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Пешготьна Инстит уте
Инс т ит ут а Wәлг әр’анд ьна К’ьт еба Пироз р’азибуна хwә дьдә
wан wәлг әр’ у сәрр’аст к ьред ве К’ьт еба Пироз, ӧса жи әwед ма
йинә кӧ ль гора карина хwә алик’ари данә бона һазьрк ьрьна ве
к’ьт еба Мьзг ин ийа Иса Мәсиһ, аwа гот и Пәймана Ну бь зьмане
к’ӧрд ийа зараве кӧрманщ и. Әм пьр’ ша нә, кӧ чәнд ньвиск’аред
к’ӧрдә жь чәнд wәлата жи хwә ль wәлгәр’анд ьна (т’әрщ ьмәк ьрьна)
Пәймана Ну гьрт ьнә. Әв жи ви һ’але гьранда гавәкә пешдач уй ина
зьмане мьләт ә, ӧса жи хwәйк ьрьна зьмен ә. Әм бь дьләк и ша ве
К’ьт еба Пироз, Пәймана Ну п’ешк’еш и хwәндәванед һеж а дьк ьн.
Әw wәлг әр’анд ьна дәст е wәда жь бәр wе Мьзг ин ийе һат ийә
гьрт ьне, йа кӧ алийе Инст ит утеда сала 2000‑и һат ийә нәш ьрк ьрь
не, ньһ а т’әне бь сьвьк ай и һат ийә лен ьһер’анд ьн у сәр’аст к ьрьне.
Пешт ьри wе йәке жи, шьров әк ьрьн у фәрһәнг ок жи һат ьнә зедә
кьрьне. Инст ит ут р’азибуна хwә дьдә wан жи, йед кӧ пешн ийари
у к’омәк а сәрр’аст к ьрьне данә.

Wәлг әр’анд ьна Пәймана Ну бь зьмане к’ӧрд и
Незик и дӧ һ’әз ар сал пешда, Пәймана Ну бь зьмане йунан ийа
кәвьн һат ийә ньвисаре. Жь һьнг ева һ’әта ньһа әw бь гәләк зьманед
дьнйайе һат ийә wәлгәр’анд ьне. Дьнйайеда иро незик и шәш һ’әзар
һ’әйсьд зьман һәнә. Т’әмам ийа Пәймана Ну ньһ а незик и һ’әз ар
дӧсьд зьман и һат ийә wәлг әр’анд ьне. Гәләк жь wан мьләт ед кӧ бь
ван зьмана хәбәр дьд ьн у Пәймана Ну бь зьмане wан wәлгәр’анд и
һәйә, һ’әсабе wан гәләк и жь һ’әсабе мьләт е К’ӧрд һьнд ькт ьр ә.
Әва к’ьт еба ль гора зарав у р’езьман ийа кӧрманщ ийа wәлат ед
Кафк азеда (wәхтәке Совет еда) һат ийә ньвисаре. Сала 1827‑а чәнд
п’аред К’ьтеба Пироз бь кӧрманщийа Һәк’арийе һат ьнә wәлгәр’ан
дьне. Сала 1856 у сала 1857‑да пеш ийе Мьзг ин ийа ль гора Мәтта у
паше һәр чар Мьзг ин и бь кӧрманщ ийа Харп’ут е (незик и Әлазьг е)
бь һ’әрфед әрмән и Стәмболеда һат ьнә нәш ьрк ьрьне. Сала 1872‑а
т’әвай ийа Пәймана Ну диса хут wи заравида һат ийә нәш ьрк ьрьне.
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Пешг от ьна Инст ит ут е
Жь сала 1900‑и һ’әт а ньһ а чәнд п’аред жь Пәймана Ну, ӧса жи
т’әмам ийа Пәймана Ну бь чәнд заравед к’ӧрд и һат ьнә нәш ьрк ь
рьне (мәс әлә, кӧрманщ ийа Т’ьрк йайе, бә’д ин и, к’әрманшаһ и,
мукри, соран и). Ван ахьрийада жи чәнд к’ьт ебед wәлг әр’анд ьна
ирой ин жь алийе Инст ит ут а Wәлг әр’анд ьна К’ьт еба Пирозв а бь
кӧрманщ ийа wәлат ед Кафк аз еда р’онай и дит ьнә: Сала 1993‑а
к’ьт еба Мьзг ин ийа Мәтт а дәрк’әт ийә у 1996‑а жи к’ьт еба Мьз
гин ийа Луqа у К’аред Шанд ийа. Сала 2000‑и т’әмам ийа Пәймана
Ну дәрк’әт ийә, һ’име к’иж ане ньһ а сәрр’аст к ьри дәст е wәда йә.

Щур’е (мет’од а) хәбата ве wәлг әр’анд ьне
Әва к’ьт еба жь алийе к’ома Инст ит ут еда һат ийә wәлг әр’анд ь
не. Кан ийа ве к’ьт еба к’ӧрд ийә wәлг әр’анд и жь к’ьт еба Пәймана
Нуйә бь зьмане йунан и йә, аwа гот и «The Greek New Testament»*.
Әв тек’ста йунан и сәр дәстн ьвисаред һәрә кәвьнә qәнщ һ’имг ьрт и
йә, йед кӧ иро һәнә. Нав дәстн ьвисаред йунан ийа кәвьнда чәнд
фьрqийед кӧ тенә бәр ч’ә’в а һәнә, бона к’иж ана жера р’уп’әлед
к’ьт ебе һат ьнә шьров әк ьрьне. Ләма фьрqийед бьч’ук щарна дь
к’әвьнә нав а ве wәлг әр’анд ьне у wәлг әр’анд ьнед зьманед башqә.
Мәр әме wәлг әр’анд ьне әв бу, кӧ һьн wәлг әр’анд ьн жь тек’ст а
йунан и дур нәк’әт а у фә’м ина wе жи мина йунан и буйа, һьн жи
кӧ фә’м ина йунан и р’аст бьбуйа стила кӧрманщ икә хwәшә зәлал
у бәдәwә ирой ин.
Института Wәлгәр’андьна К’ьтеба Пироз
101000 Россия
Москва, Главпочтамт, а/я 360
Институт перевода Библии

* The Greek New Testament – жь алийе United Bible Societies-да
нәшьркьри йә, р’едакторийа 4-а, 1993, Штутгарт, Германйа.

Пешготьна бона Пәймана Ну
К’ьт еба кӧ wә гьрт ийә дәст е хwә, жер’а дьбеж ьн «Пәймана Ну».
Пәймана Нуда бист һ’әфт к’ьт еб һәнә. Әвана пеш ийе бь зьмане
йунан и һат ьнә ньвисаре. Һьнг е әв зьман зьманәк и щьмә’т и бу,
кӧ п’ьр’ан ийа щьмә’т а Императ орийа Р’омайе, аwа гот и мьлә
тед дор‑бәред Бә’ра Сьп и (Бә’ра Навин) р’ьһ’әт фә’м дьк ьрьн у
хәб әр дьдан.
Ньвисаред Пәймана Ну т’әви йед Пәймана Кәвьн һәвр’а дь
бьнә т’әв ай ийа К’ьт еба Пироз (аwа гот и «Библ ийа»). Ньвисаред
Пәймана Кәвьн у Пәймана Ну дәрһәqа wан һәр дӧ пәй манада
дьб еж ьн, йед кӧ Хwәде т’әви щьмә’т а Хwә гьр ед ан. Пәйм ан а
Кәвьнда ньвисар ә кӧ чаwа Хwәде т’әви щьмә’т а Хwә Исраеле
пәйман гьреда у Qан ун* бь дәст е Муса да wан. Пәймана Нуда
жи ньвисар ә кӧ чаwа Хwәде т’әви щьмә’т а Хwә, аwа гот и щьвина
һ’әм у баwәрмәндед Иса Мәсиһә жь һәр мьләт и пәйманәкә дьн
гьреда. Әв пәйман пе дәст е Иса Мәсиһ һатә гьредане. Һьмб әри
wе пәймана Хwәдейә кӧ Wи т’әви щьмә’т а Исраеле гьреда, әва
«ну» йә (Ибран и 9:11‑15).
Һәр чар к’ьт ебед пеш ьнә Пәймана Нур’а бь йунан и дьбеж ьн:
«ӘӦАГГ ЕЛИОН». Хәб әра «Инщ ил» жь wе те у бь кӧрманщ и те
фә’мк ьрьне «Мьзг ин и», аwа гот и «хәбәра хере». Әв к’ьт еб дәрһәqа
жий ин у qӧл ьхе Исада дьбеж ьн.
Пәй ван һәр чар Мьзг ин ийар’а к’ьт еба «К’аред Шанд ийа» йә.
Әва к’ьт еба шә’дәт ийа wе йәке дьдә, чаwа пеш ийе баwәрийа сәр
ве Мьзг ин ийе дьнйайеда бәла дьбу.
Пәй вер’а жи бист йәк нә’мә һәнә, кӧ жь алийе шанд ийа у ба
wәрмәндед дьнә сәдсал ийа пеш ьнда һат ьнә ньвисаре. Һьнәк жь
wан нә’ма, бәрбьр’и щьвинед щур’ә‑щур’ә бажара дьбьн, һьнәк жи
* Пәймана Нуда хәбәра «Qанун» бь һ’әрфа мәзьн һатийә ньвисаре
гава бә’са Qануна Муса дькә, аwа готи Qануна Хwәде. Ле гава бә’са
qанунед дьн дькә, хәбәра «qанун» бь һ’әрфа бьч’ук һатийә ньвисаре.
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Пешг от ьна бона Пәймана Ну
һәма хут бәрбьр’и баwәрмәндед шәхси дьбьн (Фьлимон, Тимот’ейо
у йед май ин). Мәр әме ньвиск’аред ван нә’ма әw бу, wәк и шир әт а
бьд ьнә баwәрмәнда у һинк ьрьна qӧл ьхе Иса wанр’а шьров әк ьн.
Хӧләс ә к’ьт еба бист һ’әфт айә паш ьнә Пәймана Нуда, к’ьт еба
«Ә’йант ийе» йә. Әва к’ьт еба пе дит ьнок у хәб әред сӧр’ийә сим
вол и дәрһәqа Хӧдант ийа Иса Мәсиһ у сәрк’әт ьна П’адшат ийа
Хwәдеда дьбежә.

Бона алик ьрьна хwәндәвана
Бона алик ьрьна хwәндәв ана чәнд тьшт һат ьнә һазьрк ьрьне.
Пешготьнед һәр к’ьтебәке:
Бона һәр к’ьтебәкә Пәймана Ну пешготьнәк һәйә. Әв пеш
готьн ван ахьрийада бона хwәндәванед ви зәмани һатьнә
һазьркьрьне, wәки зу сәр фькьр у мәрәмед һәр 27 к’ьтеба
вәбьн.
Сәрньвисаред п’ара:
Нава wәлгәр’андьнеда һәр п’арәкә бьч’ук бь сәрньвисарәке
дәстпедьбә. Мәсәлә, Мәтта 1:1 бь сәрньвисара «Р’ьк’ьнйата
Иса» дәстпедьбә, Мәтта 1:18 бь «Буйина Иса» дәстпедьбә,
Мәтта 2:1 бь «Стәйрнасед р’оһьлате» у йед майин. Әв сәр
ньвисар дәстньвисаред ә’сасида т’ӧнәнә, ле ван ахьрийа
да бона алик’арийа хwәндәвана һатьнә һазьркьрьне, wәки
хwәндәван заньбә, мәрәм йан фькьра ве п’аре сәр чь йә.
Нав‑нишанед р’езед һәвал‑фькьр:
Ӧса жи бона алик’арийа хwәндәвана, гава р’езед һәвал‑фь
кьр бона п’арәке һәнә, нав‑нишанед wан бьн сәрньвисарада
һатьнә ньвисаре. Р’езед һәвал‑фькьр бә’са wан щийа дькьн,
к’идәре хут әw сәрһати йан фькьред wан һәв дьгьрьн. Мәсә
лә, бьн сәрньвисара Мәтта 1:18 кӧ дәрһәqа «Буйина Иса»‑да
дьбежә, Луqа 2:1‑7 нава кәванада һәйә, чьмки ль wи щийи
жи дәрһәqа буйина Исада те готьне.
Шьровәкьрьнед жере:
Нава к’ьтебеда ль жера р’уп’әла шьровәкьрьн һәнә. Һәгәр
ньвисареда һун сәр хәбәре стәйрке «*» бьбиньн, wи чахи сәр
wи р’уп’әли жере шьровәкьрьне бьхуньн.
Һ’әрфед тә’ри:
Чәнд щара нава ньвисареда һ’әрфед тә’ри һатьнә ньвисаре.
Әва хәбәра ль гора зьмане йунани дәрбе дьстиньн. Лазьм
ә кӧ хwәндәван хwәндьна хwәда гьрани бьдә wан хәбәра.
(Мәсәлә, бьхуньн: Йуһ’әнна 5:45; Галати 3:12.)
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Бона алик ьрьна хwәндәв ана
Шькьл, навниш у хәритә:
Нава ве к’ьтебеда, илайи пьшта к’ьтебеда шькьл, навниш у
хәритә һәнә, кӧ к’омәке дьдьнә хwәндәвана. Әвана жь али
йе занава ль гора култур у т’ариха зәмане Иса Мәсиһда һа
тьнә һазьркьрьне.
Фәрһәнгок:
Фә’минед гәләк хәбәред гьран у нәнас нава фәрһәнгокеда
һатьнә шьровәкьрьне. Гава р’асти хәбәред зә’мәт бен, йед
кӧ ль щәм wан әв нишан «ф» һәйә, жь к’әрәма хwә фәрһән
гока пәй к’ьтебе бьньһер’ьн.
Нав‑нишанед хәбәред к’ьлитә сәрәкә:
Хьлазийа к’ьтебеда ӧса жи нав‑нишанед хәбәред к’ьлитә сә
рәкә һәнә. Wеда гәләк хәбәред к’ьлитә сәрәкә мина «баwә
ри», «гӧнә», «дӧа» у йед майин һәнә. Бьн һәр хәбәреда жь
Пәймана Ну чәнд щи һатьнә к’ьфшкьрьне, wәки хwәндәван
бькарьбә wе хәбәреда к’ур бә.

МЬЗГИНИЙ А ЛЬ ГОРА МӘТТА
Пешготьн
Ль гора р’езк ьрьна к’ьт ебед Пәйманаф Ну, «Мьзг ин ийаф Исаф
Мәсиһәф ль гора Мәтта» к’ьт еба пеш ьн (ә’wл ьн) ә. Бь фьк ьра зана
әва к’ьт еба сәдсал ийа пеш ьнда ль Әнт акйайе һат ийә ньвисаре.
Жь һьнг еда һ’әт а ньһ а әва к’ьт еба буйә ч’ә’вк ан ик бона wан мә
рьведф кӧ дьх wазьн р’аст ийа Хwәде нас кьн, аwа гот и Иса Мәсиһ.
Ль гора шә’дәт ийа щьвинаф сәдсал ийа дӧдада, хӧдане ве к’ьт ебе
Мәтт айе шанд иф буйә, йе кӧ һе бәри р’астһ ат ьна Иса хәрщг ьрф
бу, кӧ жер’а «Леw иф» жи дьг от ьн (Марqос 2:14; Луqа 5:27).
Әва к’ьт еба мьзг ин ийа ве йәке дьдә, кӧ Иса йә Хьлазк ьрф у
П’адшайе жь Хwәдеда создай и. Әва мьзг ин ийа дьбежә, кӧ Иса
нә т’әне Хьлазк ьре мьләт е щьһуйаф йә, ле йе мьләт ед т’әмам ийа
дьнйайе йә жи.
Мьзг ин ийа Мәтт а жь һәр се Мьзг ин ийед май ин зедәт ьр бә’са
Пәйманаф Кәвьн дькә, чьмк и мәр әме ве к’ьт ебе әв ә, wәк и из
бат кә, кӧ Иса һәма хут Хwәх а йә әw Хьлазк ьре создай и у бь ви
аwайи ньвисаред щьһуйайә пирозф (аwа гот и ньвисаред Пәймана
Кәвьн) һат ьнә сери. Мәтт а к’ьт еба хwәда жь чьл щара зедәт ьр
бә’са wан ньвисаред Пәймана Кәвьн дькә. Жь wан щийа гәләк аһа
ньвисар ьн: «Әв йәк аһа qәw ьм и, кӧ әw гот ьна Хӧданәф бь зареф
п’ехәмб әрф һат ьбу гот ьне бе сери...» (1:22; 2:15, 17‑18, 23; 4:14‑16;
8:17; 12:17‑21 у йед май ин). Ӧса жи Мәтт а гәләк щара дьн ьвис ә,
кӧ Иса чаwа «Кӧр’еф Даw ьд» те һ’әсабе, чьмк и Мәсиһе создай и wе
жь р’ьк’ьнйат аф Даw ьдф п’адша бьһ ат а (1:1, 20; 9:27; 12:23; 15:22;
20:30‑31; 21:9, 15; 22:41‑45).
Әв Мьзг ин и жь һәрсекед май ин бь ви аwайи жи бәрч’ә’в дьб ә,
кӧ дәwса наве «Хwәде» гәләк щара хәбәра «Ә’зман» һат ийә хәбат е,

13

МӘТТА МӘТТА
сәб әб әw бу кӧ щьһуйа нәд ьх wәст ьн һәр гав наве Хwәде бан ина
сәр заре хwә, чьмк и пироз ә, ләма жи Мәтт а дурв а дьһ ат. Мәс ә
лә, дәwса «П’адшат ийаф Хwәде» 33 щара «П’адшат ийаф Ә’змана»
ньвисар ә, ле «П’адшат ийа Хwәде» т’әне пенщ щара ньвисар ә.
Ньвиск’аре к’ьт ебе сәрһ ат ийа Иса бь һур‑гьл и дьн ьвис ә. Әw
жь р’ьк’ьнйат у буй ина Исада дәстпед ькә, паше дьн ьвис ә Әw
чаwа пе аве те ньхӧманд ьне ф (ьматк ьрьне), те щер’ьбанд ьне ф,
паше дәрһәqа кьред Wийә Щәл иледаф дьн ьвис ә, чаwа даннасин
кьр, һин кьр у нәх wәш qәнщ кьрьн. Паше дьн ьвис ә кӧ Әw чаwа
жь Щәл иле те Оршәл имеф, р’ожед һ’әфт ийа Хwәйә хьлазийе ль
wьр чаwа дәрбаз дькә у чаwа һатә хачк ьрьнеф у жь мьрьне р’абу.
Мьзг ин ийа Мәттада Иса чаwа дәрсдарәк иф мәзьн к’ьфш дьб ә,
йе кӧ һ’ӧкӧме Wи һәйә Qан унаф Мусаф шьров әкә у бона П’ад
шат ийа Хwәде даннасин кә. Ӧса жи дьдә к’ьфше кӧ Әw wәк’иле
Qан уна Хwәде у пәйманей и амьн ә, кӧ мәр әме Хwәде дьqәд инә у
тинә сери. Мьзг ин ийа Мәтт ада һинк ьрьнед Иса п’ар‑п’ар дийар
дьбьн у әв п’ар бь ве р’езк ьрьне бәрч’ә’в дьбьн:
1. Даннасин ийа сәре ч’ийе бәр мәрьв айе вәд ькә, кӧ зар’ед П’ад
шат ийа Хwәде чьqаси хwәзьл и нә у гәр әке р’абун‑р’ун ьшт ьн,
борщ у жий ина хwәда жи чаwа бьн (сәре 5‑а һ’әт а 7‑а).
2. Т’әм ийед бона шаг ьрт а ф, wәк и qӧл ьхе шанд ит ийа хwәда чаwа
П’адшат ийа Хwәде даннасин кьн (сәре 10‑а).
3. Сӧр’а П’адшат ийа Хwәде у һ’әфт мәс әлә (13‑а).
4. Ль сәр ве дьне зар’ед П’адшат ийа Хwәде, аwа гот и баwәрмәндед
Иса Мәсиһ гәр әке һьндав а һәвда чаwа бьн (сәре 18‑а).
5. Һинк ьрьнед ль сәр р’ожед ахьрийе у һат ьна П’адшат ийа Хwәде
(сәре 24‑а у 25‑а).
Сәрәщәма фькьра к’ьтебе
Р’ьк’ьнйата Иса у буйина wи (1:1–2:23)
Qӧльхе Йуһ’әннайеф ньхӧмдарф (3:1‑12)
Ньхӧмандьн у щер’ьбандьна Иса (3:13–4:11)
Даннасини у шьхӧлед Исайә ль Щәлиледа (4:12–18:35)
Р’ийа Исайә жь Щәлиле һ’әта Оршәлиме (19:1–20:34)
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Һ’әфтийа Исайә хьлазийе ль Оршәлиме у дор‑бәред wеда
(21:1–27:66)
Р’абуна Иса жь мьрьне у шагьртава хӧйабуна Wи (28:1‑20)
7

Р’ьк’ьнйата Иса
(Луqа 3:23‑38)

1
2

3

4

5

6

1 Әв

ә р’әqәма р’ьк’ьнйатаф
Иса Мәсиһф, р’ьк’ьнйат а
Даwьдф, р’ьк’ьнйата Бьраһимф:
Бьраһ имр’а Исһ аqф бу,
Исһ аqр’а Аqубф бу,
Аqубр’а Щьһудаф у бьрав а
бун,
Щьһудар’а Перес у Зәра бун,
(наве дийа wан Т’амар бу),
Переср’а Һәсрун бу,
Һәсрунр’а Р’ам* бу,
Р’амр’а Аминадав бу,
Аминадавр’а Нәһшон бу,
Нәһшонр’а Сәлмон бу,
Сәлмонр’а Боwаз бу, (наве
дийа wи Р’әх абф бу),
Боwазр’а Овед бу, (наве дийа
wи Р’ут’ бу),
Оведр’а Йешаф бу
у Йешар’а Даw ьд п’адша бу.

8

Даw ьд п’адшар’а Сьлеманф
бу, (дийа wи бәре к’ӧлфә
таф Урийа бу),

14

ф

9

10

11

12

13

Сьлеманр’а Р’әһобоwам бу,
Р’әһобоwамр’а Әбийа бу,
Әбийар’а Асаф* бу,
Асафр’а Йеһошәфат бу,
Йеһошәфатр’а Йорам бу,
Йорамр’а Узийа бу,
Узийар’а Йотам бу,
Йотамр’а Аһаз бу,
Аһазр’а Һьзqийа бу,
Һьзqийар’а Мьнашә бу,
Мьнашәр’а Амос бу,
Амоср’а Йош ийа бу
у Йошийар’а Йәхонийа у бь
рава бун. Wи чах и щьмә’т
сьрг унф чу Бабилонеф.
Ле пәй сьрг унч уй ина Ба
билонеда,
жь Йәхон ийар’а Шалт ийел
бу,
Шалт ийелр’а Зәрубабәл бу,
Зәрубаб әлр’а Абий уд бу,
Абий удр’а Елйаqим бу,
Елйаqимр’а Азур бу,
Азурр’а Садоq бу,
Садоqр’а Ахин бу,
Ахинр’а Елй уд бу,

* 1:3 Нав дәстн ьвисар ед һьнәк ада дәwса «Р’ам» «Арам» һәйә.
* 1:7 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «Асаф» «Аса» һәйә.
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Елй удр’а Елазар бу,
Елазарр’а Мәтан бу,
Мәтанр’а Аqуб бу,
16 Аqубр’а Усьвф бу, мере Мәр
йәмеф, йа кӧ Исаф жь wе
wәл ьд и, кӧ Мәсиһ ф те
гот ьне.
17 Аwа жь Бьр аһ им һ’әт а
Даw ьд чардәһ ньсьлф дәрбаз
бьбун, жь Даw ьд һ’әт а сьр
гунч уй ин а Бабилонед а чар
дәһ ньсьл у жь сьрг унч уй ин а
Бабилонеда һ’әт а Мәсиһ диса
чардәһ ньсьл бун.
15

Буй ина Иса
(Луqа 2:1‑7)

хәwнеда wив а хӧйа бу у гот е:
«Усьве кӧр’е Даw ьд! Нәт ьрсә,
кӧ дәрг ист ийа хwә Мәрйәме
бьст ин и. Әwи кӧ wе жь wе
бьб ә, әw жь Р’ӧһ’е Пир оз ә.
21 Әwе кӧр’әк и бинә у те нав е
Wи Иса* дайн и, чьмк и Әwе
щьмә’т а Хwә жь гӧнед wан
хьлазф кә».
22 Әв һәр тьшт аһа qәw ьм и,
wәк и әw готьна Хӧданә бь зареф
п’ехәмбәрф бе сери кӧ дьбежә:
23 «Ва qиз а бьк’ьр ф wе һ’әмлә
бә, кӧр’әке жер’а бьбә у наве
Wи Имман уйел wе дайн ьн»*,
кӧ те фә’мк ьрьне: «Хwәде т’әви
мә йә»**.
24 Гав а Усьв жь хәwе һ’ьшйар
бу, әwи ль гора гот ьна мьлйа
к’әт е Хӧдан кьр, дәрг ист ийа
хwә станд. 25 Ле сәре хwә wер’а
данәни, һ’әта кӧ әw кӧр’* жер’а
бу. У наве Wи Иса дан и.

18 Буй ин а Иса Мәсиһ бь
ви тьһәри бу. Мәрйәма дийа
Wи Усьвр’а нишанк ьри бу, ле
дәрг ист ийа хwәда Мәрйәм бь
һ’ӧкӧме Р’ӧһ’еф Пироз һ’әмлә
к’ьфш бу. 19 Ле Усьве дәрг ис
тийе wе кӧ мәрьвәк иф р’аст бу,
Стәйрнасед р’оһ ьлате
нәх wәст wе р’ур’әш кә, фьк ьри
20
1 Гав а Иса Бәйтл әһ’ма ф
кӧ дьзив а wе бәр’дә. Чахе
Усьв һе сәр ве йәке дьфьк ь
Щьһустанедаф, р’ожед п’ад
ри, ва мьлйак’әтәк иф Хӧданф шат ийа Һер одәсда бу, һьнг е

2

* 1:21 «Иса» бь зьмане ибран иф аһа те фә’мк ьрьне: «Хӧдан хьлаз дькә»,
йан «хьлазк ьр», йан жи «азабун».
* 1:23 Ишайа 7:14.
** 1:23 Ишайа 8:8, 10.
* 1:25 Нав һьнәк дәстн ьвисарада «кӧр’е wей и ньхӧри» һәйә.
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чәнд стәйрн ас жь р’оһ ьл ат е
һат ьнә Оршәл имеф 2 у гот ьн:
«К’ане П’адше щьһуйай иф кӧ
гәрәке бьбуйа? Мә стәйрка Wи
ль р’оһ ьлат е дит у әм һат ьнә,
кӧ сәре хwә ль бәр Wи дайньн».
3 Гава Һеродәс п’адша әв йәк
бьһ ист, т’әвиһәв бу у т’әмами
йа Оршәлиме жи пер’а. 4 Һьнге
әwи һ’әму qанунзанедф щьмә’те
у сәрәкед к’аһ инаф щьвандьн у
жь wан пьрси: «К’идәре гәрә
ке Мәсиһ бьбә?» 5 Wана жер’а
гот: «Бәйтләһ’ма Щьһустанеда,
чьмк и бь дәсте п’ехәмбәра аһа
ньвисар ә:
6 ‹Йа Бәйтләһ’ма wәлат е Щь
һуда,
тӧ ль нав сәрwеред Щьһуда
йеда нә йе һәри бьч’ук и,
чьмк и Сәрwер әк е жь тә
р’абә,
кӧ шьвант ийе щьмә’та Мьн
Исраелеф бькә›*».
7 Һьнг е Һеродәс дьзив а гази
стәйрнаса кьр у wәхте хӧйабу
на стәйрке жь wан пе һ’әсийа.
8 Паше әw шандьнә Бәйтләһ’ме
у гот: «Һәр’ьн бона Кӧр’ьк ә’сә
йи пе бьһ’әсьн. Чахе кӧ һун Wи
бьбиньн, мьнр’а бежьн, кӧ әз жи
бем сәре хwә ль бәр дайньм».

9 Гава wана әв тьшт жь п’адше

бьһ ист, чун. У ва йә әw стәйрка
кӧ ль р’оһьлате дитьбун пешийа
wан чу, һ’әт а сәр wи щийе к’ӧ
Кӧр’ьк ле бу сәк ьн и. 10 Гав а
wан а әw стәйрк дит, гәләк и
әшq у ша бун, 11 чунә һьндӧр’,
Кӧр’ьк т’әви дийа Wи Мәрйәме
дит ьн, ль бәр Wи дәв әр’у чун,
сәре хwә ль бәр дан ин у хьзнед
хwә вәк ьрьн, п’ешк’ешедф зер’,
бьх ур е ф ә’рәби у зьм ьр ф данә
Wи. 12 Ле wан хәwнед а ә’мьр
станд, кӧ вән әг әр’ьн ә щәм
Һер одәс, әw иди р’екә дьнв а
чунә wәл ат е хwә.
Р’әва бәр бь Мьсьре ф
кӧ әw жь wьр чун, ва
мьлйак’әтәк и Хӧдан хәwнеда
Усьвв а хӧйа бу у гот е: «Р’абә
Кӧр’ьк у дийа Wи һьлдә бьр’әвә
Мьсьреф. Ль wьр бьм инә һ’әта
кӧ әз тәр’а беж ьм, чьмк и Һе
родәсе Кӧр’ьк бьг әр’ә, кӧ Wи
бькӧжә».
14 Усьв жи р’абу Кӧр’ьк у дийа
Wи һьлдан, шәв чунә Мьсьре
15 у һ’әт а мьрьн а Һер одәс әwа
на ль wьр ман. Әв йәк аһа бу,
кӧ әw гот ьна Хӧданә бь заре
п’ех әмб әр һат ьбу гот ьне бе

* 2:6 Мих а 5:2.
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21 Усьв жи р’абу, Кӧр’ьк у дийа
сери: «Мьн жь Мьсьр е гази
Кӧр’е Хwә кьр»*.
Wи һьлдан, вәгәр’ийанә wәлате
Исраеле. 22 Ле гава Усьв бьһ ист
Qьр’а зар’ок а
wәки Архелайоф дәwса баве хwә,
16 Гав а Һер од әс дит кӧ әw Һеродәс сәр Щьһустане буйә
жь стәйрнаса һатә хапанд ьне, п’адша, тьрсийа кӧ һәр’ә wьр.
гәләк и һерс к’әт. Әwи ә’мьр Һьнг е хәwнеда ә’мьр станд,
кьр кӧ һ’әм у зар’окед кӧр’инә кӧ һәр’ә алийе qәза Щәлилеф.
ль Бәйтләһ’ме у дор‑бәре wе, 23 Әw жи чунә бажаре кӧ жер’а
йед дӧ сал и у жь wан бьч’укт ьр Ньсрәт дьготьн ле һеwьрин. Әв
һәбун, кӧ бенә кӧштьне, ль гора йәк аһа бу, кӧ әw готьна бь заре
wи wәхт е кӧ жь стәйрнаса пе п’ехәмбәра бе сери кӧ дьбежә:
һ’әсийа бу. 17 Һьнг е әw гот ьна «Әwе ньсрәти бе готьне».
бь заре Йерәм ийаф п’ехәмб әр
Даннасин ийа Йуһ’әннайеф
һатә сери:
ньхӧмд арф
18 «Жь Р’ам айе дәнг әк һат,
(Марqос 1:1‑8; Луqа 3:1‑18;
дәнг е гьри у шина гьран,
Йуһ’әнна 1:19‑28)
Р’аһел бон а зар’окед хwә
1
дьг ьрийа
Wан р’ож ада Йуһ’әнна
у нәд ьх wәст кӧ бәр дьлада
йеф ньхӧмдарф р’абу нава
бен,
бәр’ийаф Щьһустане даннасин
чьмк и иди зар’ок нәмабун»*. кьр 2 у гот: «Жь гӧнәк ьрьне
вәгәр’ьнф, чьмк и П’адшатийаф
Һат ьна жь Мьсьре
Ә’змана незик буйә». 3 Йуһ’әнна
19 Гав а Һер одәс мьр, ва мьл әw бу, бон а к’иж ан и Ишай а ф
йак’әт әк и Хӧд ан ль Мьсьр е п’ехәмб әр гот ьбу:
хәwнеда Усьвва хӧйа бу 20 у готе:
«Дәнг әк бәр’ий ед а дьк ә
«Р’абә, Кӧр’ьк у дийа Wи һьлдә
гази:
у һәр’ә wәлате Исраеле, чьмк и
‹Р’ийа Хӧдан һазьр бьк ьн
әwед пәй Кӧр’ьк к’әт ьбун кӧ
у шьв әр’ийедф Wи р’аст бь
бькӧштана мьрьнә».
кьн›»*.

3

* 2:15 Һосейа 11:1.
* 2:18 Йер әм ийа 31:15.
* 3:3 Ишайа 40:3.
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4 К’ьнще Йуһ’әнна жь пьр’ч’а

дәве бу у qай ишәкә ч’әрм ль
пьшт е бу. Хwарьна wи жи кӧ
лиф у һьнг ьве чоле бу. 5 Һьнг е
щьмә’та Оршәлиме у т’әмами
йа Щьһустане у һ’әм у алийед
ч’әме Урдӧне дьһ ат ьнә щәм
wи, 6 гӧнед хwә дьданә р’уйе
хwә у жь wи ч’әме Урдӧнеда
дьһ ат ьнә ньхӧманд ьнеф.
7 Гав а Йуһ’әнн а дит кӧ жь
ферьсиф у сад уqийаф жи гәләк
һат ьнә wәк и бенә ньхӧманд ь
не, әwи готә wан: «Ч’еж ькедф
мә’ра! К’е wәр’а гот, кӧ һун жь
хәзәба те бьр’әвьн? 8 Дә бь кьред
qәнщ бьд ьнә к’ьфше, кӧ һун
жь гӧнәк ьрьне вәг әр’ий анә.
9 У нав хwәд а нәфьк ьрьн нә
беж ьн: ‹Бьраһ им баве мә йә›.
Әз wәр’а дьбеж ьм, кӧ Хwәде
жь ван кәвьра жи дьк ар ә за
р’а Бьраһ имр’а дәрхә. 10 Ва йә
бьвьрф ль сәр р’аwеф даре йә.
Һәр дара кӧ бәре qәнщ нәйнә,
wе бе бьр’ине у авит ьне нав а
егьр. 11 Әз wә бона гӧнәв әг ә
р’анд ьне бь аве дьн ьхӧм ин ьм,
ле Йәк и жь мьн qәwаттьр wе бе.
Әз нә һеж а мә чарьхе Wи жи
бьг ьрьмә дәсте хwә. Әwе wә пе
Р’ӧһ’е Пироз у егьр бьн ьхӧм и
нә. 12 Мәлһ’әба Wи дәсте Wида
йә. Әwе бедәра Хwә паqьж кә,

гән ьме Хwә бькә ә’мбаре, ле
кайе wе бь агьре кӧ натәм ьрә
бьшәw ьт инә».
Иса те ньхӧманд ьне
(Марqос 1:9‑11; Луqа 3:21‑22)
13 Һьнг е Иса жь Щәл ил е
һатә Урдӧне, щәм Йуһ’әнна,
кӧ жь wи бе ньх ӧм анд ьн е.
14 Ле Йуһ’әнн а бон а ве йәк е
Wир’а qайл нәд ьбу у готә Wи:
«Әз һ’әwщә мә кӧ бь дәст е Тә
бемә ньхӧманд ьне у Тӧ тей и
щәм мьн?» 15 Иса ле вәгәр’анд
у готе: «Ньһа бьһелә, чьмк и ль
мә дьк’әвә кӧ әм һ’әм у р’аст и
йе аһа бин ьнә сериф». Паше
Йуһ’әнна qайл бу.
16 Һәм а чаwа Иса һат ә нь
хӧманд ьне у жь аве дәрк’әт,
ньшкев а ә’зман вәбун у әwи
дит кӧ Р’ӧһ’е Хwәде мина кә
воткәке һатә хwаре у сәр Wи
дан и. 17 У ва дәнгәк жь ә’змана
һат: «Әв ә Кӧр’е Мьн и дәлал,
кӧ әз жь Wи р’ази мә».

Щер’ьбанд ьнаф Иса
(Марqос 1:12‑13; Луqа 4:1‑13)

4

1 Һьнг е Р’ӧһ’ Иса бьр ә бә
р’ийеф, кӧ жь Мирещьнф бе
щер’ьбанд ьнеф. 2 Әwи чьл р’ож
у чьл шәви р’ож иф гьрт, пәйр’а
бьр’ч и бу. 3 Йе кӧ дьщер’ьбинә
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незик и Wи бу у готе: «Һәгәр Тӧ
Кӧр’еф Хwәде йи, дә бежә ван
кәвьра кӧ бьбьнә нан». 4 Ле Иса
ле вәг әр’анд у гот е: «Ньвисар
ә: ‹Инсан т’әне бь нен наж и,
ле бь һәр хәб әра кӧ жь дәве
Хwәде дәрд ьк’әвә›*».
5 Һьнг е мир ещ ьн Әw бьр ә
Баж ар е Пир оз ф, сәр бьл ьнд
щийа бане п’арьстг әһеф да сә
кьнанд ьне 6 у гот ә Wи: «Һәг әр
Тӧ Кӧр’е Хwәд е йи, дә Хwә
бав ежә хwар е, чьмк и ньвис ар
ә: ‹Хwәде wе т’әм ий а Тә бьд ә
мьлй ак ’әт ед Хwә у wе Тә сәр
дәст е Хwә бьг ьрьн, wәк и ньг е
Тә кәвьр нәк ’әв ә›*». 7 Иса го
те: «Әв жи ньвис ар ә: ‹Хӧд ан
Хwәдейе хwә нәщер’ьбинә›*».
8 Һьнг е мир ещ ьн Әw бьр
р’ак ьр ә сәр ч’ий ак и гәләк и
бьл ьнд у һ’әм у п’адш ат ийед
дьнй айе, р’әwш а wанв а ни
шан и Wи дан 9 у гот ә Wи:
«Һәг әр Тӧ дәв әр’уй а бей и,
сәр е Хwә ль бәр мьн дайн и,
әзе ван һ’әм уй а бьд ьмә Тә».
10 Һьнг е Иса гот е: «Дури Мьн
һәр’ә, щьноф! Чьмк и ньвисар ә:

‹Сәр е хwә ль бәр Хӧд ан Хwә
дейе хwә дайнә у т’әне Wир’а
хӧл амт ийе бькә!›*»
11 Wи чах и мирещьн Әw һьшт
чу у ва мьлйак’әт һат ьн жер’а
бәрдәст и кьрьн.
Иса qәза Щәл илед а 
дәст бь к’аре Хwә дькә
(Марqос 1:14‑15; Луqа 4:14‑15)
12 Гав а Иса бьһ ист, wәк и Йу

һ’әнн а һат ә гьрт ьне, Әw р’абу
чу Щәл ил е. 13 Әwи Ньср әт
һьшт, чу Кәф әрн аһум а дәв е
гол а Щәл иле, ль нав синор е
Зәбулоне у Нәфтәлийе щи‑wар
бу. 14 Әв йәк аһа бу, кӧ әw го
тьна бь заре Ишайа п’ехәмб әр
бе сери:
15 «Wәл ат е Зәбулоне у wәл ат е
Нәфт әл ийе,
ль сәр р’ийа бәрбь голе, wи
алийе Урдӧне,
Щәл ил а нәщ ьһуй а ф,
16 әw щьмә’т а кӧ нав тә’рис
тан ийед а р’ун ьшт ьбу,
р’он ай икә мәзьн дит
у әwед кӧ ль wәл ат у сий а
мьрьнед а р’ун ьшт ьбун,

* 4:4 Qан уна Дӧщари 8:3.
* 4:6 Зәбур 91:11‑12.
* 4:7 Qан уна Дӧщари 6:16.
* 4:10 Qан уна Дӧщари 6:13.
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р’он ай и жь wан ар’а дәр жи һәм а wе дәме qәй ьк у бав е
хwә һьшт ьн у пәй Wи чун.
к’әт»*.
17 Жь һьнг ев а Иса дәст бь
Иса даннасин дькә, 
даннасин ийе кьр у гот: «Жь
һин
дькә у qәнщ дькә
гӧнәк ьрьне вәг әр’ьн, чьмк и
(Луqа 6:17‑19)
П’адш ат ий а Ә’зм ан а ф незик
23 Иса ль т’әмам ийа Щәл иле
буйә».
дьг әр’ий а, к’ьн ишт едф wан
Иса гази һәр чар 
да һин дьк ьр у Мьзг ин ийаф
мә’сиг ьра дькә
П’адшат ийе дьда у һәр щур’ә
(Марqос 1:16‑20; Луqа 5:1‑11)
еш у нәх wәш и жи кӧ нав щьм
18 Чах е Иса ль дәв е гол а ә’т ед а һәбун qәнщ дьк ьрьн.
Щәл иле дьг әр’ий а, р’аст и дӧ 24 Нав‑дәнг е Wи ль т’әмам ийа
бьра һат, Шьмһ’уне ф кӧ жер’а Сурйайе бәла бу, щьмә’т е һәр
Пәтрус ф дьһ ат ә гот ьне у Ән щур’ә мәрьвед нәх wәш анинә
драw ьс е бьре wи. Wан а т’ор’ щәм Wи, йед кӧ щур’ә‑щур’ә
давит ә голе, чьмк и мә’сиг ьр еш у щәфада бун: Йед щьна
бун. 19 Иса wан ар’а гот: «Пәй к’әт иф, һивк’әт иф, шьл ушә’т у
Мьн wәрьн, Әзе wә бьк ьмә Әwи әw һ’әм у жи qәнщ кьрьн.
неч’ирв анед мәрьв а». 20 Wан а 25 Гәләк ә’лаләт жи жь Щәлиле,
жи һәм а wе дәме т’ор’ед хwә жь qәза Дек апол исе*, жь Ор
һьшт ьн у пәй Wи чун.
шәл име, жь Щьһустане у жь
21 Гав а Иса жь wи щий и һь wи алийе Урдӧней и р’оһ ьл ат е
нәк и пешда чу, р’аст и дӧ бьред пәй Wи дьч ун.
дьн жи һат, Аqуб е ф Зәб әд и у
Даннасин ийа сәре ч’ийе
Йуһ’әнн айе ф бьре wи. Wан а
1 Чах е Иса ә’лал әт дит,
т’әви бав е хwә, Зәб әд и qәй ь
һьлк’ьшийа ч’ийе, р’уньшт
кеда т’ор’ед хwә һивез дьк ьрьн.
ф
Иса гази wан жи кьр. 22 Wан а у шаг ьрт ед Wи һат ьнә щәм

5

* 4:15‑16 Ишайа 9:1‑2.
* 4:25 «Дек апол ис» бь зьмане йунан и те фә’мк ьрьне: «Дәһә Баж ар»,
чьмк и әва qәз а бәр еда бь йәктийа дәһә баж ара һат ийә чек ьрьн.
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Wи. 2 Әwи дәст бь һинк ьрьна бьзерин ьн у һәр щур’ә бӧхдан
Хwә кьр у wанр’а гот:
ль wә бьк ьн. 12 Әшq у ша бьн,
чьмк и һәqе wә ль ә’змана гәләк
Һинк ьрьна 
ә. Бь ви щур’әй и п’ехәмбәред
бона хwәзьл ийа р’аст
кӧ бәри wә һәбун, зеранд ьн.
(Луqа 6:20‑23)

«Хwәзи ль р’ӧһ’фәqира*,
чьмк и П’адшатийа Ә’змана
йа wан ә.
4 Хwәзи ль һ’әзн ий а,
чьмк и бәр дьлед wанда wе
бе һат ьне.
5 Хwәзи ль шкәст ий а,
чьмк и ә’рде п’ара wан бә.
6 Хwәзи ль wан, кӧ т’и у бьр’
чийе р’аст иqәданд ьне нә,
чьмк и әwе т’ер бьн.
7 Хwәзи ль дьлр’ә’м а,
чьмк и әwе р’ә’ме бьбин ьн.
8 Хwәзи ль дьлп аqьж а,
чьмк и әwе Хwәде бьбин ьн.
9 Хwәзи ль wан, кӧ ә’дьлайийе
дьк ьн,
чьмк и әwе зар’ед Хwәде бенә
һ’әсабе.
10 Хwәзи ль wан, кӧ бона р’асти
qәдандьне тенә зерандьне,
чьмк и П’адшатийаф Ә’змана
йа wан ә.
11 Хwәз и ль wә, гав а бон а
нав е Мьн wә беһӧрмәт кьн,

Хwе у р’онай и

3

(Марqос 9:50; Луqа 14:34‑35)
13 Һун хwейа ә’рде нә. Ле һәгәр
хwе тә’ма хwә ӧнда кә, паше
әwе бь чь тә’ме бьст инә? Иди
wе кери тьштәк и нәйе. Wе бь
гьрьн бавеж ьнә нав дәст‑п’ийа.
14 Һун р’он ай а дьнй айе нә.
Һәг әр баж ар әк сәре ч’ийе йә,
найе вәшарт ьне. 15 Кәсәк жи
ч’ьре венахә у накә бьне фь
раqе, ле дат инә сәр п’еч’ьреф,
кӧ р’онайе бьдә һ’әм уйед кӧ
маледа нә. 16 Ӧса жи бьра р’о
найа wә бәр мәрьва шәwq бьдә,
кӧ әwана кьрьнед wәйә qәнщ
бьбин ьн у пәсьне Бавеф wәй и
ә’змана бьд ьн.

Һинк ьрьна бона Qан уне
Нәфьк ьрьн кӧ Әз һат ьмә
ньвисаред п’ехәмбәра у Qануне
хьраб кьм. Әз нәһатьм кӧ хьраб
кьм, ле wан һ’әм уйа бин ьмә
сери. 18 Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм,
17

* 5:3 Бь гот ьнәкә дьн: «Р’ӧһ’к’әсиба», аwа гот и р’ӧһ’е wан һ’әwще Хwәде
йә, бәр Хwәде шкәст и нә.
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бәри дәрбазбуна ә’рд у ә’зман,
дәqәк йан жи һ’әрфәкә бьч’ук
жь Qан уне wе т’ӧ щар ӧнд а
нәбә, һ’әта кӧ һ’әм у бенә сери.
19 Аwа к’и жь ван т’әм ийа йәкә
һәрә бьч’ук хьраб кә у мәрьва
ӧса һин кә, әwе П’адшат ийа
Ә’зманада жь һ’әмуйа бьч’уктьр
бе һ’әсабе. Ле к’и кӧ wана пек
бинә у һин бькә, әwе П’адша
тийа Ә’зманада мәзьн бе һ’ә
сабе. 20 Ләма Әз wәр’а дьбеж ьм,
һәгәр р’астийа wә жь р’астийа
qан унзан у ферьсийа зедәтьр
нибә, һун т’ӧ щар нак’әвьнә
П’адшатийа Ә’змана.
Һинк ьрьна дәрһәqа 
һерсе у меркӧшт ьнед а
21 Wә бьһ истийә кӧ пешийар’а

һат ийә гот ьне: ‹Нәкӧжә!* К’и
кӧ бькӧжә, диwана wи wе бе
кьрьне›. 22 Ле Әз wәр’а дьбеж ьм,
к’и сәр бьре хwә һерс к’әвә*,
wе бьбә дәйндаре диwане у к’и
бежә бьре хwә: ‹Бе аqьл›, әwе
бьбә дәйндаре диwана щьвина
гьрәгьра у к’и кӧ бежә: ‹Ахмах›,

wе бьбә дәйндаре агьре дожеф.
23 Аwа һәг әр тӧ һ’әд ий а ф хwә
бини сәр горигәһеф у ль wьр бе
бира тә, кӧ дьле бьре тә жь тә
майә, 24 һ’әдийа хwә wе дәре ль
бәр горигәһе бьһелә у пеш ийе
һәр’ә бьре хwәр’а ль һәв wәрә
у паше wәрә һ’әд ийа хwә бьдә.
25 Чахе нәй ар е тә тә к’аш и
щәм һ’акьм дькә, р’еда т’әви wи
зу ль һәв wәр ә. Һәг әр на, әwе
тә бьдә дәст е һ’акьм, һ’ак ьме
жи тә бьдә дәст е бәрдәст ийе
хwә у тә бавежә кәле. 26 Әз р’аст
тәр’а дьбеж ьм, тӧ жь wьр т’ӧ
щар дәрнак’әви һ’әт а полеф*
пашьн нәд и.
Һинк ьрьна дәрһәqа 
зьнек’арийед а
27 Wә бьһ ист ийә кӧ һат ийә
гот ьне: ‹Зьн ийе нәкә›*. 28 Ле
Әз wәр’а дьбеж ьм, к’и бь тәме
хьраб жьнәке бьн ьһер’ә, әwи
дьлеф хwәда иди т’әви wе зь
нек’ари кьр. 29 Аwа һәгәр ч’ә’ве
тәй и р’аст е тә жь р’е дәрд ьхә,
wи дәрх ә у жь хwә бав еж ә.

* 5:21 Дәрк’әт ьн 20:13; Qан уна Дӧщари 5:17.
* 5:22 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «К’и кӧ щик и бе сәб әб сәр
бьре хwәда һерс к’әвә».
* 5:26 «Пол» п’әр е һәри һур ә.
* 5:27 Дәрк’әт ьн 20:14; Qан уна Дӧщари 5:18.
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Бона тә һе qәнщ ә кӧ әндә
мәк и тә ӧнд а бә, ле бәдән а
тә пев а нәк’әв ә щә’н ьмеф. 30 У
һәг әр дәст е тәй и р’аст е тә жь
р’е дәрд ьхә, wи жекә у бавежә.
Тәр’а һе qәнщ ә кӧ әндәмәк и
тә ӧнда бә, ле бәдәна тә пев а
нәк’әв ә щә’н ьме.

рәw сонд нәх wә у сонде хwә ль
бәр Хӧдан бинә сери›*. 34 Ле Әз
wәр’а дьбеж ьм, т’ӧ щар сонд
нәх wьн, нә бь ә’змен, чьм
ки әw т’әхт е Хwәде йә, 35 нә
жи бь ә’рде, чьмк и әw щийе
бьн п’ийед Wи йә, нә жи бь
Оршәл име, чьмк и әw баж аре
П’адше мәзьн ә 36 у нә жи бь
Һинк ьрьна дәрһәqа 
сәре хwә сонд бьх wә, чьмк и тӧ
жьнб әр’д анед а
нькари мук и сьпи ки йан р’әш
(Мәтта 19:9; Марqос 10:11‑12;
ки. 37 Ле бьра гот ьна wә бьбә
Луqа 16:18)
‹бәле‑бәле› йан жи ‹на‑на›.
31 Әв жи һат ийә гот ьне: ‹К’и Жь ве зедәт ьр жь мир ещ ьн ә*.
к’ӧлфәта хwә бәр’дә, бьра к’а
Һинк ьрьна дәрһәqа 
хаз а жьнб әр’д ане бьдә wе›*.
һ’әйфһ ьлд анед а
32 Ле Әз wәр’а дьб еж ьм, к’и кӧ
(Луqа 6:29‑30)
ф
бе сәбәбийа qавийе жьна хwә
38
бәр’дә, әw дьбә сәбәбе зьне
Wә бьһ ист ийә кӧ һат ийә
кьрьна wе, һәгәр диса әw мер гот ьне: ‹Ч’ә’в жь бәр ч’ә’вва,
кә* у к’и кӧ йәкә мерб әр’дай и дьран жь бәр дьранва›*. 39 Ле Әз
бьст инә, әw зьн ийе дькә.
wәр’а дьбежьм, мьqабьли хьраба
нәсәкьньн. Һәгәр йәк шәмаqәке
Һинк ьрьна бона сонде
ль р’уйе тәйи р’асте хә, йе дьн
33 Wә әв жи бьһ ист ий ә кӧ жи бьдә бәр. 40 У һәг әр йәк тә
пешийар’а һатийә готьне: ‹Дә к’аши бәр диwане кә у бьх wазә

* 5:31 Qан уна Дӧщари 24:1‑4.
* 5:32 Әв хәб әра «һәг әр диса әw мер кә» йунан ида т’ӧнә. Әвана мә’на
зьнек’арийе шьр ов әд ькьн, чьмк и ә’дәт е щьһуйадаф изьна жьна мер
бәр’дай и т’ӧнәбу диса мер кьра, һ’әт а мер е wе сах буйа.
* 5:33 Qан уна К’аһ инт ийе 19:12; Жьмар 30:2.
* 5:37 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Жь йе хьраб ә».
* 5:38 Дәрк’әт ьн 21:24; Qан уна К’аһ инт ийе 24:20; Qан уна Дӧщари 19:21.
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кьрасе тә жь тә бьстинә, п’оте Нә п’утп’арьстф жи ӧса дьк ьн?
хwә жи жер’а бьһелә. 41 У һәгәр 48 Аwа к’амьл бьн, чаwа кӧ Баве
йәк и qӧльхеда зоре ль тә бькә, wәй и Ә’змана к’ам ьл ә.
wәк и километьрәке* тә бьбә,
Һинк ьрьна бона херк ьрьне
т’әви wи дӧда һәр’ә. 42 Бьдә wи,
1 Һаш жь хwә һәбьн, кӧ һун
к’и жь тә дьх wазә у бәре хwә
qәнщ ийед хwә бәр мәрь
жь wи нәгӧһезә, йе кӧ дьх wазә
ва нәк ьн, wәк и жь wан бенә
жь тә дәйн бькә.
к’ьфше. Йан на, һун жь Баве
Дьжм ьнед хwә һ’ьз бьк ьн
хwәй и Ә’змана һәq наст ин ьн.
(Луqа 6:27‑28, 32‑36)
2 Аwа чахе тӧ хера дьк и, пе
43 Wә бьһ ист ийә кӧ һат ийә ший а хwә бор’ийе нәхә, чаwа
гот ьне: ‹Һәвале хwә һ’ьз бькә* дӧр’у к’ьниш т у к’учада дьк ьн,
у бьжәнә дьжм ьне хwә›. 44 Ле wәк и мәрьв пәсьне wан бьд ьн.
Әз wәр’а дьбеж ьм, дьжм ьнед Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм, кӧ wана
хwә һ’ьз бьк ьн у бона wан дӧа һәqе хwә иди станд ийә. 3 Ле
бьк ьн, йед кӧ wә дьзерин ьн*, чахе тӧ хера дьк и, бьра дәст е
45 wәк и һун бьбьнә зар’ед Бав е ч’әпе ньз ан ьб ә дәст е р’аст е чь
хwәйи Ә’змана. Чьмки Әw тә’ва хер кьр, 4 кӧ херед тә дьзив а
Хwә дәрд ьхә һьн сәр qәнща, бьн. У Баве тәй и тьшт ед кӧ тӧ
һьн жи сәр хьраба у баране дь дьзив а дьк и дьбинә, wе һәqе
баринә һьн сәр р’аста, һьн жи тә бьдә тә.
сәр нәр’аста. 46 Һәгәр һун wан
Һинк ьрьна бона дӧа
һ’ьз бьк ьн, к’иж ан кӧ wә һ’ьз
(Луqа 11:2‑4)
дьк ьн, һуне чь һәq бьст ин ьн?
ф
5
47
Гав а һун дӧа дьк ьн, ми
Нә хәрщгьр жи ӧса дьк ьн? У
һәг әр һун т’әне сьлаве бьд ьнә на дӧр’уй а нәб ьн. Әw һ’ьз
бьред хwә, иди һун чь тьшт и дьк ьн к’ьн иш т у мәйд ан ад а
жь әwед дьн зедәт ьр дьк ьн? бьс әк ьньн дӧа бьк ьн, кӧ бәр

6

* 5:41 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Миләк». Мила Р’омеф (Итал
йа) 1 478.5 мет ьр бу.
* 5:43 Әв р’ез «Һәв але хwә һ’ьз бькә» жь Qан уна К’аһ инт ийе 19:18 йә.
* 5:44 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «...бона йед кӧ ньфьр’а wә
дьк ьн, дӧа бьк ьн у хернәх wазедф хwәр’а qәнщ ийе бьк ьн».
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мәрьв а бенә к’ьфше. Әз р’аст
wәр’а дьбеж ьм, иди wана һәqе
хwә станд ийә. 6 Ле чахе тӧ дӧа
дьк и, бьк’әв ә ода хwә, дәри
ль хwә бьг ьр ә у Бав е хwәр’а
кӧ найе дит ьне дӧайе хwә бь
кә. У Бав е тәй и тьшт ед кӧ тӧ
дьзив а дьк и дьбинә, wе һәqе
тә бьдә тә.
7 Гава кӧ һун дӧа дьк ьн, мина
п’утп’арьста п’ьр’хәбәр нәбьн.
Wана т’ьреф бона п’ьр’ хәб әр
дан а wан дӧайед wане бенә
бьһ ист ьне. 8 Һун мина wан нә
бьн, чьмк и бәри хwәст ьна wә,
Баве wә занә чь wәр’а лазьм ә.
9 Ле һун аһа дӧа бьк ьн:
‹Баве мәй и Ә’змана! Наве Тә
пирозф бә*,
10 П’адш ат ий а Тә бе, ә’мьр е
Тә бә, чаwа ль ә’змен, ӧса
жи ль сәр ә’рде.
11 Нан е мәй и р’ож е р’ож бь
р’ож бьдә мә.
12 Дәйнед мә бьбахш инә, ча
wа кӧ әм дьб ахш ин ьнә
дәйндаред хwә.

У мә нәб ә щер’ьбанд ьнеф,
ле мә жь йе хьраб* хьлаз
кә, чьмк и п’адшат и, qә
wат у р’умәт йед Тә нә,
һ’әта‑һ’әтайе. Аминф**›.
14 Һәг әр һун нәһәqийед мә
рьвайә һьндава wәда кӧ дьк ьн
бьбахшиньн, Баве wәйи Ә’зма
на жи wе wә бьбахш инә. 15 Ле
һәг әр һун нәһәqийед мәрьва
нәбахш ин ьн, Баве wә жи нә
һәqийед wә набахш инә.
13

Һинк ьрьна бона р’ож ийе
16 Гав а кӧ һун р’ож и дьг ьрьн,

мина дӧр’уйа мә’дәк ьри нибьн.
Әw мә’де хwә дькьн, wәки мәрьв
бьзан ьбьн кӧ әw р’ож и нә. Әз
р’аст wәр’а дьбеж ьм, кӧ wана
һәqе хwә станд ийә. 17 Ле чахе
тӧ р’ож и дьг ьри, сәрч’ә’ве хwә
бьшо, сәре хwә шә кә*, 18 wәк и
мәрьв ньзан ьбьн кӧ тӧ р’ож и
йи, ле т’әне Баве тәй и кӧ найе
дит ьне зан ьб ә. У Бав е тәй и
тьшт ед кӧ тӧ дьзив а дьк и дь
бинә, wе һәqе тә бьдә тә.

* 6:9 Бь гот ьнәкә дьн: «Бьра инсан qәд ьр е нав е Тәй и пир оз бьг ьр ә».
* 6:13 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Жь мир ещ ьн».
** 6:13 Нав дәстн ьвисаред һәр ә qәнщда әв йәк т’ӧнә: «Чьмк и п’адшат и,
qәwат у р’умәт йед тә нә, һ’әт а‑һ’әт айе. Амин».
* 6:17 Бь йун ан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Сәр е хwә р’унф кә», чаwа
нишана шай ийе.
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йе дьне һ’ьз бькә, йан жи wе
qәд ьр е йәк и бьг ьр ә у йе дьне
(Луqа 12:33‑34)
беһӧрмәт кә. Һун ньк арьн һьн
19 Ль сәр дьне хьзне хwәр’а Хwәд ер’а, һьн жи һәбук ер’а ф*
нәщ ьвин ьн. Ль ве дәре зәнг у хӧл амт ийе бьк ьн.
бьзуз хьраб дьк ьн у дьз дәр ә
Һинк ьрьна дәрһәqа 
вәд ьк ьн дьд ьзьн. 20 Ле хьзне
хәмк ьрьнед а
хwәр’а ль ә’змен бьщ ьвин ьн.
(Луqа 12:22‑31)
Ль wе дәре зәнг у бьзуз хьраб
25 Ләм а әз wәр’а дьб еж ьм,
нак ьн у дьз жи дәрәвәнак ьн
над ьз ьн. 21 Чьмк и хьзн а тә бон а ә’мьр е хwә хәм а нәк ьн,
к’идәре бә, дьле тә жи wе ль кӧ һуне чь бьх wьн у чь вәх wьн,
wе дәре бә.
нә жи бона бәдәна хwә, кӧ һу
не чь ль хwә кьн. Нә ә’мьр жь
Ч’ьра бәдәне
хwарьне qимәтт ьр ә у бәдән
(Луqа 11:34‑36)
жи жь к’ьнща? 26 Дина хwә бь
22 Ч’ьра бәдәне ч’ә’в ә. Һә дьн ә тәйр әд ед ә’змен. Әwан а
гәр ч’ә’ве тә п’ак ә, т’әмам ийа нә дьр’әш ин ьн, нә дьд ьрун у
бәдәна тәйе р’онай и бә. 23 Ле нә жи ә’мбарад а дьщ ьвин ьн,
һәг әр ч’ә’в е тә хьраб ә, т’ә ле Бав е wәй и Ә’зм ан а р’ьсqе
мам ийа бәдәна тәйе тә’ри бә. wан дьг ьһ инә. Нә һун жь wан
Аwа һәгәр әw р’онайа кӧ нав qимәтт ьр ьн? 27 Иди жь wә к’и
тәда йә тә’ри йә, тә’ри wе чь дьк ар ә бь хәмед хwә дәqәке
qас зедә бә!
сәр ә’мьр е хwәд а зедә кә?*
28 У бон а к’ьнщ а һун чьм а
Хwәде у һәбук аф дьнйайе
хәм дьк ьн? Дин а хwә бьд ьнә
(Луqа 16:13)
сосьнед чоле, чаwа шин дьбьн,
24 Т’ӧ кәс ньк ар ә дӧ ахар’а нә дьхәбьт ьн у нә жи дьр’есьн.
хӧл амт ийе бьк ә, чьмк и йан 29 Ле әз wәр’а дьб еж ьм, кӧ Сь
wе һ’иле wи жь йәк и һәр’ә у лем ан жи ль нав а т’әм ам ий а
Хьзна ә’змана

* 6:24 Хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Мамон». Мә’на ве әв ә: Мале дьне, п’ә
рә, дәwләт ийа ве дьне.
* 6:27 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бьһӧст әке ль сәр бәж ьна хwә дьр еж кә».
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wе хер‑хьзн а хwәд а мин а жь
wан йәке хwә нәк ьр. 30 Һәг әр
гиһ айе чоле, кӧ иро һәй ә у
сьбе давеж ьнә нава егьр, Хwә
де ӧса дьхәм ьл инә, ле чьqас
зедә wе ль wә кә, кембаwәрно?
31 Иди хәм нәк ьн у нәб еж ьн:
‹Әме чь бьх wьн?› йан: ‹Чь
вәх wьн?› йан жи: ‹Чь ль хwә
кьн?› 32 П’утп’арьст ль пәй wан
һ’әм у тьшт а дьк’әвьн, ле Ба
ве wәй и Ә’зм ан а занә кӧ һун
һ’әwще wан һ’әм у тьшт а нә.
33 Ле бәр е пеш ьн ль П’адш а
тий а ф Хwәде бьг әр’ьн у бьк ьн
кӧ р’аст ий а Wи бьqәд ин ьн у
әw һ’әм уйе wәр’а бенә дай ине.
34 Иди бон а р’ож а сьб е хәм а
нәк ьн, чьмк и р’ож а сьб е wе
бон а хwә хәм а бьк ә. Хәмед
р’оже бәси wе нә.
Һинк ьрьна дәрһәqа 
ломәк ьрьнед аф
(Луqа 6:37‑38, 41‑42)

7

1 Лом а

нәк ьн, кӧ ломәф ль
wә нәбьн. 2 Һун чь лома
бьк ьн, әw ломә жи wе ль wә
бьбьн у һун бь чь чапе бьп и
вьн, бь wе чапе жи wәр’а wе
бе пиване. 3 Тӧ чьма qьрш ьке
ч’ә’ве бьре хwәда дьбин и, ле
к’еране ч’ә’ве хwәда набин и?

4 Йан

жи чаwа тӧ дьк ари беж и
бьре хwә: ‹Бьһелә кӧ әз qьршьк
жь ч’ә’ве тә дәрх ьм›, ле ва йә
к’еран ч’ә’ве тәда һәйә? 5 Дӧ
р’у! Пеш ийе к’еране ч’ә’ве хwә
дәрхә. Паше те qәнщ бьбин и
кӧ чаwа qьрш ьк жь ч’ә’ве бьре
хwә дәрх и.
6 Тьшт е бӧһӧрт и нәд ьнә са
у нә жи дӧр’едф хwә бавеж ьнә
бәр бәраза. Һәг әр на, бәразе
wан бьн ньг ед хwәд а п’епәс
кьн у сәй е жи вәг әр’ьн wә
бьд ьр’ин ьн.
Бьх wазьн, бьг әр’ьн,
дәри хьн
(Луqа 11:9‑13)

һуне бьст ин ьн,
бьг әр’ьн һуне бьбин ьн, дәри
хьн wе бәр wә вәб ә. 8 Чьмк и
к’и кӧ дьх wаз ә дьст инә, к’и
кӧ дьг әр’ә дьб ин ә у к’и кӧ
дәри дьх ә бәр вәд ьб ә. 9 Жь
wә к’иж ан ә әw мәр ьв, кӧ
кӧр’е wи нан же бьх wаз ә, әw
кәвьр бьде? 10 Йан жи мә’си
бьх wаз ә, әw мә’р бьде? 11 Һун
кӧ хьр аб ьн, зан ьн тьшт ед
qәнщ бьд ьн ә зар’ед хwә, ле
Бав е wәй и Ә’зм ан а wе чьqас
тьшт ед qәнщ бьдә әwед кӧ жь
Wи дьх wазьн.
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Qан уна зер’
12 Һәр чь кӧ һун дьх wаз ьн
мәрьв бона wә бьк ьн, һун жи
ӧса wанар’а бьк ьн. Әв ә мә’на
һинк ьрьна Qан уне у п’ехәм
бәра.

Дәре тәнг
(Луqа 13:24)
13 Дәре тәнгр’а бьк’әвьнә һьн

дӧр’, чьмк и фьрә йә әw дәри у
бәр ә әw р’ийа кӧ дьбә бәрбь
ӧндабуне у гәләк ьн әwед кӧ
wеда дьч ьн. 14 Ле гәләк и тәнг ә
әw дәри у зә’мәт ә әw р’ийа кӧ
дьб ә бәрбь жий ине у һьнд ьк
ьн әwед кӧ wе р’ейе дьбин ьн.
Дар у бәре wе

нав а агьр. 20 Аwа һуне wана жь
кьред wан нас бьк ьн.
К’и һеж ай и 
П’адшат ийа Ә’змана йә
(Луqа 13:26‑27)
21 Нә кӧ әwе Мьнр’а дьб ежә:
‹Хӧд ан! Хӧд ан!› wе бьк ’әв ә
П’адшат ийа Ә’змана, ле әwе
бьк’әве, йе кӧ ә’мьре Баве Мьни
Ә’змана дьqәд инә. 22 Wе Р’оже
гәләке Мьнр’а беж ьн: ‹Хӧдан!
Хӧдан! Нә мә бь наве Тә п’е
хәмб әрт иф кьрьн у бь наве Тә
щьнф дәрх ьст ьн у бь наве Тә
гәләк к’әрәмәт кьрьн?› 23 Һьнге
Әзе ашкәрә wанр’а беж ьм: ‹Жь
Мьн дур к’әвьн, нәһәqно! Мьн
һун т’ӧ щар нас нәк ьрьнә›.

Мала йе сәрwахт 
у мала йе беф ә’м

(Луqа 6:43‑45)
15 Һ’әвз а хwә жь п’ехәмб әред

дәрәw бьк ьн. Әwе бь п’осте пез
бенә щәм wә, ле һьндӧр’ва гӧред
п’әр’ани нә. 16 Һуне wана жь бә
ред wан нас бьк ьн. Гәло кәсәк
жь стьрийа тьрийа дьчьнә, йан
жи жь дьр’ийа һеж ира? 17 Дара
qәнщ бәре qәнщ дьдә, ле дара
хьраб бәре хьраб дьдә. 18 Дара
qәнщ ньк арә бәре хьраб бьдә,
нә жи дара хьраб дьк ар ә бәре
qәнщ бьдә. 19 Һәр дара кӧ бәре
qәнщ надә те бьр’ин у авит ьне

(Луqа 6:47‑49)
24 Аwа к’и кӧ ван гот ьнед Мьн

дьбьһе у wан дьqәдинә, әw мина
мәрьв әк и сәрwахт ә, кӧ мала
хwә сәр кевьр чек ьр. 25 Баран
бари, ба у лейиф р’абун, wе мале
хьст ьн, ле әw мал һьлнәш ийа,
чьмк и һ’име wе сәр кевьр бу.
26 Ле к’и кӧ ван гот ьнед Мьн
дьбьһе у наqәд инә, әw мина
мәрьв әк и беф ә’м ә, кӧ мала
хwә сәр qуме чек ьр. 27 Баран
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бари, ба у лей и р’абун, wе мале
хьст ьн у әw мал һьлш ийа, лап
wеран бу чу».
Һ’ӧкӧме Иса
Гава Иса әв гот ьнед Хwә
сәр һәвд а ани, ә’лал әт сәр
һинк ьрьн а Wи зәнд әг ьрт иф
ман, 29 чьмк и Әwи мина йәк и
хwәй иһ’ӧкӧм әw һин дьк ьрьн,
нә кӧ мина qан унзанед wан.
28

Иса йәк и жь к’от ибунеф
паqьж дькә
(Марqос 1:40‑45; Луqа 5:12‑16)

8

1 Паше Иса жь ч’ийе һат ә
хwаре, ә’лаләтәкә гьран да
пәй Wи чу. 2 Һьнг е йәк и к’от иф
һат хwә авитә бәр Wи у гот е:
«Хӧд ан! Һәг әр бьх wаз и, Тӧ
дьк ари мьн паqьж ки*».
3 Иса дәст е Хwә дьр еж кьр е
ле к’әт у гот е: «Әз дьх wазьм.
Паqьж бә!» У дәстх wәд а әw
жь к’от ибуне паqьж бу. 4 Һьн
ге Иса жер’а гот: «Бьн ьһер’ә,
т’ӧ кәсир’а тьштәк и нәбеж и,
ле һәр’ә хwә нишан и к’аһ ин
кә у һ’әд ийа кӧ Мусаф т’әм и
дайә бьдә, wәк и һ’әм уй ар’а
бьб ә шә’дәт и».

Иса хӧламе сәрсәдәк иф
qәнщ дькә
(Луqа 7:1‑10; Йуһ’әнна 4:43‑54)
5 Гав а Иса к’әт ә Кәф әрн а
һуме, сәрсәдәкф һатә щәм Wи,
һиви же кьр у гот е: 6 «Хӧдан,
хӧламе мьн шьл ушә’т малда
п’алдайә, гәләк и щәфе дьби
нә». 7 Иса готә wи: «Әзе бем
wи qәнщ кьм». 8 Сәрс әд ле
вәг әр’анд у гот е: «Хӧд ан, әз
нә һеж а мә кӧ Тӧ бей и мала
мьн. Ле т’әне хәб әр әке бежә у
хӧламе мьне бь wе хәбәре qәнщ
бә. 9 Әз хwәха жи мәрьвәк и бьн
һ’ӧкӧмда мә у бьн дәст е мьн
да жи әскәр һәнә. Әз йәк ир’а
дьбеж ьм: ‹Һәр’ә›, дьчә, йәк и
дьнр’а дьбеж ьм: ‹Wәрә›, те у
хӧл аме хwәр’а дьб еж ьм: ‹Ви
тьшт и бькә›, дькә».
10 Гав а Иса әв йәк бьһ ист,
зәндәг ьрт и ма у готә әwед кӧ
пәй wи дьч ун: «Әз р’аст wәр’а
дьбежьм, Исраеледа жи Мьн ба
wәрикәф аһа йәк ида нәдитийә.
11 Әз wәр’а дьб еж ьм, кӧ гәләке
жь р’оһьлате у жь р’оавайе бен у
шайийа П’адшатийа Ә’зманада
т’әви Бьраһ им, Исһ аq у Аqуб

* 8:2 Ль гора Qан унаф Мусаф мәрьв ед к’от и һ’әрамф бун. Дәрһәqа мә
рьв ед к’от ида ван сәрийа бьх ун ьн: Qан уна К’аһ инт ийе 13‑14.
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р’унен, 12 ле зар’ед П’адшат и
йе wе бенә авит ьне тә’рий а
дәрв а. Ль wьр wе бьбә гьри у
ч’ьркә‑ч’ьрка дьрана». 13 Паше
Иса сәрсәдр’а гот: «Һәр’ә! Бьра
ль гора баwәрийа тә тәр’а бә».
У wе дәме хӧламе wи qәнщ бу.

qан унз анәк незик и Wи бу у
гот е: «Дәрсдарф! Тӧ к’ӧда жи
һәр’и, әзе пәй Тә бем». 20 Иса
готә wи: «Р’увийар’а qӧл һәнә,
тәйр әдед ә’зменр’а жи һел ин,
ле бона Кӧр’еф Мерьв щик т’ӧнә
кӧ сәре Хwә ле дайнә».
21 Шаг ьрт әк и Wи гот е: «Хӧ
Иса гәләк нәх wәша
дан! Изьне бьдә мьн кӧ әз пе
qәнщ дькә
шийе һәр’ьм баве хwә дәфьн
(Марqос 1:29‑34; Луqа 4:38‑41)
кьм». 22 Ле Иса жер’а гот: «Тӧ
14 Гава Иса һатә мала Пәтрус, пәй Мьн wәр ә. Бьра мьри мь
хwәсийа wи т’айеда п’алдай и рийе хwә дәфьн кьн».
дит. 15 Әwи дәст е Хwә да дәс
Иса фьрт онеф дьсәqьр’инә
те wе у т’айе же бәр’да, р’абу
(Марqос 4:35‑41; Луqа 8:22‑25)
бәрдәст и Wир’а кьр.
16 Гав а р’о чу ава, гәл әк щь
23 Гав а Иса к’әт ә qәй ьк е,
нак’әт и анинә щәм Wи. Әwи шаг ьрт ед Wи т’әви Wи чун.
бь хәб әр е р’ӧһ’едф һ’әрам дәр 24 Ньшкев а фьрт онәкәф мәзьн
хьст ьн у һ’әм у нәх wәш qәнщ ль голе р’абу, ӧса кӧ qәй ьк пе
кьрьн. 17 Әв аһа бу, кӧ әw готьна лада ӧнда дьбу. Ле Әw р’азай и
бь зар е Ишай а п’ехәмб әр бе бу. 25 Һьнг е шаг ьрт незик и Wи
сери, кӧ ньвис ар ә: «Әwи нә бун, әw һ’ьшйар кьрьн у гот ь
хwәш ийед мә һьлд ан у ешед не: «Хӧдан! Мә хьлаз кә! Әм
мә бьрьн»*.
ӧнда дьбьн!» 26 Иса готә wан:
«Чьм а һун ӧса тьрс онәк ьн
Щабд арийа 
кембаwәрно?» Wе дәме р’абу ль
йед кӧ пәй Иса дьч ьн
байе у голе һьлатф у һ’әм у тьшт
(Луqа 9:57‑62)
сәqьр’ин. 27 Мәрьвед т’әви Wи
18 Чахе Иса ә’лаләт дора Хwә ә’щебм ай и ман у гот ьн: «Әв
дит, ә’мьр ль шаг ьрта кьр кӧ к’и йә, кӧ ба у гол жи ельм иф
һәр’ьнә wи бәри голе. 19 Һьнг е Wи дьбьн?»
* 8:17 Ишайа 53:4.
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Иса шьл ушә’тәк и
qәнщ дькә 
у гӧнед wи дьбахш инә

Иса дӧ щьнак’әт ийа
qәнщ дькә
(Марqос 5:1‑20; Луqа 8:26‑39)
28 Гав а

Иса дәрбази wи али
йе т’опрахед Гәрдарине бу, дӧ
щьнак’әт и жь нав гор’ьстана
дәрк’әт ьн у р’аст и Wи һат ьн.
Әw ӧса һар бун, кӧ кәсәк нь
карьбу wе р’ер’а дәрбаз буйа.
29 Wан а кьр ә qир’ин у гот ьн:
«Тӧ чь жь мә дьх wази, Кӧр’е
Хwәде? Жь wәхт зут ьр һат и
щәф е бьд и мә?» 30 Жь wан а
wедат ьр сурик и бәразай и мә
зьн дьч’ерийа. 31 Щьна р’әща
жь Wи кьр у гот ьне: «Һәгәр Тӧ
мә дәрд ьх и, бьһелә әм һәр’ьн
бьк’әвьнә нава сурийе бәраза».
32 Әwи гот ә wан: «Һәр’ьн!» Әw
жи дәрк’әт ьн чун к’әт ьнә нава
бәраза у әw сури пева жорда
р’әви, хwә жь кәнделда авит ь
нә голе у хән ьqин. 33 Бәразван
р’әвин чунә бажер, чь кӧ һа
тьбу сәре щьнак’әт ийа гот ьн.
34 Һьнг е һ’әм у мәрьв ед бажер
дәрк’әт ьнә пеш ийа Иса у гава
Әw дит ьн, р’әща жь Wи кьрьн
кӧ жь ә’рде wан һәр’ә.

(Марqос 2:1‑12; Луqа 5:17‑26)

9

1 Иса к’әтә qәй ьке пашда
вәгәр’ийа һатә бажаре Хwә*.
2 Wе дәре шьл ушә’тәк ньвине
да п’алдайи анинә щәм. Гава
Иса баwәрийа wан дит, готә йе
шьл ушә’т: «Лаwо, сәр хwә бә!
Гӧнед тә һатьнә бахшандьне».
3 Һьнг е жь qан унз ан а һьнәк
нав хwәда фьк ьрин: «Әва ньг е
Хwә Хwәдер’а давежә»*. 4 Фь
кьр ед wан Исав а ә’йан бун
у гот: «Һун чьма дьле хwәда
тьште хьраб дьфьк ьрьн? 5 К’и
жан р’ьһ’әт те гот ьне: ‹Гӧнед
тә һат ьнә бахш анд ьне›, йан
‹Р’абә у бьгәр’ә›? 6 Ле wәк и һун
бьз ан ьбьн кӧ һ’ӧкӧме Кӧр’е
Мерьв һәйә ль сәр дьне гӧна
бьб ахш ин ә», һьнг е гот ә йе
шьл ушә’т: «Р’аб ә ньвина хwә
һьлдә, һәр’ә мала хwә!» 7 Әw
жи р’абу чу мала хwә. 8 Гав а
ә’лаләт е әв йәк дит, хофе әw
гьрт ьн у шьк ьри данә Хwәде,
кӧ әв һ’ӧкӧм дайә мәрьва.

* 9:1 Ль гора Мәтт а 4:13, баж ар е Wи Кәф әрнаһум бу.
* 9:3 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Әва к’ьфьрий а дькә» йан «Әва нав е
Хwәде беһӧрмәт дькә».
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Иса гази Мәтта дькә
(Марqос 2:13‑17; Луqа 5:27‑32)
9 Иса

дьбә кӧ хwәндийед дә’wате ши
не бьк ьн, һ’әта кӧ зә’ва т’әви
wан ә? Ле р’оже бен, гава зә’ва
жь wан бе һьлдане, һьнг е wе
р’ож и бьг ьрьн.
16 Кәс әк пе п’арч’е ну к’ьн
ща кәвьн п’инә накә, чьмк и
п’арч’е к’ьнща кәвьнва дьрут и
wе зоре ль к’ьнща кәвьн бькә
у щийе qәл ьш и wе һе ль бәр
һәв һәр’ә. 17 Нә жи шәрава ну
дьк ьнә мәшкед кәвьн. Һәгәр
ӧса бә, мәшке бьт’әqьн, шәраве
бьр’ьжә у мәшке жи хьраб бьн.
Ле шәрава ну дьк ьнә мәшке ну
у һәр дӧ жи тенә хwәйик ьрьне».

жь wьр пешда чу, йәк и
кӧ наве wи Мәтта бу ль щийе
хәрщһ ьлдане р’ун ьшт и дит у
гот е: «Пәй Мьн wәрә». Әw жи
р’абу пәй Иса чу.
10 Гав а Иса мал а Мәтт ад а
сәр сьфре р’ун ьшт ьбу, гәләк
хәрщг ьр у гӧнәк’аредф дьн һа
тьн т’әви Иса у шаг ьрт ед Wи
р’ун ьшт ьн. 11 Чахе ферьсийа
әв йәк дит, шаг ьрт ед Wир’а
гот ьн: «Чьма Дәрсдаре wә т’ә
ви хәрщг ьр у гӧнәк’ара дьх wә
у вәд ьх wә?» 12 Ле гава Иса әв
Qизьк а мьри 
йәк бьһ ист wанар’а гот: «Сах
у
к’ӧл
ф әтәкә нәх wәш
ләм нә һ’әwще һ’әк им ьн, ле
(Марqос 5:21‑43; Луqа 8:40‑56)
13
нәх wәш. Һәр’ьн мә’на ван
18 Гав а Иса һе әв йәк а wан а
хәб әра һин бьн: ‹Әз р’ә’ме дь
хwазьм, нә кӧ qӧрбанеф›*. Әз р’а дьгот, һәма һьнге сәрwерәк
нәһ ат ьмә гази йед р’аст кьм, һат хwә авитә бәр ньг е Wи у
ле гази гӧнәк’ара».
гот е: «Qиза мьн һеж а мьрийә.
Ле wәр ә дәст е хwә дайнә сәр
Пьрса р’ож иг ьрт ьне
wе у әwе бьж и».
(Марqос 2:18‑22; Луqа 5:33‑39)
19 Иса р’абу т’әв и шаг ьрт ед
14 Һьнг е шаг ьрт ед Йуһ’әнн а Хwә да пәй wи чу. 20 У ва к’ӧл
һатьнә щәм Wи у готьне: «Чьма фәт әкә нәх wәш, кӧ донздәһ
әм у ферьси гәләк щара р’ож и салед wе бун сәр хуне вәбь
дьг ьрьн, ле шаг ьртед Тә р’ож и бу, пьшт ев а һат у р’иш ийед
нагьрьн?» 15 Иса готә wан: «Qәт к’ьнще Иса к’әт. 21 Әwе нет а
* 9:13 Һосейа 6:6.
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хwәда дан ибу: «Һәг әр әз т’әне
к’ьнще Wи к’әвьм, әзе qәнщ
бьм». 22 Иса сәр мьл е Хwә
ва вәг әр’ий а әw дит у гот е:
«Ә’вде! Сәр хwә бә! Баwәрийа
тә тӧ qәнщ кьри». У wе дәме
әw к’ӧлф әт qәнщ бу.
23 Гав а Иса гьһ ишт ә мал а
сәрwер, дин а Хwә дай е, wе
qар’ә‑qар’а ә’лаләт е йә у бь
лурван жи зәл ул и ле дьх ьн 24 у
готә wан: «Дәрк’әвьн! Qизьк
нәмьрийә, ле һеньж ийә». Wана
qәрфеф хwә Пе дьк ьрьн. 25 Ле
гава щьмә’т дәрх ьст ьнә дәрва,
Иса чу һьндӧр’ дәст е wе гьрт
у qизьк р’абу сәр хwә. 26 Әва
дәнг‑бә’са т’әмам ийа wи wә
лат ида бәла бу.

Иса һ’ьшк т’әм и ль wан кьр
у гот: «Һаш жь хwә һәбьн, кӧ
т’ӧ кәс ве йәке нәһ’әсә». 31 Ле
әw дәрк’әт ьн, т’әмам ийа wи
wәлат ида нав у дәнг е Wи бә
ла кьрьн.
Иса лал qәнщ дькә
32 Чахе әwана дәрк’әт ьн чун,

һьнәк а щьнак’әт ик и лал ани
щәм Иса. 33 Гава Әwи щьн дәр
хьст, йе лал хәб әр да. Ә’лаләт
ә’щебмай и ма у гот: «Ль Исра
еле жи тьштәк и аһа т’ӧ щар
нәqәw ьм ийә». 34 Ле ферьсийа
гот: «Әw бь һ’ӧкӧме сәрwере
щьна щьна дәрд ьхә».
Гӧне Иса ль щьмә’те те
Иса һ’әм у гӧнд у баж ара
дьг әр’ийа, к’ьн ишт ед wанда
һин дьк ьр, Мьзгинийа П’адша
тийе даннасин дьк ьр у ль нав
щьмә’те һ’әм у щур’ә нәх wәш и
qәнщ дьк ьрьн. 36 Гав а Әwи
ә’лаләт дит, гӧне Wи ль wан
һат, чьмк и әwана мина пәзе бе
шьв ан, бәр’әдай и у бәлабуй и
бун. 37 Һьнг е Әwи шаг ьрт ед
Хwәр’а гот: «Нанд ьрунф гәләк
ә, ле п’алә һьнд ьк ьн. 38 Аwа
һиви жь Хwәйе дьруне бьк ьн,
wәк и п’ала нанд ьруна Хwәр’а
бьш инә».
35

Иса дӧ кора qәнщ дькә
27 Гава Иса жь wьр дәрк’әт чу,

дӧ мәрьвед кор данә пәй Wи
кьрьнә qир’ин у гот ьн: «Кӧр’еф
Даw ьд! Мә wәрә р’ә’ме!»
28 Гав а кӧ гьһ ишт ьнә мале,
әw һәр дӧ кор һат ьнә щәм Wи.
Иса жь wан пьрси у гот: «Һун
баwәр дьк ьн, кӧ Әз дьк арьм
али wә бьк ьм?» Wана гот: «Бә
ле Хӧдан». 29 Һьнг е Иса дәст е
Хwә да ч’ә’вед wан у гот: «Ль
гора баwәрийа wә wәр’а бә».
30 Wе дәме ч’ә’в ед wан вәбун.
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Навед һәр донздәһ
шанд ийаф
(Марqос 3:13‑19; Луqа 6:12‑16)

10

1 Иса һәр донздәһ шагьрт
гази щәм Хwә кьрьн у
һ’ӧкӧм да wан кӧ р’ӧһ’ед һ’әрам
дәрх ьн, һ’әм у еш у нәх wәшийа
жи qәнщ кьн. 2 Наве һәр донз
дәһ шанд ийаф әв ьн: Йе пеш ьн
Шьмһ’ун, кӧ Пәтрус те гот ьне
у бьре wи Әнд раw ьс, Аqуб е
Зәб әд и у бьре wи Йуһ’әнна,
3 Фил ипо у Бәрт оломәйо, Т’у
ма у Мәттайе хәрщг ьр, Аqубеф
Һалфаwо у Тәдайо* 4 Шьмһ’уне
wәл атп’арьст ф* у Щьһуд айе
Исхәрйот иф, әwе кӧ нәмам и
йаф Иса кьр.

Шанд ьна һәр донздәһа
(Марqос 6:7‑13; Луqа 9:1‑6)
5 Иса әв һәр донздәһ шанд ьн,
т’әм и ль wан кьр у гот: «Нәч ь
нә нава нәщ ьһуйа у нәк’әвьнә
баж аред Самәрйайеф. 6 Ле пе
шийе һәр’ьнә нав пәзед мала
Исрае лейә ӧнд абуй и. 7 Гав а
һун һәр’ьн, данн асин кьн у

беж ьн: ‹П’адшат ийа Ә’змана
незик буйә›. 8 Нәх wәша qәнщ
кьн, мьрийа сах кьн, к’от ийа
паqьж кьн, щьна дәрх ьн. Wә
беһәq станд ийә, беһәq жи бь
дьн. 9 Ль бәр пьшта хwәда т’ӧ
тьшт и һьлнәд ьн: Нә зер’, нә
зив, нә сьфьр, 10 нә турьк бона
р’е, нә дӧ дәст кьрас, нә чарьх,
нә шьвдар, чьмк и п’алә һежайи
р’ьсqе хwә йә.
11 Чь баж ар йан гӧнде кӧ һун
бьк’әвьне, маләкә һеж а бьби
ньн у ль wьр бьм ин ьн, һ’әта кӧ
һун жь wьр дьч ьн. 12 Гава һун
һәр’ьнә мале, сьлав е бьд ьнә
wе у беж ьн: ‹Ә’дьлай и ве ма
лер’а›. 13 У һәг әр әw мал һеж а
йә, бьра сьлав а wә ль сәр wе
бә, ле һәг әр нә һеж а йә, бьра
сьлав а wә ль wә вәг әр’ә. 14 Ле
к’и кӧ wә qәбул нәкә у гӧһда
рийа хәбәред wә нәкә, гава кӧ
һун жь wе мале, йан жи жь wи
баж ари дәрд ьк’әвьн, т’оза нь
гед хwә даwш ин ьн. 15 Әз р’аст
wәр’а дьбеж ьм, Р’ож аф Ахрәт е
һ’але wәлате Содомф у Гоморайе
wе жь йа wи баж ари чет ьр бә.

* 10:3 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «Тәдайо» «Леw иф» һәйә, йан
жи «Леw и кӧ Тәдайо һат ә бәрнавк ьрьне».
* 10:4 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Шьмһ’уне жь Qанане».
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Мина пез ль нав гӧра
(Марqос 13:9‑13;
Луqа 21:12‑17)
16 Ва Әз wә дьш ин ьм чаwа
пәз нава гӧра. Иди мина мә’ра
сәрwахт бьн у мин а кәв отк а
дьлсах. 17 Ле һ’әвз а хwә жь мә
рьв а бьк ьн, әwе wә бьбьнә бәр
диwана у к’ьн ишт ед хwәда wә
бьд ьнә бәр qамч ий а. 18 Р’уйе
Мьнд а wе wә бьбьнә бәр wә
лийаф у п’адша, кӧ һун бәр wан
у нәщ ьһуйа шә’дәт ийе бьд ьн.
19 Ле чахе wә бьбьн ә бәр ди
wана, хәм нәк ьн кӧ һуне чаwа
йан чь хәб әр дьн. Тьшт ед кӧ
һуне хәб әр дьн, wе дәме wә
р’а wе бе дай ине. 20 Чьмк и нә
кӧ һуне хәб әр дьн, ле Р’ӧһ’е
Бав е wәй и кӧ нав а wәд а йә
wе хәб әр дә.
21 Бьр а wе бьре хwә бьд ә
кӧшт ьне, бав е жи кӧр’е хwә
у зар’ жи wе һьмб әр и де у
бав е хwә р’абьн у wан бьд ьнә
кӧшт ьн е. 22 Бон а нав е Мьн
һуне бәр ч’ә’в е һ’әм уй а р’әш
бьн. Ле к’и кӧ һ’әт а хьл азийе
тәй ах кә әwе хьл аз ф бә. 23 У
гав а нав ви баж арид а wә бь
зерин ьн, бьр’әвьнә баж ар әк и
дьн. Әз р’аст wәр’а дьб еж ьм,
һ’әт а һат ьна Кӧр’е Мерьв, һун

һ’әм у баж ар ед Исрае ле пер’а
наг ьһ ин ьн бьг әр’ьн.
24 Шаг ьрт жь дәрсд ар е хwә
нә мәст ьр ә у нә жи хӧлам жь
ахайе хwә. 25 Бәси шаг ьрт ә,
wәк и мина дәрсдаре хwә бә у
хӧлам жи мина ахайе хwә бә.
Һәг әр малхе малер’а ‹Бәлзә
булф› гот ьн, һьнг е нәф әр ед
wир’а wе чь беж ьн?
Бьзан ьбьн 
кӧ тьрса wә жь к’е һәб ә
(Луqа 12:2‑7)
26 Аwа иди т’ӧ щар жь мәрьв а

нәтьрсьн. Тьштәки дьзива т’ӧнә
кӧ дәрнәйе у нә жи вәшарт и
кӧ к’ьфш нәб ә. 27 Чь кӧ Әз
тә’рийеда wәр’а дьбеж ьм, әwи
нав р’онайеда беж ьн у чь кӧ
һун гӧһ ада дьбьһен, сәр бана
бькьнә дәнги. 28 У жь wан нәтьр
сьн йед кӧ бәдәне дькӧж ьн, ле
ньк арьн р’ӧһ’ бькӧж ьн. Ле һун
жь Wи бьт ьрсьн, Йе кӧ дьк арә
р’ӧһ’ у бәдәне щә’н ьмеда ӧнда
кә. 29 Нә дӧ ч’ьвик бь дьравәк и
чарqӧр’уше тенә фьротане? Ле
йәк жи жь wан бей и ә’мьр е
Бав е wә нак ’әв ә ә’рде. 30 Ле
чь ль wә дьк’әв ә, һәр т’еләк и
п’ор’ед сәр е wә жьмарт и нә.
31 Иди нәт ьрсьн. Һун жь гәләк
ч’ьвик а qимәтт ьр ьн.
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Иqрарф у инк’арк ьрьнаф
Иса

Һәqстанд ьн
(Марqос 9:41)

(Луqа 12:8‑9)

Әwе кӧ wә qәбул дьк ә,
Мьн qәбул дькә у әwе кӧ Мьн
qәбул дькә, Йе кӧ Әз шанд ьмә
qәбул дькә. 41 Әwе кӧ п’ехәмбәр
qәбул дькә чаwа п’ехәмбәр, wе
һәqе п’ехәмб әр бьст инә у әwе
кӧ мәрьв әк и р’аст qәбул дькә
чаwа мәрьве р’аст, wе һәqе йед
р’аст бьст инә. 42 У әwе кӧ т’асә
ава сар жи дьдә йәк и жь ван
бьч’ук а, бона хат ьре wе йәке
кӧ әw шаг ьрт е Мьн ә, Әз р’аст
wәр’а дьб еж ьм, әwе т’ӧ щар
һәqе хwә ӧнда нәкә».
40

К’и кӧ Мьн бәр мәрьв а
иqрарф кә, Әзе жи wи бәр Баве
Хwәйи Ә’змана иqрар кьм. 33 Ле
к’и кӧ Мьн бәр мәрьва инк’арф
кә, Әзе жи wи бәр Баве Хwәй и
Ә’змана инк’ар кьм.
32

Шур у ә’дьлай и
(Луqа 12:51‑53; 14:26‑27)
34 Нәфьк ьрьн кӧ Әз һат ьмә
дьне ә’дьл ай ийе бин ьм. Әз
нәһ ат ьм ә’дьл ай ийе бин ьм,
ле шур. 35 Чьмк и Әз һатьм кӧр’
жь баве, qизе жь де у буке жь
хwәсийе бьqәтиньм 36 у дьжмь
нед мерьв wе жь мала wи бьн*.
37 Әwе кӧ бав е хwә йан дий а
хwә жь Мьн зә’фт ьр һ’ьз дькә,
нә һеж ай и Мьн ә. Әwе кӧ кӧ
р’е хwә йан qиза хwә жь Мьн
зә’фт ьр һ’ьз дькә, нә һеж ай и
Мьн ә. 38 Әwе кӧ хаче ф хwә
һьлнадә пәй Мьн найе, әw нә
һеж ай и Мьн ә. 39 К’и ә’мьре
хwә бьг әр’ә, әwе ӧнда кә, ле
к’и ә’мьре хwә бона Мьн ӧнда
кә, әwе бьбинә.

Иса щаба пьрса 
Йуһ’әннайе ньхӧмд ар дьдә
(Луqа 7:18‑35)

11

1 Чахе

Иса т’әм ийед кӧ
данә һәр донздәһ ша
гьртед Хwә хьлаз кьрьн, жь wи
щий и чу нав баж аред wан, кӧ
һин кә у даннасин кә.
2 Гав а Йуһ’әнн а кәлед а бон а
шьхӧлед Мәсиһ бьһ ист, чәнд
шаг ьрт ед* хwә шанд ьнә щәм
Wи 3 у же пьрсин: «Тӧ Әw и,
Йе кӧ гәр әке бьһ ат а, йан әм

* 10:35‑36 Мих а 7:6.
* 11:2 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «чәнд шаг ьрт» «дӧ шаг ьрт» һәйә.
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һивий а йәк и дьн бьн?» 4 Иса
щаб а wан да у гот: «Һәр’ьн,
чь кӧ һун дьбин ьн у дьбьһен
Йуһ’әнн ар’а беж ьн. 5 Кор дь
бин ьн, сәqәт дьг әр’ьн, к’от и
паq ьж дьбьн, кәр’ дьбьһ ен,
мьри р’ад ьбьн у фәqирар’а жи
Мьзг ин и те дай ине. 6 У хwәзи
ль wи, кӧ жь Мьн п’ьшк набә».
7 Гав а әwан а чун, Иса бон а
Йуһ’әнна ә’лаләтер’а дәстпек ьр
гот: «Һун дәрк’әт ьнә бәр’ийе
чь бьбин ьн? Qам ишәк иф кӧ
жь байе дьһ’әж ә? 8 Йан һун
дәрк ’әт ьн чь бьбин ьн? Мә
рьв әк и к’ьнще назькф ль хwә
кьри? Нә әwед кӧ к’ьнще назьк
ль хwә дьк ьн, әw малед п’ад
шад а нә? 9 Йан һун дәрк’әт ьн
чь бьбин ьн? П’ехәмб әр әк и?
Бәл е әз wәр’а дьб еж ьм, жь
п’ех әмб әр әк и жи мәст ьр ә.
10 Әва әw ә, бон а к’иж ан и
ньвис ар ә: ‹Ва йә Әзе qасьде
Хwә пеш ий а Тәв а бьш ин ьм.
Әwе р’ий а Тә пеш ий а Тәв а
һаз ьр кә›*. 11 Әз р’аст wәр’а

дьб еж ьм, жь нав а әwед кӧ жь
к’ӧлф әт а дьн е к’әт ьн ә, т’ӧ
кәс жь Йуһ’әнн айе ньхӧмд ар
мәст ьр нәбуйә. Ле П’адшат и
йа Ә’зм ан ад а йе һәри бьч’ук
жь wи мәст ьр ә. 12 Жь р’ожед
Йуһ’әнн ай е ньхӧмд ар һ’әт а
ньһ а П’адш ат ий а Ә’зм ан а бь
зорб әт ийе те һ’ьщ умк ьрьне у
йед зорб ә дьк ьн кӧ зәфт и хwә
кьн*. 13 Чьмк и һ’әм у п’ехәмбәра
у Qан уне һ’әт а Йуһ’әнна бона
П’адшат ийа Ә’змана шә’дәт и
дан*. 14 У һәгәр һун дьх wазьн ве
йәке qәбул кьн, әw ә Елй ас е ф
кӧ гәр әке бьһ ат а*. 15 Гӧһе к’е
һәйә бьра бьбьһе.
16 Ньһ а Әз ви ньсьл и мин а
чь бьш ьбин ьм? Әw мина wан
зар’а нә, йед кӧ базарада р’у
ньшт и нә, гази һәв алед хwә
дьк ьн 17 у дьбеж ьн: ‹Мә бона
wә зӧр’не хьст, һун нәр’әqьсин
у бона wә бәйт’ф готьн, wә шин
нәк ьр›. 18 Йуһ’әнн а һат, нә
дьх wар, нә вәд ьх wар у дьг о
тьн: ‹Щьн wида һәйә›. 19 Кӧр’е

* 11:10 Малах и 3:1.
* 11:12 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «П’адшат ийа Ә’змана бь qәwат е пешда
дьчә у йед зорб ә дәст дьх ьн».
* 11:13 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Чьмк и һ’әм у п’ехәмб әра у Qан уне һ’әт а
Йуһ’әнна п’ехәмб әрт и кьрьн».
* 11:14 Малах и 4:5.
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Мерьв һат, дьх wә у вәд ьх wә,
Wәрьн щәм мьн у һеса бьн
бона Wи дьбеж ьн: ‹Ва Әw йәк и
(Луqа 10:21‑22)
пәй хwарьн у вәх wарьне к’әт и
25
Һьнг е Иса гот: «Шьк ьр
йә, дост е хәрщг ьр у гӧнәк’ара
йә›. Ле сәрwахт иф бь ә’мәлед* наве Тә бә Баво, Хӧдане ә’рд у
хwә к’ьфш дьбә кӧ әw р’аст ә». ә’зман, кӧ Тә әв тьшт жь зана
у биланаф вәшарт ьн у ль бәр
Баж аред нәбаwәр
зар’а вәк ьрьн. 26 Бәле Бав о,
(Луqа 10:13‑15)
чьмк и аһа ль Тә хwәш һат.
20 Һьнг е Иса дәстпек ьр ль
27 Һәр тьшт жь Бав е Мьн
wан баж ара һьлат, к’иж анада Мьнр’а һат ийә дай ине. Кә
гәләк к’әрәмәтед Wи qәw ьм и сәк Кӧр’ нас нак ә пешт ьри
бун, чьмк и әw жь гӧнәк ьрьне Бав е у кәс әк Бав е нас накә
вәнәг әр’ий ан. 21 «Wәй ль тә пешт ьри Кӧр’ у к’иж анар’а кӧ
Хоразин! Wәй ль тә Бәйтсайда! Кӧр’ бьх wазә wанва Баве бьдә
Һәг әр әw к’әрәмәт ед кӧ нав а наск ьрьне.
28 Wәрьнә щәм Мьн һ’әм уйед
wәда бун, Сур у Сайдеда бь
буна, әwанайе зува бь к’ӧрхф wәст ийай и у барг ьран у Әзе
у к’оз ийе ф т’об ә ф бьк ьр ан а. р’ьһ’әтийе бьдьмә wә. 29 Нире
22 Ле Әз wәр’а дьб еж ьм, Р’ож а Мьн һьлдьнә сәр хwә у жь Мьн
Ахрәт е, һ’але Суре у Сайде wе һин бьн, чьмк и Әз шкәсти мә
жь һ’але wә чет ьр бә. 23 У тӧ у дьлмьлаһ им ьм у һуне хwәр’а
Кәф әрнаһум, тә т’ьре те һ’әта р’ьһ’әт ийе бьбин ьн. 30 Чьмк и
ә’зман бьл ьнд би? Ле те һ’әта нире Мьн р’ьһ’әт ә у баре Мьн
дийареф мьрийа һәр’и хwаре! сьвьк ә».
Һәг әр әw к’әр әмәт ед кӧ нав
Пьрса р’ож аф шәм ийе
тәд а qәw ьм ин Содомед а бь
(Марqос 2:23‑28; Луqа 6:1‑5)
qәw ьм ийана, әwе һ’әта р’ож а
1 Һьнге Иса р’ожәкә шә
ирой ин бьма. 24 Ле Әз wәр’а
мийе нава зәвийар’а дәр
дьбеж ьм, Р’ож а Ахрәт е һ’але
wәлат е Содоме wе жь һ’але тә баз бу, шагьртед Wи бьр’чи бун
у дәстпек ьрьн сьмбьлед гәньм
чет ьр бә».

12

* 11:19 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «ә’мәл» «зар’» һәйә.
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чьнин у хwарьн. 2 Гава ферь
сийа әв йәк дит, Wир’а готьн:
«Һәла бьньһер’ә, шаг ьртед Тә
тьште нәщайизи р’ожаф шәми
йе дьк ьн».
3 Иса wан ар’а гот: «Wә нә
хwәндийә кӧ Даwьд чь кьр, гава
әw у йед пер’а бьр’чи бун? 4 Нә
әw к’әтә Ханаф Хwәде у нанеф
Хwәдер’а дайи хwар, әw нан нә
wир’а щайиз бу бьх wара, нә жи
әwед т’әви wир’а, ле т’әне к’аһи
нар’а?* 5 Йан жи wә Qан унеда
нәх wәндийә, кӧ к’аһ ин р’ожед
шәмийе п’арьстгәһеда шәмийе
дьһ’әр’ьминьн у диса бе сущ ьн?
6 Ле Әз wәр’а дьбеж ьм, кӧ ль вьр
Йәк и жь п’арьстгәһе мәстьр һә
йә. 7 Һәгәр wә заньбуйа мә’на ве
хәбәре чь йә кӧ те готьне: ‹Әз
р’ә’ме дьхwазьм, нә кӧ qӧрбане›*,
һьнге wәйе йед бесущ гӧнәк’ар
нәк ьрана. 8 Чьмк и Кӧр’е Мерьв
Хӧдане р’ожа шәмийе йә».

wьр һәбу, кӧ дәсте wи к’ьши
йабу. Һьнәка дьх wәст кӧ хәйба
Иса бьк ьрана, жь Wи пьрсин у
готьне: «Щайиз ә кӧ мәрьв р’ожа
шәмийе нәхwәша qәнщ бькьн?»
11 Әwи жи wан ар’а гот: «Әw
жь wә к’и йә, кӧ пәз әкә wи
һәб ә у р’ож а шәм ийе бьк’әвә
ч’ә’ле, wе нәг ьр ә у дәрнәхә?
12 Ле инс ан чьqас жь пез qи
мәтт ьр ә! Аwа р’ож а шәм ийе
qәнщик ьрьн щайиз ә». 13 Һьнге
wи мәрьвир’а гот: «Дәст е хwә
дьреж кә». Әwи жи дьреж кьр
у мина дәсте дьн qәнщ бу. 14 Ле
ферьси дәрк’әт ьнә дәрва бона
Иса ль һәв шеw ьрин кӧ чаwа
Wи бьд ьнә кӧшт ьне.
Хӧламе Хwәдей и бьж арт иф

15 У гав а Иса пе һ’әсий а, жь
wе дәре чу, гәләк ә’лаләт жи
пәй Wи чу. Әwи һ’әм у жи qәнщ
кьрьн 16 у т’әм и да wан кӧ бона
Wи нәк ьнә дәнг и. 17 Әва аһа бу
Иса р’ож а шәм ийе мәрьве
кӧ әw гот ьна бь заре Ишайа
кӧ дәсте wи к’ьш ийабу
п’ехәмб әр бе сери:
qәнщ дькә
18 «Ва йә хӧл аме Мьн, йе кӧ
(Марqос 3:1‑6; Луqа 6:6‑11)
Мьн бьж арт ийәф
9 Иса жь wьр р’абу чу, һатә
у һ’ьзк ьрийе Мьн и кӧ Мьн
бәг әм кьрийә.
к’ьн ишта wан. 10 Мәрьвәк ль

* 12:4 Qан уна К’аһ инт ийе 24:9; П’адшат и I, 21:1‑6.
* 12:7 Һосейа 6:6.
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19

20

21

Әзе Р’ӧһ’е Хwә дайн ьмә сәр
Wи
у Әwе мьл әт ар’а һәq ий е
ә’лам кә.
Әwе нә бьк’әвә һ’ӧщәт е, нә
бькә qар’ә‑qар’
у нә жи йәке дәнг е Wи мәй
данада бьбьһе.
Әw qам ише п’әрч’ьqи һур
накә,
п’ьлта дьч’ьрусә венасинә,
һ’әт а кӧ һәqийе бьг ьһ инә
сери.
У һ’әм у мьләт wе гӧмана хwә
дайн ьнә сәр наве Wи»*.
Иса у Бәлзәбул
(Марqос 3:20‑30;
Луqа 11:14‑23; 12:10)

22 Һьнг е щьн ак ’әт ик и кори
лал анинә щәм Wи у Әwи әw
qәнщ кьр, ӧса кӧ әwи һьн дит
у һьн жи хәб әр да. 23 У т’әм а
мийа ә’лаләте зәндәг ьрт и ма у
гот: «Гәло Әв ә кӧр’е Даw ьд?»
24 Ле гав а фер ьс ий а бьһ ист
гот ьн: «Әва бь һ’ӧкӧме сәрwере
щьна Бәлзәбул щьна дәрд ьхә».
25 Ле нет ед дьл е wан Иса
ва ә’йан бун у wан ар’а гот:
«Һәр п’адш ат ий а кӧ нав wед а
т’ьф аqф т’ӧнәб ә wе wер ан бә

у һәр баж ар йан мал а кӧ ль
нав а wед а т’ьф аq т’ӧнәб ә әw
нам ин ә. 26 Һәг әр мир ещ ьн
хwәх а хwә дәрд ьхә, кӧ ӧса йә
нав а п’адш ат ий а wид а бет’ь
фаqи һәй ә, иди п’адш ат ий а
wи wе чаwа бьм инә? 27 Һәг әр
Әз бь һ’ӧкӧме Бәлз әбул щьн а
дәрд ьх ьм, ле йед кӧ пәй wә
тен бь чь дәрд ьх ьн? Wәк и
ӧса йә әwе бьбьн ә һ’ак ьмед
wә. 28 Ле һәг әр Әз бь һ’ӧкӧме
Р’ӧһ’е Хwәде щьн а дәрд ьх ьм,
иди П’адш ат ий а Хwәд е гь
һишт ий ә wә. 29 Йан чаwа йәк
дькарә бьк’әвә мала мерхасәк и
у һәбук а wи т’ал ан кә, һәг әр
пеш ийе wи мерх аси гьренәдә?
Гава гьреда, һьнг е wе бьк арьбә
мал а wи т’ал ан кә.
30 К’и кӧ нә т’әв и Мьн ә,
мьqабьл и Мьн ә у к’и кӧ т’әви
Мьн т’оп накә, бәла дькә. 31 Бо
на ве йәке Әз wәр’а дьбеж ьм,
һәр гӧнә у гот ьнед хьраб wе
ль мәрьв а бенә бахшанд ьне,
ле әwе кӧ гот ьнәкә хьраб мь
qабьл и Р’ӧһ’ бежә, ль wи найе
бахш анд ьне. 32 К’и тьшт әк и
мьqабьл и Кӧр’е Мерьв бежә,
wе бе бахшандьне, ле һәгәр йәк
һьндав а Р’ӧһ’е Пирозда бежә,

* 12:18‑21 Ишайа 42:1‑4.
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ль wи найе бахшанд ьне, нә ве «Дәрсд ар! Әм дьх wаз ьн кӧ
дьне нә жи wе дьне.
ниш ан әк е жь Тә бьбин ьн».
39 Әwи ль wан вәг әр’анд у
Дар у бәре wе
гот: «Ньсьле хьр аб у хал ьфиф
(Луqа 6:43‑45)
ниш анәке дьх wаз ә, ле жер’а
33 Һәг әр дар qәнщ ә, бәр е wе ниш ан әк ә дьн най е дай ин е
жи qәнщ ә, һәг әр дар хьраб пешт ьри ниш ан а Уньс ф п’е
ә, бәре wе жи хьраб ә, чьмк и хәмбәр. 40 Чаwа кӧ Уньс се р’ож
дар жь бәре хwә те наск ьрьне. у се шәва зьке һ’утда ма*, Кӧр’е
34 Ч’еж ькед мә’ра! Һун чаwа дь Мер ьв жи ӧса wе се р’ож у се
карьн qәнщ хәбәр дьн, һәг әр шәв а нав а к’ур ай ий а ә’рдед а
һун хьраб ьн? Чьмк и дьл чьв а бьм инә. 41 Мәрьв ед Нинәwа
т’ьж и йә зар жи әwе дьбежә. йе ф wе Р’ож а Ахр әт е р’абьн у
35 Мәрьве qәнщ, жь хьзна хwә ви ньс ьл и нәһ әq кьн, чьмк и
йә qәнщ qәнщ ийе дәрд ьхә, ле әwан а бь данн асин ий а Уньс
мәрьве хьраб, жь хьзна хwәйә жь гӧнәк ьрьне вәг әр’ий ан у
хьраб хьрабийе дәрд ьхә. 36 Әз ва Йәк и жь Уньс мәст ьр ль
wәр’а дьбеж ьм, Р’ож а Ахр әт е вьр һәйә. 42 П’адш а Баш ур е ф*
мәрьв бона һәр хәбәрәкә п’уч’ Р’ож а А хр әт е wе р’аб ә ви
кӧ хәбәр дьд ьн wе щабдар бьн. ньсьл и нәһәq кә, чьмк и әwа
37 Чьмк и һуне бь хәб әр ед хwә жь сәр е дьн е һат, кӧ сәрw ах
бесущ бьн у бь хәб әр ед хwә тий а Сьлем ан бьбьһе у ва йә
гӧнәк’ар бьн».
Йәк и жь Сьлем ан мәст ьр ль
вьр һәйә.
К’әр әмәтәке 
чаwа нишан дьх wазьн
Пашд а һат ьна р’ӧһ’е һ’әрам
(Марqос 8:11‑12;
Луqа 11:29‑32)

(Луqа 11:24‑26)
43 Чахе

р’ӧһ’е һ’әрам жь ме
һьнәк а жь qан ун рьв дәрт е, щийе бе ав дьг әр’ә
зан у ферьсий а Wир’а гот ьн: кӧ р’ьһ’әт ийе бьбинә. Ле гав а
38 Һьнг е

* 12:40 Уньс 1:17.
* 12:42 П’адшати III, 10:1‑13. Әw п’адша жь Шәба Ә’рәбьст ане һат ә
щәм Сьлеман п’адша.
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набинә, 44 һьнг е әw дьб еж ә:
‹Әз вәг әр’ьмә wе мал а хwәйә
кӧ же дәрк’әт ьмә›. Гав а әw те,
дьбинә wе мал вал а, паqьж
кьри у һәвд ай и йә. 45 Һьнг е
дьчә һ’әфт щьнед дьнә жь хwә
хьрабт ьр жи тинә, дьк’әвьнә
wьр дьж ин. У ахьр ий а wи
мәрьви жь пеш ийе хьрабт ьр
дьб ә. Ӧса жи wе бе сәр е ви
ньсьле хьраб».
Де у бьрайед Иса
(Марqос 3:31‑35; Луqа 8:19‑21)
46 Һе

р’ун ьшт. 2 У һаqас ә’лаләт һатә
щәм Wи, кӧ Әw к’әрба к’әт ә
qәй ьке р’ун ьшт у т’әм ам ий а
ә’лал әт е дәв е гол е сәк ьн и.
3 Әwи гәләк тьшт бь мәс әла әw
һин кьрьн у гот: «Т’ох ьмр’әшф
р’абу чу кӧ т’охьм бьр’әш инә.
4 Гав а дьр’әш анд, һьн әк жь
wан к’әт ьнә дәв е р’е, тәйр әдә
һат ьн у әw хwарьн. 5 Һьнәкед
дьн к’әт ьнә сәр ә’рде кәвьри,
кӧ ль wьр хwәл и кем бу. Әw
зу шин бун, чьмк и тәл аш е
хwәл ийе нә к’ур бу. 6 Ле чахе
тә’в дәрк ’әт, әw ч’ьлм ьс ин
у чьмк и р’аwед wан т’ӧнә
бун, һ’ьшк бун. 7 Һьнәкед дьн
к’әт ьнә нав а стьрий а, стьри
р’абун у әw хән ьqанд ьн. 8 Ле
һьнәкед дьн жи к’әт ьнә нав а
ә’рде qәнщ у бәр дан, йе сәд,
йе шест у йе си. 9 Гӧһе к’е һәйә
бьра бьбьһе!»

Әwи ә’лаләт ер’а хәб әр
дьда, ва дийа Wи у бьрайед Wи
ль дәрва сәк ьн ин, дьх wәст ьн
т’әви Wи хәбәр дана. 47 Йәк и
жер’а гот: «Ва дийа Тә у бьрайед
Тә дәрва нә у дьх wазьн т’әви
Тә хәбәр дьн». 48 Әwи жи ль wи
вәг әр’анд у гот е: «К’и йә дийа
Мьн у к’и нә бьрайед Мьн?»
49 Һьнг е дәст е Хwә дьр еж и
Иса чьма бь мәсәла 
шаг ьрт ед Хwә кьр у гот: «Ва
хәб әр дьдә
50
нә де у бьрайед Мьн! Чьмк и
(Марqос 4:10‑12; Луqа 8:9‑10)
к’и кӧ хwәст ьн а Бав е Мьн и
10 Wе гав е шаг ьрт ед Wи не
ә’змана бинә сери, әw ә бьре
Мьн, хушка Мьн у дийа Мьн». зик буне у гот ьне: «Чьм а бь
мәс әл а Тӧ wан ар’а хәб әр дь
Мәсәла т’ох ьмр’әшф
ди?» 11 Әwи ль wан вәг әр’анд
(Марqос 4:1‑9; Луqа 8:4‑8)
у гот: «Wәр’а һат ийә дай ине
1 Wе р’оже Иса жь мале кӧ һун сӧр’ед П’адш ат ий а
дәрк ’әт, ль дәв е голе Ә’змана бьзан ьбьн, ле wанар’а
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нәһ атийә дай ин е. 12 Чьмк и
к’ер’а кӧ һәйә, wе һе ле зедә
бә у сәрд а бьр’ьж ә у к’ер’а
кӧ т’ӧнә, чь һәй ә жи wе же
бе станд ьн е. 13 Әз бон а wе
йәке бь мәс әл а wанр’а хәб әр
дьд ьм, кӧ әwан а дьн ьһер’ьн
у набин ьн, дьбьһен, ле гӧһе
хwә над ьнә сәр у фә’м нак ьн.
14 Ль сәр wан п’ех әмб әрт ий а
Ишай а те сери кӧ дьб еж ә:
‹Һуне бьбьһен у гӧһ бьд ьне,
ле фә’м нәк ьн,
һуне бьн ьһер’ьн у дина хwә
бьд ьне, ле нәбин ьн.
15 Чьмк и әва щьмә’т а сәр
һ’ьшк ә,
бь гӧһ а гьран дьбьһен
у ч’ә’вед хwә гьрт ьнә,
wәк и бь ч’ә’ва нәбин ьн,
бь гӧһ а нәбьһен
у бь һ’ьш фә’м нәк ьн, вә
нәгәр’ьн,
кӧ Әз wан qәнщ кьм›*.
16 Ле хwәзи ль ч’ә’в ед wә, кӧ
дьбин ьн у гӧһед wә, кӧ дьбь
һен. 17 Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм,
гәләк п’ехәмбәр у мәрьвед р’аст
һ’ьзрәта дит ьна ван тьшта бун
чь кӧ һун дьбин ьн, ле нәд ит ьн

у бьбьһ истана чь кӧ һун дьбь
һен, ле нәбьһ ист ьн.
Шьров әк ьрьна 
мәсәла т’ох ьмр’әш
(Марqос 4:13‑20; Луqа 8:11‑15)
18 Ньһ а һун шьр ов әк ьрьн а
мәс әл а т’ох ьмр’әш бьбьһен.
19 Һәр кәс е кӧ хәб әра П’адш а
тийе дьбьһе у фә’м накә, йе
Хьраб* те т’ох ьме дьле wида
чанд и дьр’әвинә. Әва әw ьн
кӧ дәв е р’е һат ьнә чанд ьне.
20 Әwед ль ә’рде кәвьри һат ьнә
чанд ьне әw ьн, кӧ чахе хәбәре
дьбьһен, әw зу бь әшq у ша qәбул
дьк ьн. 21 Ле р’аw кӧ нава wанда
т’ӧнәнә, дьреж т’аw нак ьн. Гава
бона хәбәре р’аст и тәнгасийаф
йан зеранд ьне тен, әw зу жь
р’е дьк’әвьн. 22 Әwед ль нав а
стьрийада һат ьнә чанд ьне әw
ьн, кӧ хәб әре дьбьһен у хәмед
ве дьнйайе у дәр әwед дәwлә
тийе хәб әре дьхән ьqин ьн, әw
бе бәр дьм ин ьн. 23 Ле әwед ль
нава ә’рде qәнщда һат ьнә чан
дьне әw ьн, кӧ хәбәре дьбьһен,
фә’м дьк ьн у бәр дьд ьн, һьнәк
сәд, һьнәк шест у һьнәк си».

* 13:15 Ишайа 6:9‑10.
* 13:19 Бь гот ьнәкә дьн: «Мир ещ ьн».
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Дӧ мәсәлед ль сәр 
П’адшат ийа Хwәде:

Мәсәла гән ьм у зиwане
24 Иса мәс әл әк ә дьн жи wа
нар’а пешд а ани у гот: «П’ад
шат ийа Ә’змана мина ве йәке
йә: Мәрьв әк и нав ә’рде хwәда
т’ох ьме qәнщ чанд. 25 Гава һ’ә
му р’аз ай и бун, дьжм ьне wи
һат у ль нав гән ьмд а зиwан
жи чанд у чу. 26 Гав а гән ьм
гьһ ишт бәр е хwә да, һьнг е
зиwан жи пер’а к’ьфш бун.
27 Хӧл амед хwәйе ә’рде незик и
wи бун у гот ьне: ‹Ахайе мә!
Тә нав а ә’рде хwәд а т’ох ьме
qәнщ нәч анд? Ле әв зиwан
жь к’ӧ һат ьн?› 28 Әwи ль wан
вәг әр’анд у гот: ‹Дьжм ьнәк и
әв тьшт кьрийә›. Хӧл ам а жи
гот ә wи: ‹Ньһ а тӧ qайл и кӧ
әм һәр’ьн wан р’ак ьн?› 29 Әwи
гот: ‹На, нәбә чахе һун зиwане
р’ак ьн, ген ьм жи пер’а дәрх ьн.
30 Бьһ ел ьн бьр а һәр дӧ жи
һәвр’а бьг ьһ иж ьн һ’әт а р’ож а
нанд ьруне. Р’ож а нанд ьруне
әзе п’ал ар’а беж ьм, пеш ийе
зиwане бьч ьн ьн, гӧр’з‑гӧр’з
гьред ьн бона шәwате, ле ген ьм
бьк ьнә ә’мбара мьн›».

(Марqос 4:30‑32;
Луqа 13:18‑21)
31 Мәс әләкә дьн жи wан ар’а
пешда ани у гот: «П’адшат ийа
Ә’змана мина ве йәке йә: Мәрь
вәк и һ’әбәкә т’ох ьме хәрдалеф
һьлда, нав ә’рде хwәда чанд.
32 Әw жь һ’әм у т’ох ьм а һурт ьр
ә, ле гав а дьг ьһ ижә, жь һ’әм у
п’ьнщар’а мәст ьр дьб ә у дьбә
дар, ӧса кӧ тәйр әдед ә’змен
тен һел инед хwә сәр ч’ьqьлед
wе чед ьк ьн».
33 Иса мәс әл әк ә дьн жи wа
нар’а гот: «П’адш ат ий а Ә’з
ман а мин а һәвирт ьр’шкф ә,
кӧ к’ӧлф әт әк е һьлд а, нав а
се код* ард а стьр а, һ’әт а кӧ
һ’әм у һьл ат».

Иса бь мәсәла хәб әр дьдә
(Марqос 4:33‑34)
34 Иса әв һ’әм у тьшт бь мәсәла

ә’лаләт ер’а гот ьн у бе мәсәлә
т’ӧ тьшт wанар’а нәд ьг от. 35 Әв
йәк аһа бу, кӧ әw готьна бь заре
п’ехәмб әр бе сери:

* 13:33 Се кодед щьһуйа дьк ьр qаси 25 килог рама.
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«Әзе бь мәсәла wанр’а хәбәр мина тә’ве шәwq бьд ьн. Гӧһе
к’е һәйә бьра бьбьһе!
дьм,
тьшт ед жь wәхт е ә’фьран
Мәсәлед хьзна вәшарт и у
дьна дьнйайеда вәшарт и
дӧр’е qимәт
гьл и кьм»*.
44 П’адшат ийа Ә’змана мина
Шьров әк ьрьна мәсәла 
ве йәке йә: Ә’рдәк ида хьзнәкә
гән ьм у зиwане
вәшарт и һәбу. Мәрьвәк wе дь
36 Һьнг е Иса ә’лаләт һьшт, бинә, вәд ьшер ә, шабун а дьчә
һатә мал. Шагьртед Wи һатьнә һ’әм у һәбук а хwә дьфьрошә у
щәм Wи у гот ьне: «Мәсәла гә wи ә’рд и дьк’ьр’ә.
45 Диса П’адшат ийа Ә’змана
ньм у зиwане мәр’а шьровәкә».
37 Әwи ль wан вәг әр’анд у гот: мин а ве йәке йә: Мәрьв әк и
«Әwе кӧ т’ох ьме qәнщ чанд, базьрг ан и дӧр’ед р’ьнд дьгә
Кӧр’е Мерьв ә. 38 Ә’рд дьнйа р’ә. 46 Гава дӧр’әк и п’ьр’ qимәт
йә, т’ох ьме qәнщ жи мәрьвед дьбинә, дьчә һ’әм у һәбука хwә
п’ара П’адшатийе нә, ле зиwан дьфьрошә у wи дӧр’и дьк’ьр’ә.
мәрьв ед п’ар а йе Хьр аб ьн.
Мәсәла т’ор’а авит и
39 Дьжмьне кӧ әw чанд, мирещьн
47
Диса П’адшатийа Ә’змана
ә. Нанд ьрун ахьрийа дьнйайе
йә, п’алә жи мьлйак’әт ьн. 40 У мина ве йәке йә: Т’ор’әк те ави
чаwа кӧ зиwане т’оп дьк ьн дь тьне нава бә’ре у һ’әм у щур’ә
шәwьтиньн, ахьрийа ве дьнйайе мә’си дьк’әвьне. 48 Гава т’ор’ т’ьжи
жи wе ӧса бә. 41 Кӧр’е Мерьв wе дьбә, дьк’ьшиньнә дәве бә’ре
мьлйак’әтед Хwә бьшинә у әwе у р’удьнин мә’сийед кер дьбь
жь П’адшат ийа Wи һ’әм уйед жерьн дьк ьнә дәрданаф, ле йед
кӧ мәрийа жь р’е дәрд ьх ьн у бекер wеда давеж ьн. 49 Ахьрийа
нәһәqийе дьк ьн бьбьжерьн 42 у дьнйайе жи wе ӧса бә. Мьлйа
бавеж ьнә к’ура агьр. Ль wьр к’әте дәрк’әвьн хьраба жь нав
wе бьбә гьри у ч’ьркә‑ч’ьрк а qәнща бьбьжерьн 50 у бавеж ьнә
дьрана. 43 Һьнг е мәрьвед р’аст к’ура агьр. Ль wьр wе бьбә гьри
wе П’адш ат ий а Бав е хwәд а у ч’ьркә‑ч’ьрка дьрана».
* 13:35 Зәбур 78:2.
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ль wе дәр е гәләк к’әр әмәт нә
кьрьн, чьмк и баwәрий а wан
51 Иса жь wан пьрс и: «Wә т’ӧнәбу.
әв һ’әм у тьшт фә’м кьрьн?»
Кӧшт ьна Йуһ’әннайе
Wана жер’а гот: «Бәле». 52 Әwи
ньхӧмд ар
жи wанар’а гот: «Бона ве йәке
(Марqос 6:14‑29; Луqа 9:7‑9)
һәр qан унз анәк кӧ П’адш а
1 Һьнг е Һер одәс е сәр
тийа Ә’змана һин буйә, мина
мәрьв әк и хwәй им ьлк’ ә, кӧ
wере Щәл иле бона Иса
жь хьзна хwә тьшт ед кәвьн у бьһ ист, 2 хӧламед хwәр’а гот:
ну дәрд ьхә».
«Әва Йуһ’әннайе ньхӧмдар ә
жь нав мьрийа р’абуйә. Ләма жи
Баж аре Ньср әте,
пе wи к’әр әмәт тенә кьрьне».
ль к’ӧ Иса  мәзьн бьбу,
3 Чьмк и Һер одәс Йуһ’әнн а
Wи qәбул накә
гьрт ьбу гьр ед абу у авит ьбу
(Марqос 6:1‑6; Луqа 4:16‑30)
кәле, р’уй е Һер од ий а жьн а
53 Гав а Иса әв мәс әл ә хь Фил ипойе бьре хwәд а. 4 Чьм
лаз кьрьн, жь wьр чу 54 һат ә ки Йуһ’әнна Һеродәср’а чәнд
щи‑мьск ’әне Хwә, к’ьн ишт а щар а гот ьбу: «Нә р’аст ә кӧ
wанд а әw һин дьк ьрьн. Әw тӧ Һерод ийайе бьст ин и». 5 У
жи зәндәг ьрт и дьм ан у дьг о Һеродәс жи дьх wәст әw бькӧш
тьн: «Әв сәрwахт и у qәwат а та, ле жь щьмә’т е дьт ьрсийа,
к’әр әм әт а жь к’ӧ гьһ ишт и чьмк и щьмә’те Йуһ’әнна чаwа
йе? 55 Нә Әв кӧр’е нәщ ар ә? п’ехәмб әр qәбул дьк ьр.
6 Гав а р’ож а буй ина Һер одәс
Нә нав е дий а Wи Мәрйәм ә?
Нә Аqуб ф, Усьв ф, Шьмһ’ун у һат, qиз а Һерод ийайе шай и
Щьһуд а ф бьр ед Wи нә? 56 Нә йеда бона wан р’әqьси у дьле
һ’әм у хушкед Wи щәм мә нә? Һер од әс гәл әк и хwәш һат.
Әв һ’әм у тьшт жь к’ӧ гьһ иш 7 Әwи сонд хwар у готә qизьке:
тьнә Wи?» 57 Бь ви аwайи әw «Тӧ чь бьх wази әзе бьд ьмә тә».
жь Wи чун, ле Иса wан ар’а 8 Qизьк жи жь дийа хwә һат ьбу
гот: «П’ехәмб әр т’ӧ щий и нә ширәтк ьрьне у готе: «К’а ль вьр,
беqәд ьр ә, пешт ьри мал а хwә сәр сьн ийе сәре Йуһ’әннайе
у щи‑мьск’әне хwәд а». 58 Әwи ньхӧмдар бьдә мьн». 9 П’адша
Р’аст ийед кәвьн у ну

14
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бәр хwә к’әт, ле чьмк и ль бәр
т’әгл ифк ьрийа сонд хwарьбу,
ә’мьр кьр кӧ хwәст ьна wе бе
дай ине. 10 Әwи шанд кәледа
сәре Йуһ’әнна да лех ьст ьне 11 у
сәре wи ль сәр сьн ийе анин
данә кәч’ьке. Кәч’ьке жи дийа
хwәр’а бьр. 12 Һьнг е шаг ьрт ед
wи һат ьн щьнйазе wи һьлдан
у әw дәфьн кьрьн. Паше чун
Исар’а гот ьн.
Иса пенщ һ’әзара т’ер дькә
(Марqос 6:30‑44; Луqа 9:10‑17;
Йуһ’әнна 6:1‑14)

Гав а Иса әв йәк бьһ ист,
жь wе дәре бь qәй ьке т’әне чу
щик и хәwлә. Ле гава ә’лаләт е
бьһ ист, жь баж ара пәйа пәй
Wи чун. 14 Чахе Иса жь qәй ь
ке дәрк’әт у ә’лаләтәкә гьран
дит, һьнг е гӧне Wи ль wан һат
у нәх wәшед wан qәнщ кьрьн.
15 Бәр е евар е шаг ьрт ед Wи
һатьнә щәм у готьне: «Әв дәр
щик и хьк и‑хwәли йә, иди дә
рәнг ә. Изьна ә’лаләт е бьдә
кӧ һәр’ьнә гӧнда хwәр’а хӧрәк
бьк’ьр’ьн». 16 Ле Иса wанар’а гот:
«Нә һ’әwщә йә кӧ әw һәр’ьн.
Һун хӧрәк бьдьнә wан». 17 Wана
ле вәгәр’анд у готьне: «Ль вьр
пештьри пенщ нан у дӧ мә’сийа
тьштәк и мәй и май ин т’ӧнә».

18 Әwи

wанар’а гот: «Wан нан
у мә’сийа биньнә щәм Мьн».
19 Иса ә’мьр кьр кӧ ә’лаләт ль
сәр шинайийе р’унен. Әwи һәр
пенщ нан у һәр дӧ мә’си һьлдан,
бәре Хwә ә’зменда кьр шьк ьри
да у әw нан кәрк ьрьн. Паше да
шагьрта, шагьрта жи да ә’лаләте.
20 Һ’әм уйа жи хwар т’ер бун у
донздәһ сәлә жи т’ьж и һурькед
бәрмайи бәрәв кьрьн. 21 Әwед
кӧ хwарьн, пештьри жьн у зар’а
wәкә пенщ һ’әзар мери бун.
Иса п’ийа ль сәр авер’а
дьчә

13

(Марqос 6:45‑52;
Йуһ’әнна 6:15‑21)

Иса п’ей и сәр
шаг ьрта кьр, кӧ бьк’әвьнә qә
йьке у пеш ийа Wи дәрбази wи
бәри голе бьн, һ’әта кӧ Хwәх а
ә’лаләт е вәр’екә. 23 Чахе Әwи
ә’лаләт вәр’ек ьр, т’әне р’абу чу
сәре ч’ийе, кӧ дӧа бькә. Гава
р’о чу ава, Әw ль wьра т’әне бу,
24 ле qәй ьк иди жь дәв е голе
дур к’әт ьбу у нав а пелада бу,
чьмк и ба мьqабьл и wе бу.
25 Qәр әб әрб анг е Иса сәр
голер’а пәйа дьч у незик и wан
дьбу. 26 Ле гав а шаг ьрт а дит
кӧ Әw сәр голер’а пәйа дьчә,
бьзд ий ан у гот ьнә һәв: «Әв
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хәйалф ә!» У wана жь тьрса кьрә
qир’ин. 27 Ле Иса wе дәме дәнг
да wан у гот: «Сәр хwә бьн! Әз
ьм! Нәт ьрсьн!» 28 Пәтрус ле
вәг әр’анд у гот е: «Хӧдан, һә
гәр Тӧ йи, ә’мьр кә кӧ әз сәр
авер’а бемә щәм Тә». 29 Иса
готе: «Wәрә!» Пәтрус жь qәйьке
пәйа бу, сәр авер’а чу, кӧ һәр’ә
щәм Иса. 30 Ле чахе әwи байе
qай им дит тьрсийа у иди wе
нӧq буйа, кьрә qир’ин: «Хӧдан,
мьн хьлаз кә!» 31 Wе дәме Иса
дәст е Хwә дьреж и wи кьр, әw
гьрт у жер’а гот: «Кембаwәро!
Чьма тӧ дӧд ьл и буй и?» 32 Чахе
к’әт ьнә qәй ьке, ба сәк ьн и. 33 У
әwед qәй ькеда сәре хwә ль бәр
Wи дан ин у гот ьне: «Р’аст и Тӧ
Кӧр’е Хwәде йи».
Иса Щен исартед а нәх wәша
qәнщ дькә
(Марqос 6:53‑56)
34 Гав а әw дәрбази wи бәри
голе бун, ль алийе Щен исар
тев а гьһ ишт ьнә бәжеф. 35 Бь
нәл ийед wьр Әw нас кьрьн,
шанд ьн т’әмам ийа дор‑бәра,
һ’әм у нәх wәш анинә щәм Wи.
36 Wана һиви же дьк ьр кӧ т’әне

р’иш ийед к’ьнще Wи к’әвьн.
У һ’әм уйед кӧ ле дьк’әт ьн жь
нәх wәш ийед хwә qәнщ дьбун.
Р’аw‑р’ьзьмедф кал‑бава
у хәб әра Хwәде
(Марqос 7:1‑13)

15

1 Һьнг е ферьси у qан ун

занед Оршәлиме һатьнә
щәм Иса у гот ьне: 2 «Чьма ша
гьртед Тә пәй р’аw‑р’ьзьмедф кал
у бав а нач ьн? Дәстнәш ушт и
нан дьх wьн».
3 Әwи ль wан вәг әр’анд у гот:
«Ле һун чьма бона р’аw‑р’ьзьмед
хwә пәй т’әм ийе Хwәде нач ьн?
4 Чьмк и Хwәде гот: ‹Qәд ьр е де
у баве хwә бьг ьр ә›* у ‹Әwе кӧ
гьл ик и qолай и де у баве хwә
р’а бежә гәрәке бе кӧшт ьне›**.
5 Ле һун дьбеж ьн: ‹Әwе кӧ дийа
хwәр’а йан баве хwәр’а бежә:
Әw алик’арийа кӧ гәрәке жь
мьн бьг ьһ ижә тә әw Хwәдер’а
те дай ине, 6 иди жь wи нак’әвә
кӧ әw qәд ьре де у баве хwә бь
гьрә›. Бь ви аwайи бона хат ьре
р’аw‑р’ьзьмед хwә һун хәбәра
Хwәде дьк ьнә хwәли. 7 Дӧр’уно!
Ишайа бона wә р’аст п’ехәм
бәрт и кьрийә у гот ийә:

* 15:4 Дәрк’әт ьн 20:12; Qан уна Дӧщари 5:16.
** 15:4 Дәрк’әт ьн 21:17; Qан уна К’аһ инт ийе 20:9.
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‹Әва щьмә’т а бь зар е хwә
qәд ьре Мьн дьг ьр ә,
ле дьле wан жь Мьн дур ә.
Бадиһәwаф Мьн дьһ’әбиньн,
т’әм ийед мәрьв а чаwа qа
нунед Мьн щьмә’те һин
дьк ьн›*».
Тьштед кӧ мерьв 
дьһ’әр’ьм ин ьн
(Марqос 7:14‑23)
10 Һьнге Иса ә’лаләт гази щәм

Хwә кьр у готә wан: «Бьбьһен
у фә’м бьк ьн! 11 Нә кӧ тьшт е
дьчә дев, әw мәрьва дьһ’әр’ь
минә, ле чь кӧ жь дев дәрт е,
әw мәрьва дьһ’әр’ьм инә».
12 Һьнге шаг ьртед Wи һат ьн у
готьнә Wи: «Тӧ зани гава ферь
сийа әв хәбәр бьһ ист, дьле wан
ма?» 13 Әwи ль wан вәгәр’анд у
гот: «Һәр дара кӧ Баве Мьни
Ә’змана данәч’ьк анд ийә, wе
жь к’окева бе р’ак ьрьне. 14 Жь
wан вәг әр’ьн! Әwә кор ьн у
р’ебәре кора нә. Һәгәр кор р’е
бәрийе кора бькә, һәр дӧйе жи
бьк’әвьнә ч’ә’ле». 15 Пәтрус ле
вәгәр’анд у гот е: «Ве мәсәле
мәр’а шьровәкә».
16 Иса гот: «Һун жи һәла һе
фә’м нак ьн? 17 Чьма һун фә’м

нак ьн, чь кӧ дьчә дев, дәрбази
нав‑дьл дьбә у дәрдьк’әвә дәр
ва? 18 Ле әw тьштед кӧ жь дев
дәртен, әw жь дьл дәртен у һәма
әв ьн кӧ мерьв дьһ’әр’ьминьн.
19 Чьмк и жь дьлф фьк ьред хьраб,
кӧштьн, зьнек’ари, qави, дьзи,
дәрәw и, бӧхдан дәртен. 20 Әв
ьн кӧ мәрьва дьһ’әр’ьм ин ьн,
ле дәстнәш ушт и нанх wарьн
мәрьва наһ’әр’ьминә».
Баwәрийа к’ӧлф әта
кәнаниф
(Марqос 7:24‑30)
21 Иса р’абу жь wе дәре чу али

йе Сур у Сайде. 22 У ва к’ӧлфә
тәкә кәнаниф жь wан дәра һат,
кьрә гази у готә Wи: «Хӧдан,
Кӧр’е Даw ьд, мьн wәрә р’ә’ме.
Qиза мьн щьна дьк’әвә, гәләк и
щәфе дьбинә». 23 Ле Әwи щаба
wе нәда. Шаг ьртед Wи незик и
Wи бун һиви же кьрьн у готьн:
«Тьштәк и бежә ве, бьра дури
мә к’әвә, чьмк и пәй мә к’әтийә
дькә qар’ә‑qар’». 24 Әwи щаб да
у гот: «Әз т’әне бона пәзед мала
Исраелейә ӧндабуй и һат ьмә
шанд ьне». 25 Ле әw к’ӧлф әт а
һат хwә авитә ньге Wи у готе:
«Хӧдан, али мьн бькә!» 26 Әwи

* 15:9 Ишайа 29:13.
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ль wе вәгәр’анд у готе: «Әв нә
р’аст ә, wәки нане бәр зар’а һьл
дьн у бавеж ьнә бәр са». 27 Әwе
жи гот: «Бәле Хӧдан, нә сә жи
wан һурькед кӧ жь сьфра хwәйе
wан дьк’әвьнә ә’рде дьх wьн?»
28 Wи чах и Иса ле вәг әр’анд у
готе: «Ә’вде, баwәрийа тә мә
зьн ә. Бьра анәгори хwәстьна
тә тәр’а бә». Һәма жь wе дәме
qиза wе qәнщ бу.
Qәнщк ьрьна гәләк а
29 Иса жь wьр чу бәр гола Щә
лиле, р’абу сәре ч’ийе р’уньшт.
30 Ә’лаләтәкә гьран һатә щәм
Wи, кӧ т’әви хwә гәләк сәqәт,
кор, лал, шьлушә’т у нәхwәшед
майин анибун у авит ьнә бәр
п’ийед Иса. Әwи жи әw qәнщ
кьрьн. 31 Гава ә’лаләте дит кӧ
лала хәбәр дан, шьлушә’т qәнщ
бун, сәqәт гәр’ийан у ч’ә’ве кора
вәбун, зәндәг ьрти ман у пәсь
не наве Хwәдейе Исраеле дан.

Иса чар һ’әзара т’ер дькә
(Марqос 8:1‑10)
32 Иса гази шаг ьрт ед Хwә кьр

у гот: «Гӧне Мьн ве ә’лаләт е
те. Әва се р’ож ә т’әви Мьн ә у
тьштәк и wан и хwарьне т’ӧнә.
Әз нах wазьм wан бьр’ч и вәр’е
кьм кӧ р’ева дьле wан хwәв а

һәр’ә». 33 Шаг ьрт ед Wи жер’а
гот ьн: «Ль ве бәр’ийе әме жь
к’ӧ һаqас нан бин ьн, wәк и әве
ә’лаләта гьран т’ер кьн?» 34 Иса
wан ар’а гот: «Чәнд нане wә
һәнә?» Wана гот: «Һ’әфт нан
у чәнд мә’сийед һур».
35 Иса ә’мьр кьр кӧ ә’лаләт
сәр ә’рд е р’уне. 36 Әwи һәр
һ’әфт нан у әw мә’си һьлдан
шьк ьри да у кәрк ьрьн. Паше
данә шаг ьрта, шаг ьрта жи да
нә ә’лаләт е. 37 Һ’әм уйа жи т’ер
хwар у һ’әфт зәмбил жи т’ьж и
һурькед бәрмай и бәрәв кьрьн.
38 Әwед кӧ хwарьн, пешт ьри
жьн у зар’а, wәкә чар һ’әз ар
мери бун. 39 Паше Әwи ә’лаләт
вәр’ек ьр, к’әтә qәйькәке у һатә
синоре Мәг әдане.
К’әр әмәтәке чаwа нишан 
жь ә’змен дьх wазьн
(Марqос 8:11‑13;
Луqа 12:54‑56)

16

1 Ферьси у сад уqи һатьнә

щәм Wи кӧ Wи бьще
р’ьбиньн у же хwәстьн кӧ жь
ә’змана нишанәке нишани wана
кә. 2 Әwи ль wан вәгәр’анд у гот:
«Гава дьбә евар, һун дьбеж ьн:
‹Һәwа wе хwәш бә, чьмк и ә’з
ман сор буйә›. 3 Ле сәре сьбәһе
дьбеж ьн: ‹Иро һәwа wе хwәш
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нибә, чьмк и ә’зман хӧмам у сор
ә›. Һун р’уйе ә’змен ә’нәнә дькьн
кӧ һәwайе чаwа бә, ле нишанед
зәмана ә’нәнә нак ьн*. 4 Ньсьле
хьраб у хальфи нишанәке дь
хwазә, ле жер’а нишанәкә дьн
найе дайине, пештьри нишана
Уньс п’ехәмб әр». У Әwи әw
һьштьн у чу.
Һәвирт ьр’шке ферьси 
у сад уqийа

һьлдан? 11 Һун чаwа фә’м нак ьн,
wәки Мьн бона нан wәр’а нәгот?
Ле бона wе йәке, кӧ һун һ’әвза
хwә жь һәвиртьр’шке ферьси у
сад уqийа бьк ьн».
12 Шаг ьрт а һьнг е фә’м кьр,
wәк и Әwи бона һәвирт ьр’шке
нан wанр’а нәг от, кӧ һ’әвз а
хwә бьк ьн, ле жь һинк ьрьна
ферьси у сад уqийа.
Пәтрус шә’дәт ийе 
ль сәр Иса дьдә

(Марqос 8:14‑21)
5 Гава

шаг ьртед wи дәрбази
wи али бун, бир кьрьн хwәр’а
нан һьлдана. 6 Иса wанар’а гот:
«Мьqати хwә бьн, һ’әвза хwә жь
һәвиртьр’шке ферьси у сад уqи
йа бьк ьн». 7 Ле әwана нав һәвда
хәбәр дьдан у дьготьн: «Нане мә
т’ӧнә, ләма аһа дьбежә». 8 Ле әв
йәк Исава ә’йан бу у гот: «Кем
баwәрно! Һун чьма нав һәвда
хәбәр дьдьн, кӧ нане wә т’ӧнә?
9 Һун һе фә’м нак ьн? Найе бира
wә, чаwа пенщ нана т’ера пенщ
һ’әзар мәрьва кьр у wә чәнд сә
лә бәрмайи һьлдан? 10 У һ’әфт
нана жи т’ера чар һ’әзар мәрьва
кьр у wә чәнд зәмбил бәрмайи

(Марqос 8:27‑30; Луqа 9:18‑21)

Иса чу алийе Qәйсәрийа
Филипойе у жь шаг ьртед Хwә
пьрси: «Бь т’әхмина мәрьва Кӧ
р’е Мерьв к’и йә?» 14 Wана гот:
«Һьнәк дьбежьн ‹Йуһ’әннайе нь
хӧмдар ә›, һьнәкед дьн дьбеж ьн
‹Елйас ә›, ле һьнәкед майин жи
дьбеж ьн ‹Йерәмийа йә, йан жи
йәк жь п’ехәмбәра йә›».
15 Әwи жь wан пьрси: «Ле һун
чь дьбеж ьн? Бь т’әхмина wә Әз
к’и мә?» 16 Шьмһ’ун‑Пәтрус ле
вәг әр’анд у гот е: «Тӧ Мәсиһ
и, Кӧр’е Хwәдейе сах». 17 Иса
ле вәгәр’анд у готе: «Хwәзи ль
тә, Шьмһ’уне кӧр’е Йуһ’әнна*,
13

* 16:3 Нав һьнәк дәстн ьвисарада жь р’еза 2‑а һ’әт а йа 3‑а т’ӧнәйә.
* 16:17 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр «кӧр’е Йона» ньвисар ә. Бь зьмане
арам и «Йона» кӧрт к ьрьна нав е «Йуһ’әнна» у «Уньс» ә.

52

МӘТТА, 17

чьмк и хун у гошт әв йәк ә’йани
тә нәк ьрьн, ле Баве Мьни ә’з
мана. 18 Әз тәр’а дьбеж ьм, кӧ тӧ
Пәтрус* и, аwа готи qәйак и у
ль сәр ви qәйайи Әзе щьвинаф
Хwә чек ьм у qәwата мьрьне wе
пе нькарьбә. 19 У Әзе к’ьлитед
П’адшат ийа Ә’змана бьд ьмә
дәсте тә у чь кӧ тӧ ль сәр ә’рде
гьреди, ә’зманада жи wе гьредайи
бә у чь кӧ тӧ ль сәр ә’рде вәк и,
ә’зманада жи wе вәк ьри бә».
20 Һьнг е Иса т’әм и шаг ьрт ед
Хwә кьр, wәк и кәсир’а нәбе
жьн, кӧ Әw Мәсиһ ә.
Иса дәрһәqа щәфа 
у мьрьна Хwәд а дьбежә
(Марqос 8:31–9:1;
Луqа 9:22‑27)
21 Пәй wе йәкер’а Иса дәстпе
кьр шаг ьртед Хwәр’а ә’йан кьр
кӧ гәрәке Әw һәр’ә Оршәлиме,
жь алийе р’усп ийаф, сәр әкед
к’аһ ина у qан унзанада гәләк
щәфа бьк’ьшинә у бе кӧштьне,
ле р’ожа сьсийа жь мьрьне р’абә.
22 Ле Пәтрус Әw да алик и, ле
һьлат у готе: «Дури һьндава Тә,
Хӧдан! Әw тьшт т’ӧ щар ль Тә
нәqәw ьмә!» 23 Иса сәр Пәтрус

да вәг әр’ийа у гот е: «Жь бәр
ч’ә’ве Мьн бәтавәбә, Щьно! Тӧ
бона Мьн п’ьшкбун и, чьмк и
әw нет‑фьк ьра тә нә жь Хwәде
йә, ле жь мәрьв айе йә».
24 Һьнге Иса шаг ьртед Хwәр’а
гот: «Һәгәр йәк дьх wазә ль пәй
Мьн бе, бьра хwә инк’ар кә, ха
че хwә һьлдә у ль пәй Мьн бе.
25 Чьмк и к’и кӧ дьх wазә ә’мьре
хwә хьлаз кә, әwе ӧнда кә у к’и
кӧ ә’мьре хwә бона Мьн ӧнда
кә, әwе бьбинә. 26 Чь фәйдә һә
гәр мәрьв т’әмамийа дьнйайе
qазьнщ кә, ле ә’мьре хwә ӧнда
кә? Йан жи мәрьв чь дьк арә
бәр ә’мьре хwәва бьдә? 27 Чьмк и
Кӧр’е Мерьв wе бь р’умәта Баве
Хwә т’әви мьлйак’әтед Хwә бе.
Һьнге wе анәгори ә’мәлед һәр
кәси бьдә wан*. 28 Әз р’аст wәр’а
дьбежьм, һьнәкед ль вьр сәкьни
һәнә wе мьрьне нәбиньн, һ’әта
кӧ Кӧр’е Мерьв бь П’адшатийа
Хwәва те нәбиньн».
Шаг ьрт Иса нава нур 
у р’умәт ед а дьбин ьн
(Марqос 9:2‑13; Луqа 9:28‑36)

17

1 Пәй

шәш р’ожар’а Иса
т’әви Хwә Пәтрус, Аqуб

* 16:18 «Пәтрус» бь зьмане йунан и те фә’мк ьрьне: «Qәйа» йан «кәвьр».
* 16:27 Зәбур 62:12.
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у бьре wи Йуһ’әнна һьлдан у
р’ак ьрьнә ч’ийак и бьльнд, ль
wьр әw т’әне бун. 2 Һьнге р’әнге
Wи ль бәр ч’ә’ве wан һатә гӧ
һастьне. Р’уйе Wи мина тә’ве
бьрьqи у к’ьнщед Wи жи мина
нуре чил‑qәрqаш бун. 3 Ньшкева
Муса у Елйас wанва хӧйа бун
у т’әви Wи хәбәр дан. 4 Һьнге
Пәтрус Исар’а гот: «Хӧдан! Чаwа
р’ьнд ә кӧ әм вьр ьн! Һәгәр Тӧ
бьх wази, әзе се һ’олька ль ве
дәре чек ьм, йәке Тәр’а, йәке
Мусар’а, йәке жи Елйаср’а».
5 Әwи һе хәбәр дьда, ньшкева
ә’wрәк и р’онай и һат у сәр wан
кьр ә си, дәнгәк жь ә’wр һат у
гот: «Әв ә Кӧр’е Мьн и дәлал,
кӧ Әз же р’ази мә. Гӧһдарийа
Wи бьк ьн!» 6 Гава шаг ьрта әw
дәнг бьһ ист, дәв әр’уй а чун
у р’ьсасе әw гьрт ьн. 7 Ле Иса
незик и wан бу, дәст да wан у
гот: «Р’абьн, нәт ьрсьн». 8 Wа
на жи сәре хwә бьл ьнд кьр у
пешт ьри Иса кәсәк нәд ит ьн.
9 Чахе жь ч’ийе дьһатьнә хwа
ре, Иса т’әми да wан у гот: «Әw
дитьна кӧ wә дит кәсир’а нәбе
жьн, һ’әта кӧ Кӧр’е Мерьв жь нав
мьрийа р’анәбә». 10 Шагьртед Wи
же пьрсин: «Ле чьма qан унзан

дьбеж ьн пешийе гәрәке Елйас
бе?»* 11 Иса ль wан вәгәр’анд у
гот: «Р’аст ә, пеш ийе Елйасе
бе у һәр тьшти wе диса бинә
щи. 12 Ле Әз wәр’а дьб еж ьм,
кӧ Елйас һатийә жи, ле әw нас
нәк ьрьн у чаwа кӧ хwәстьн, ӧса
сәре wи кьрьн. Wе ӧса жи сәре
Кӧр’е Мерьв бьк ьн».
13 Һьнг е шаг ьрт а фә’м кьр,
кӧ бона Йуһ’әннайе ньхӧмдар
wанар’а гот.
Иса кӧр’ькәк и щьнак’әт и 
qәнщ дькә
(Марqос 9:14‑29;
Луqа 9:37‑43а)
14 Чахе һат ьнә щәм ә’лаләт е,
мәрьвәк незик и Иса бу, бәр чок
да у готе: 15 «Хӧдан, ль кӧр’е мьн
wәрә р’ә’ме! Әw һивеф дьк’әвә
у гәләк и щәфа дьбинә. Щарна
дьк’әв ә нав а агьр у щарна жи
нав а аве. 16 Мьн әw ани щәм
шаг ьртед Тә, ле wана нькарьбу
әw qәнщ кьра». 17 Иса гот: «Нь
сьле нәбаwәр у хал ьфи! Һ’әта
к’әнг е Әзе т’әви wә бьм? Һ’әта
к’әнг е Әзе wә сәбьр кьм? Әwи
биньнә вьр щәм Мьн». 18 Иса ле
һьлат, щьн же дәрк’әт, кӧр’ьк
пер’а‑пер’а qәнщ бу.

* 17:10 Малах и 4:5.
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19 Һьнг е шаг ьрт т’әне һат ьнә

щәм Иса у же пьрсин: «Мә чьма
ньк арьбу әw щьн дәрх ьст а?»
20 Иса гот ә wан: «Бон а кем
баwәрийа wә. Әз р’аст wәр’а
дьбеж ьм, һәгәр баwәрийа wә
wәкә һ’әбәкә т’ох ьме хәрдале
һәб ә, һуне ви ч’ийай ир’а бе
жьн: ‹Жь вьр дәрбази wи али
бә!› у wе дәрбаз бә. У бона wә
тьштәк и нәбуйине wе т’ӧнәбә.
21 Ле әв щьсьне һа пе тьшт әк и
дьн дәрнайе, пешт ьри бь дӧа
у бь р’ож ийа»*.
Иса диса дәрһәqа 
мьрьна хwәд а дьбежә
(Марqос 9:30‑32;
Луqа 9:43б‑45)

у гот ьне: «Дәрсдаре wә хәрще
дӧзиве надә?» 25 Әwи гот: «Бәле».
Чахе Пәтрус һатә мале, пешийе
Иса жь wи пьрси: «Шьмһ’ун!
Тӧ чаwа т’әхм ин дьк и? П’ад
шед дьнйайе хәрщ йан бащ жь
к’е дьст ин ьн, жь баж арванед
хwә, йан жь хәриба?» 26 Пәтрус
гот е: «Жь хәриба». Иса гот ә
wи: «Кӧ ӧса йә баж арван аза
нә. 27 Ле wәк и әм ван п’ьшкф
нәк ьн, һәр’ә голе шәwке ба
веже у мә’сийе пеш ьн кӧ дәр
дьк’әв ә, бьг ьр ә дәве wи вәкә
у те наләк и чарзиве бьбин и.
Әwи һьлдә, дәwса Мьн у хwә
бьдә wан».
К’и йә йе һәри мәзьн?
(Марqос 9:33‑37; Луqа 9:46‑48)

Гав а шаг ьрт Щәл ил ед а
1 Wи чах и шаг ьрт һатьнә
щьв ий ан, Иса wан ар’а гот:
«Кӧр’е Мерьв wе бьк’әвә дәсте
щәм Иса у гот ьне: «Ль
мәрьв а, 23 әwе Wи бькӧж ьн, ле нав П’адш ат ий а Ә’зм ан ад а
р’ожа сьсийа wе р’абә». У әwана к’и йә йе һәри мәзьн?» 2 Иса
гәләк и бәр хwә к’әт ьн.
зар’окәк гази щәм Хwә кьр, әw
нав wанда да сәк ьнанд ьне 3 у
Хәрщд ай ина п’арьстг әһе
гот: «Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм,
24 Чахе әw һат ьнә Кәф әрн а һәг әр һун вәнәг әр’ьн у нәбьнә
һуме, хәрщг ьред дӧзиве бона мина зар’ок а, һун т’ӧ щар на
п’арьстгәһе* һатьнә щәм Пәтрус к’әвьнә П’адшат ийа Ә’змана.
22

18

* 17:21 Нав дәстн ьвисар ед һәр ә qәнщда р’еза 21‑е т’ӧнә.
* 17:24 Ль гора Qан уна Муса наләк и «дӧзив е» чаwа хәрщ бона п’арьст
гәһе дьдан (Дәрк’әт ьн 30:13).
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4 Аwа к’и кӧ мина ве зар’оке хwә

Мәсәла пәза ӧнд абуй и
бьч’ук кә, әw ә йе һәри мәзьн
(Луqа 15:3‑7)
П’адшат ийа Ә’зманада. 5 У к’и
10
Һаш жь хwә һәбьн кӧ һун
кӧ зар’окәкә аһа бь наве Мьн
qәбул кә, әw Мьн qәбул дькә. жь ван бьч’ук а йәк и беһӧрмәт
нәкьн, чьмки Әз wәр’а дьбежьм,
Жьр’едәрх ьст ьн
кӧ мьлйак’әтед wан ль ә’змана
(Марqос 9:42‑48; Луqа 17:1‑2)
т’ьме р’уйе Баве Мьн и ә’змана
6 Ле к’и кӧ жь ван бьч’ук а дьбин ьн. 11 Кӧр’е Мерьв һат кӧ
йәк и, йе кӧ баwәрийа хwә Мьн йе ӧндабуйи бьгәр’ә у хьлаз кә*.
тинә жь р’е дәрхә, wир’а һе 12 Һун чаwа т’әхмин дьк ьн? Һә
qәнщ ә, wәк и бәрашәк стуйе гәр сәд пәзед мәрьв әк и һәбьн
wива бе гьредане у бьне бә’реда у йәк жь wан ӧнда бә, әwе нод
бьхән ьqә. 7 Wәй ль дьнйайе, нәһ а нәһелә ч’ийа‑бан ийа у
бон а әwед кӧ мәрьв а жь р’е нәчә кӧ йа ӧндабуй и бьгәр’ә?
дәрд ьх ьн. Наб ә кӧ әw тьшт 13 Ле гав а бьбинә, әз р’аст wә
нәбьн, ле wәй ль wи кӧ мәрьв р’а дьбеж ьм, әwе бона wе һе
бь wи жь р’е дьк’әвьн.
гәләк и ша бә, нә кӧ бона нод
8 Һәг әр дәст е тә йан ньг е тә, нәһ ед дьнә кӧ ӧнд а нәбунә.
тә жь р’е дәрхә, wи жекә у жь 14 Ӧса жи Баве wәй и* ә’змана
хwә бавежә. Бона тә һе qәнщ нах wазә кӧ жь ван бьч’ук а йәк
ә кӧ тӧ qоп йан сәqәт бьк’әви ӧнда бә.
жийине, нә кӧ дӧ дәст йан дӧ
Бьре кӧ гӧнә дькә
ньгед тә һәбьн у бейи авитьне
(Луqа 17:3)
нава агьре һ’әта‑һ’әтайе. 9 У һә
15
Һәг әр бьре тә нәһәqийе
гәр ч’ә’ве тә, тә жь р’е дәрдьхә,
wи дәрхә у бавежә. Бона тә һе ль тә* бькә, гава тӧ у әw т’әне
qәнщ ә кӧ тӧ бь ч’ә’вәк и бьк’ә нә, wи ширәт кә. Һәгәр әwи
ви жийине, нә кӧ бь дӧ ч’ә’ва гӧһдарийа тә кьр, иди тә бьре
бейи авитьне нава агьре доже. хwә qазьнщ кьр. 16 Ле һәгәр
* 18:11 Нав дәстн ьвисар ед һәр ә qәнщда р’еза 11‑а т’ӧнә.
* 18:14 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «wә» «Мьн» һәйә.
* 18:15 Нав һьнәк дәстн ьвисарада «ль тә» т’ӧнә.
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гӧһдарийа тә нәк ьр, йәк и йан
дӧдӧйед дьн жи т’әви хwә һьл
дә, wәк и: ‹Бь дәве дӧ йан се
шә’д а һәр тьшт изб ат бә›*.
17 Ле һәг әр әwи гӧһдарийа wан
жи нәк ьр, щьвинер’аф бежә. У
һәг әр гӧһдарийа щьвине жи
нәк ьр, бьра әw бона тә бьб ә
мина п’утп’арьст у хәрщг ьра.
18 Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм, чь
кӧ һун сәр ә’рде гьред ьн, ль
ә’змен жи wе гьредайи бә у чь
кӧ һун ль сәр ә’рде вәк ьн, ль
ә’змен жи wе вәк ьри бә.
19 Дис а Әз р’аст wәр’а дьб е
жьм, һәгәр дӧдӧ жь wә ль сәр
ә’рде бь т’ьфаq бона тьштәк и
дӧа бьк ьн у бьх wазьн, Баве Мь
ни ә’змана wе бьдә wә. 20 Чьмк и
к’идәре дӧ йан се мәрьв бь наве
Мьн бьщ ьвьн, Әз ль wьр нав а
wанда мә».
Мәсәла бона бахшанд ьн 
у нәбахшанд ьне
21 Һьнг е

Пәтрус незик и Wи
бу у готе: «Хӧдан. Гава бьре мьн
нәһәqийе ль мьн бькә, гәрәке
әз чәнд щара бьбахш ин ьме,

һ’әта һ’әфт щара?» 22 Иса го
тә wи: «Әз набеж ьмә тә һ’әта
һ’әфт щара, ле һ’әт а һ’әфт е
щара һ’әфт*. 23 Чьмк и П’адша
тийа Ә’змана мина ве йәке йә:
П’адшак и хwәст т’әви хӧламед
хwә һәq‑һ’әсабе хwә р’аст кә.
24 Гав а дәст бь һ’әсаба кьр, йәк
анинә щәм wи, кӧ дәһә һ’әзар
тәланти* дәйндаре wи бу. 25 Ле
чьмки нькарьбу дәйне хwә бьда,
хwәйе wи ә’мьр кьр, кӧ әw, жьна
wи, зар’ед wи у һ’әму һәбука wи
бенә фьротане, кӧ дәйне wи бе
дайине. 26 Һьнге хӧлам дәвәр’уйа
чу ньге wи, лава же кьр у гот:
‹Ль мьн сәбьр кә. Әзе һ’әм у жи
ль тә вәгәр’иньм›. 27 Гӧне хwәйе
wи ль wи һат, әw бәр’да у дәйне
wи жи бахшанде.
28 Ле чахе әw хӧл ам дәрк’әт,
р’аст и хӧл ам‑һәв ал әк и хwә
һат кӧ сәд зивиф* дәйнд ар е
wи бу, дәст кьр ә хәнәqе у го
те: ‹Тӧ чьqаси дәйндаре мьн
и бьдә!› 29 Һьнг е һәв але хӧлам
хwә авитә ньге wи, же лава кьр
у гот е: ‹Ль мьн сәбьр кә. Әзе
ль тә вәг әр’ин ьм›. 30 Ле әwи

* 18:16 Qан уна Дӧщари 19:15.
* 18:22 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Һ’әфт е у һ’әфт».
* 18:24 Qимәт е тәлант әк и һәqе п’аләк и панздәһ сала зедәт ьр бу.
* 18:28 Qимәт е зив әк и wәкә р’ожхәбат әкә п’ала бу.
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гӧһ нәда wи, чу әw авитә кәле,
һ’әт а кӧ әw дәйне хwә бьдә.
31 Чах е хӧл ам‑һәв ал ед wий ә
дьн әв йәк дит ьн, гәләк и бәр
хwә к’әт ьн у чун хwәйе хwә
р’а тьшт ед кӧ qәw ьм ибу гьл и
кьрьн. 32 Һьнг е ахайе wи гази
wи кьр у гот е: ‹Хӧламе хьраб!
Мьн һ’әм у дәйне тә бахшандә
тә, бона wе йәке кӧ тә лав а жь
мьн кьр. 33 Ле жь тә нәд ьк’әт
кӧ тӧ жи ль хӧлам‑һәв але хwә
бьһ атай и р’ә’ме чаwа кӧ әз тә
һат ьмә р’ә’ме?› 34 У ахайе wи
һерс к’әт, әw да дәст е зӧлмда
ред кәле, һ’әта кӧ һ’әм у дәйне
хwә вәгәр’инә. 35 Ӧса жи Баве
Мьн и Ә’змана wе ль сәре wә
һәр йәк и бькә, һәгәр һун бь
дьл нәбахш ин ьнә бьре хwә».
Пьрса жьнб әр’д ане
(Марqос 10:1‑12)

19

Чахе кӧ Иса әw хә
бәр сәр һәвда анин, жь
Щәл иле дәрк’әт һатә синоре
Щьһустане, wи али ч’әме Ур
дӧне. 2 Гәләк ә’лаләт ль пәй
1

Wи чун у Әwи ль wе дәре әw
qәнщ кьрьн. 3 Жь ферьсий а
һьнәк незик и Wи бун у бона
щер’ьбандьне же пьрсин: «Гәло
ль гора Qан уне р’аст ә, кӧ бо
на һәр мә’н ике мер жьна хwә
бәр’дә?» 4 Әwи щаба wан да у
гот: «Wә нә хwәнд ийә, сәр е
серида Ә’фьрандар әw ‹qьсьме
мер у жьнеда хӧл ьqанд ьн?›* 5 у
гот: ‹Бона ве йәке мер wе де у
баве хwә бьһелә, хwә ль жьне
бьг ьр ә у һәр дӧ wе бьбьнә бә
дәнәк›*. 6 Аwа иди әw нә дӧдӧ
нә, ле бәдәнәк ьн. Бона ве йәке
әwед кӧ Хwәде кьрьнә йәк, бь
ра мәрьв жь һәвдӧ нәqәт инә».
7 Wан а жер’а гот: «Ле чьма
Муса т’әми кьр, кӧ мер к’аха
за жьнбәр’дане бьдә жьне у wе
бәр’дә?»* 8 Әwи ль wан вәгәр’анд
у гот: «Муса жь дәст сәрһ’ьшки
йа wә изьн да wә кӧ һун жьнед
хwә бәр’дьн. Ле сәрида нә ӧса
бу. 9 Әз wәр’а дьбеж ьм, к’и кӧ
бе сәбәбийа qавийе жьна хwә
бәр’дә у йәкә дьн бьстинә, әw
зьнек’арийе дькә*».

* 19:4 Дәстпебун 1:27; 5:1‑2.
* 19:5 Дәстпебун 2:24.
* 19:7 Qан уна Дӧщари 24:1‑4.
* 19:9 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «У к’и кӧ йа бәр’дай и
бьст инә зьнек’арийе дькә».
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Шаг ьрт ед Wи жер’а го
тьн: «Һәг әр нав жьн у мерд а
тьшт әк и аһа һәйә, һе qәнщ ә
wәк и qәт нәз әw ьщ ьн». 11 Иса
wанр’а гот: «Һәр кәсир’а әв
йәк дәст надә, ле т’әне wанр’а
к’иж ан ар’а һат ий ә дай ин е.
12 Чьмк и нәмер ф һән ә, кӧ жь
зькмак ийеда ӧса бунә у нәмер
жи һәнә, кӧ жь дәст е мәрьв а
бунә нәмер у нәмер жи һәнә,
кӧ бон а П’адш ат ий а Ә’зм ан а
wан а хwә нәмер кьрьн. К’е
р’а әв йәк дәст дьдә, бьра ӧса
жи бькә».
10

Иса дӧа зар’ок а дькә
(Марqос 10:13‑16;
Луqа 18:15‑17)
13 Һьнг е зар’ок анинә щәм
Иса, кӧ дәст ед Хwә дайнә сәр
wан у дӧа ль wан бькә. Ле ша
гьрт ед Wи ль йед дан ин һьла
тьн. 14 Иса гот: «Бьра әw зар’ок
бенә щәм Мьн, пеш ийа wан
нәг ьрьн, чьмк и П’адшат ийа
Ә’змана п’ара йед ӧса йә». 15 У
Иса дәст ед Хwә данинә сәр
wан у жь wьр чу.

Хортәк и дәwләт и ль жийинаф
һ’әта‑һ’әтайе дьг әр’ә
(Марqос 10:17‑31;
Луqа 18:18‑30)
16 Һьнг е йәк незик и Wи бу у
готе: «Дәрсдар! Әз чь qәнщийе
бьк ьм, wәк и жийина һ’әта‑һ’ә
тайе wар бьм?» 17 Әwи жер’а
гот: «Тӧ чьма бона qәнщ ийе
жь Мьн дьп ьрси?* Т’әне Йәк и
qәнщ һәйә. Ле һәгәр тӧ дьхwази,
бьк’әви жийина һ’әта‑һ’әтайе,
т’әмийед Хwәде хwәй кә». 18 Әwи
жь Иса пьрси: «К’иж ан ьн?»
Иса готе: «Нәкӧжә, зьнек’арийе
нәкә, нәдьзә, шә’дәтийа дәрәw
нәдә, 19 qәд ьре де у баве хwә
бьг ьрә* у һәвале хwә wәкә хwә
һ’ьз бькә**». 20 Хорт жер’а гот:
«Мьн әв һ’әм у хwәй и кьрьнә.
Иди чь кемасийа мьн һәйә?»
21 Иса гот е: «Һәг әр тӧ дьх wази
к’ам ьл би, һәр’ә һәбук а хwә
бьфьрошә бьдә фәqира, һьнг е
хьзна тә wе ль ә’змана һәбә. У
пәй мьн wәр ә». 22 Гав а хорт әв
хәбәр бьһ ист ьн, бәр хwә к’әт у
чу, чьмк и гәләк һәбука wи һәбу.

* 19:17 Нав һьнәк дәстньвисарада аһа йә: «Тӧ чьма Мьнр’а qәнщ дьбеж и?»
* 19:19 Дәрк’әт ьн 20:12‑16; Qан уна Дӧщари 5:16‑20.
** 19:19 Qан уна К’аһ инт ийе 19:18.
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23 Һьнг е

Иса гот ә шаг ьрт ед
Хwә: «Әз р’аст wәр’а дьб еж ьм,
дәwл әт ий ар’а зә’мәт ә кӧ бь
к’әвьнә П’адшат ийаф Ә’змана.
24 Әз дис а wәр’а дьб еж ьм, дәв ә
wе qӧл а дәрзийер’а һе р’ьһ’әт
дәрб аз бә, нә кӧ дәwл әт и бь
к’әв ә П’адш ат ий а ф Хwәд е».
25 Гав а шаг ьрт а әв йәк бьһ ист,
гәл әк и ә’щебм ай и ман у го
тьн: «Иди к’и дьк ар ә хьл аз
бә?» 26 Иса ль wан ньһ ер’и у
гот: «Әw тьшт жь дәст е ме
рьв найе, ле Хwәде һәр тьшт и
дьк ар ә бьк ә».
27 Wе гав е Пәтр ус ле вәг ә
р’анд у гот е: «Аwа мә һ’әм у
тьшт һьшт ий ә у пәй тә һа
тьнә, ле ахьрий а мә wе чаwа
бә?» 28 Иса гот ә wан: «Әз р’аст
wәр’а дьб еж ьм, гав а Кӧр’е
Мер ьв Дьнй а Нуд а ль сәр
т’әхт е Хwәй и р’ум әт р’ун е,
һун ед кӧ ль пәй Мьн тен,
сәр донздәһ к’ӧрсий а р’унен
у диwан а донзд әһ qәбиледф
Исрае ле бьк ьн. 29 У һ’әм уйед
кӧ мал а хwә, йан бьр ед хwә,

йан хушкед хwә, йан баве хwә,
йан дий а хwә, йан жьн а хwә*,
йан зар’ед хwә, йан ә’рдед хwә
бон а нав е Мьн һьшт ьнә, әwе
сәд qат бьст инә у wе жий ин а
һ’әт а‑һ’әт айе жи wар бә. 30 Ле
гәләкед пеш wе бьбьнә паш у
йед паш wе бьбьнә пеш».
П’алед р’әзедф тьрийа
у һәqе wан

20

1 «П’адшат ийа Ә’змана
мин а ве йәке йә: Мә
рьв әк и хwәй им ьлк’ сьб әһе зу
р’абу, wәк и бон а р’әз е ф тьри
йед хwә п’ал а бьг ьр ә. 2 Әwи
п’ал ар’а р’ож е зив әк qьр ар
кьр у әw шанд ьнә нав а р’әз е
хwә. 3 Незик и сьһ’әт а нәһ а*
дәрк’әт, һьнәкед дьнә кӧ ба
зареда бәтал сәк ьн ибун дит ьн
4 у гот ә wан: ‹Һун жи һәр’ьн ә
нав а р’әз е мьн у чь һәqе wә
йә, әзе бьд ьм ә wә›. Әw жи
чун. 5 Дис а сьһ’әт а донздәһ а
у сьһ’әт а сьсий а дәрк’әт у ӧса
кьр. 6 У незик и сьһ’әт а пенща
дәрк ’әт, һьнәкед дьн жи кӧ

* 19:29 Нав гәләк дәстн ьвисар ед һәр ә qәнщда «йан жьна хwә» т’ӧнә.
* 20:3 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Сьһ’әт а сьсийа». Ле wи чах и ль
гора ә’дәт е щьһуйа сьһ’әт а сьсийа бь сьһ’әт а ирой ин сьһ’әт а нәһ айә
сьб әһе зу йә. Бона щьһуйа, һьнг е сьһ’әт дәрк’әт ьна р’ожев а дәстпе
дьбу. Ӧса жи әв шьр ов әк ьрьн бона р’еза 4‑а һ’әт а 9‑а йә.
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бәт ал сәк ьн ибун дит ьн у готә
wан: ‹Чьм а т’әм ам ий а р’оже
һун ль вьр бәт ал сәк ьн инә?›
7 Wан а жер’а гот: ‹Кәс әки әм
п’алә нәг ьрт ьн›. Әwи wан а
р’а гот: ‹Һун жи һәр’ьнә нав а
р’әз е мьн›.
8 Гав а р’о чу ава, хwәйе р’әз
wәк’иле мала хwәр’а гот: ‹Гази
п’ала кә, һәqе wан бьде, жь йед
пашьн дәстпебькә һ’әт а йед
пеш ьн›. 9 Әw п’алед кӧ сьһ’әт а
пенщ а гьрт ьбун, һат ьн у һәр
йәк и зив әк станд. 10 Гав а йед
пешьн жи һатьн, wана т’ьре әwе
зедә бьст ин ьн. Ле wана жи һәр
йәк и зив әк станд. 11 Гав а һәqе
хwә станд ьн, һьнд ав а хwәйе
р’әзд а бин а хwә тәнг кьрьн у
гот ьн: 12 ‹Мә т’әм ам ий а гьра
нийа р’оже у гәрма wе к’ьшанд,
ле әвед пашwәхт ийе кӧ һат ьн
сьһ’әтәке жи нәхәбьт ин, тә әw
һьмб әри мә кьрьн›. 13 Малхе
жь wан йәк ир’а гот: ‹Һәв ал!
Әз нәһәqийе ль тә нак ьм. Тӧ
мьнр’а зив әк и qайл нәбуй и?
14 Һәq е хwә бьст ин ә у һәр’ә.
Әз дьх wазьм чаwа кӧ мьн да
тә, ӧса жи бьд ьмә әве пашьн.
15 Йан изьн а мьн ль сәр мале

мьн т’ӧнә, чь кӧ әз бьх wазьм
wе жи бьк ьм? Йан тӧ һ’әвсу
дийе дьк и, кӧ әз мәр’д ьм?›
16 Бь ви аwайи йед паш wе
бьбьнә пеш у йед пеш wе бь
бьнә паш*».
Иса щара сьсийа дәрһәqа 
мьрьна хwәд а дьбежә
(Марqос 10:32‑34;
Луqа 18:31‑34)
17 Чах е Иса һьлд ьк ’ьш ий а
Оршәл име, т’әне һәр донздәһ
шаг ьртед Хwә т’әви Хwә бьрьн
у р’еда готә wан: 18 «Бьбьһен!
Әм һәвраз дьч ьнә Оршәл име.
Кӧр’е Мерьв wе бьк’әвә дәст е
сәр әкед к’аһ ина у qан унзана.
Әwе жер’а кӧшт ьне дәрх ьн 19 у
Wи бьд ьнә дәст е нәщ ьһуйа,
wәк и qәрфе хwә ль Wи бьк ьн,
бьд ьн бәр qамч ийа у хачф кьн.
Ле р’ож а сьсийа Әwе жь мь
рьне р’аб ә».

Хwәст ьна дийа
кӧр’ед Зәб әд и
(Марqос 10:35‑45)
20 Һьнг е

дийа кӧр’ед Зәб әд и
т’әви һәр дӧ кӧр’ед хwә һат ә
щәм Иса, хwә авит ә ньг е Wи

* 20:16 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Чьмк и газик ьри гәләк
ьн, ле бьж арт и һьнд ьк ьн».
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тьшт әк же дьх wәст. 21 Иса же
пьрси: «Тӧ чь дьх wази?» Әwе
гот ә Wи: «Бежә, кӧ әв һәр дӧ
кӧр’ед мьн ль нав П’адшат ийа
Тәд а, йәк ль мьле Тәй и р’ас
те, йе дьн жи ль мьле Тәй и
ч’әпе р’уне». 22 Ле Иса ль wан
вәг әр’анд у гот: «Һун ньз ан ьн
чь дьх wазьн. Гәло һун дьк а
рьн жь wе к’ас е вәх wьн, йа
кӧ Әзе вәх wьм?*» Wан а гот ә
Wи: «Бәле, әм дьк арьн». 23 Әwи
wан ар’а гот: «Р’аст ә һуне wе
к’ас а Мьн вәх wьн, ле изьн а
ль мьле Мьн и ч’әп у р’аст е
р’ун ьшт ьне нә дәст е Мьнд а
йә. Әw щи бон а wан ьн, к’и
жан ар’а алий е Бав е Мьнд а
һат ьнә һазьрк ьрьне».
24 Гав а һәр дәһ ә шаг ьрт ед
дьн әв йәк бьһ ист, дьле wан
жь һәр дӧ бьра ма. 25 Ле Иса
әw гази щәм хwә кьрьн у гот:
«Һун зан ьн кӧ миред мьләта
сәрдәст ийе wан дьк ьн у гь
рәг ьред wан һ’ӧкӧм и сәр wан
дьк ьн. 26 Ле нава wәда гәр әке
ӧса ниб ә. К’и кӧ нав а wәд а
дьх wазә бьбә йе мәзьн, гәрәке
бьбә бәрдәст ийе wә. 27 У к’и кӧ

нав а wәда дьх wаз ә бьбә пеш,
гәр әке бьб ә хӧламе wә, 28 ча
wа кӧ Кӧр’е Мерьв нәһ ат ийә
кӧ жер’а бәрдәст ийе бьк ьн,
ле wәк и Әw Хwәх а бәрдәст и
йе бькә у ә’мьре Хwә бьдә, кӧ
гәләк а бьк’ьр’ә».
Иса дӧ кора qәнщ дькә
(Марqос 10:46‑52;
Луqа 18:35‑43)
29 Гав а әwан а жь Әриһ ай е
дәрк’әтьн, ә’лаләтәкә гьран да
пәй Wи чу. 30 Ва дӧ кор сәр wе
р’е р’уньштьбун. Гава бьһистьн
кӧ Иса дәрбаз дьб ә, кьрьнә
qир’ин у гот ьне: «Хӧдан*, Кӧ
р’е Даw ьд, ль мә wәр ә р’ә’ме».
31 Ә’лаләт е ль wан һьл ат, кӧ
дәнг е хwә бьбьр’ьн, ле wана һе
кьр ә qир’ин у гот ьне: «Хӧдан,
Кӧр’е Даw ьд, мә wәр ә р’ә’ме!»
32 Иса сәк ьн и, гази wан кьр у
гот: «Һун чь жь Мьн дьх wазьн
кӧ Әз бона wә бьк ьм?» 33 Wана
жер’а гот: «Хӧдан, бьра ч’ә’вед
мә вәбьн». 34 Гӧне Иса ль wан
һат у дәст дани сәр ч’ә’вед wан.
Дәстх wәда ч’ә’вед wан дит ьн,
данә пәй Иса чун.

* 20:22 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Йан бь wе ньхӧманд ьне
бенә ньхӧманд ьне, кӧ Әзе бемә ньхӧманд ьне?»
* 20:30 Нав һьнәк дәстн ьвисарада «Хӧдан» т’ӧнә.
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Иса бь р’умәт 
дьк’әв ә Оршәл име
(Марqос 11:1‑11; Луqа 19:28‑38;
Йуһ’әнна 12:12‑19)

21

1 Гава әw незик и Оршә
лиме бун, һат ьнә гӧнде
Бәйтфаще, ч’ийайеф Зәйт’уне.
Һьнг е Иса дӧ шаг ьрт ед Хwә
шанд ьн 2 у wанар’а гот: «Һә
р’ьнә wи гӧнде пешбәри хwә у
һуне к’әрәкә гьредайи щә’шьк
бәр бьбин ьн. Wан к’әра вәк ьн
бин ьнә щәм Мьн. 3 Һәг әр йәк
wәр’а тьштәк и бежә, һун бе
жьн: ‹Хӧданр’а лазьм ьн› у әwе
зу wан бьш инә».
4 Әва ӧса qәw ьм и, кӧ әw го
тьна бь заре п’ехәмбәр бе сери:
5 «Беж ьнә баж ар е Сийоне ф:
‹Ва П’адше тә те щәм тә,
бәрбьһер, ль к’әре
у щә’шька к’әре сийарбуйи›*».
6 Шаг ьрт чун у чаwа кӧ Иса
т’әми дабу wан ӧса кьрьн. 7 К’әр
у щә’ш ьк анин, к’ьнщед хwә
авит ьнә сәр wан у Әw ль wан

сийар бу. 8 Ә’лаләтәкә гьран
к’ьнщед хwә сәр р’е р’ад ьх ьс
тьн, һьнәк а жи ч’ьqьле дара
дьбьр’ин у сәр р’е р’ад ьх ьст ьн.
9 Ә’лаләт а кӧ ль пеш ий а Wи у
ль пәй Wи дьч у, дьк ьрә qир’ин
у дьг от: «Һосаннаф Кӧр’е Да
wьдр’а! Бьмбар әк ә Әwе кӧ бь
нав е Хӧдан те!* Һосанна Йе
Һәри Жорьнр’а!**»
10 Гав а Иса к’әтә Оршәл име,
т’әм ам ий а бажер һ’әж ий а у
пьрсин: «Әв к’и йә?» 11 Ә’лаләте
гот: «Әва Исайе П’ехәмбәр ә,
жь Ньср әта Щәл иле».
Иса п’арьстг әһед а
(Марqос 11:15‑19; Луqа
19:45‑48; Йуһ’әнна 2:13‑22)
12 Иса к’әт ә п’ар ьстг әһ е у
һ’әм уйед кӧ п’арьстгәһеда т’ӧ
щар әт иф дьк ьрьн дәрх ьст ьн.
Т’әхтед п’әрәгӧһер’а у к’ӧрсийед
кәвоткфьроша wәлгәр’андьн 13 у
готә wан: «Ньвисар ә: ‹Мала Мьн
мала дӧа wе бе һ’әсабе›*, ле wә
әw кьрийә ‹шкәфта qачаха›!**»

* 21:5 Зәкәрийа 9:9; Ишайа 62:11.
* 21:9 Зәбур 118:25‑26.
** 21:9 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Һосанна бьл ьндай ийеда».
«Бьл ьндай и» бә’са щийе Хwәде дькә.
* 21:13 Ишайа 56:7.
** 21:13 Йер әм ийа 7:11.
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14 Ль

wьр п’арьстг әһед а кор
у сәqәт һат ьнә щәм Wи у Әwи
әw qәнщ кьрьн. 15 Ле гав а кӧ
сәр әкед к’аһ ин а у qан унз ан а
әw к’әр әм әт ед кӧ Иса кьрьн
дит ьн у ӧса ж и әw зар’ед
кӧ п’ар ьстг әһ ед а дьк ьр ьн ә
qир’ин у дьг от ьн: «Һосанна
Кӧр’е Даw ьдр’а!» һерс к’әт ьн
16 у гот ьн ә Wи: «Тӧ дьб ьһ ей и
әв чь дьб еж ьн?» Иса wан ар’а
гот: «Бәле. Wә qәт нәх wән
дий ә кӧ: ‹Тә бь зар ед т’ьф ал
у дәрг уш а пәс ьнд ай ин ани
сери›?*»
17 У Әwи әw ль wьр һьшт ьн,
жь бажер дәрк’әт, чу Бәйтан
йайе у шәв ль wьр ма.
Дара һеж ирейә һ’ьшкбуй и
(Марqос 11:12‑14, 20‑24)
18 Сьб әһ е

зу, чахе Әw вәг ә
р’ий а бажер, бьр’ч и бу. 19 Сәр
р’е дар әкә һеж ир е дит, нези
ки wе бу, ле пешт ьри бәлг а ф
тьшт әк и дьн пев а нәд ит у
дар ер’а гот: «Жь вьр шунда тӧ
һ’әта‑һ’әтайе бәр нәд и!» У дар
пер’а‑пер’а һ’ьшк бу.
20 Гав а шаг ьрт а әв йәк дит,
зәндәг ьрт и ман у гот ьн: «Ча
wа әв дара һеж ир е пер’а‑пер’а

һ’ьшк бу?» 21 Иса щаба wан да
у гот: «Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм,
һәг әр баwәрийа wә һәб ә у дӧ
дьл и нәбьн, һуне нә т’әне чь
кӧ һат ә сәр е ве дара һеж ир е
бьк ьн, ле һәг әр һун ви ч’и
йай ир’а жи беж ьн: ‹Р’аб ә хwә
бавежә бә’ре›, wе бьбә. 22 Һәгәр
баwәрий а wә һәб ә, һун чь кӧ
нав а дӧад а бьх wаз ьн, һун е
бьст ин ьн».
Пьрса дәрһәqа
һ’ӧкӧме Исада
(Марqос 11:27‑33; Луqа 20:1‑8)
23 Гав а Әw һат ә п’ар ьстг әһ е
у щьмә’т һин кьр, сәр әк ед
к’аһ ин а у р’усп ийед щьмә’
те һат ьнә щәм Wи у гот ьне:
«Тӧ бь чь һ’ӧкӧм и ван кьр а
дьк и? У к’е әв һ’ӧкӧм дай ә
Тә?» 24 Иса ль wан вәг әр’анд
у гот: «Әзе жи тьшт әк и жь
wә бьп ьрсьм. Һәг әр wә щаб а
Мьн да, Әзе жи wәр’а беж ьм
Әз бь чь һ’ӧкӧм и ван кьр а дь
кьм. 25 Һ’ӧкӧме ньхӧм анд ьн а
Йуһ’әнн а жь к’ӧ бу, жь ә’змен
бу, йан жь мәрьв а бу?» Әwан а
нав һәвд а шеw ьрин у гот ьн:
«Һәг әр әм беж ьн: ‹Жь ә’змен
бу›, Әwе мәр’а беж ә: ‹Ле wә

* 21:16 Зәбур 8:2.
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чьм а әw баwәр нәк ьр?› 26 Ле
һәг әр әм беж ьн: ‹Жь мәрьв а
бу›, әм жь ә’лаләт е дьт ьрсьн,
чьмк и һ’әм уй а qәбул дьк ьр
кӧ Йуһ’әнн а п’ех әмб әр бу».
27 Wан а щаб а Иса да у гот ьн:
«Әм ньзан ьн». Әwи wанр’а гот:
«Әз жи wәр’а наб еж ьм кӧ Әз
бь чь һ’ӧкӧм и ван кьра дьк ьм.
Мәсәла дӧ кӧр’а
28 Һун

чаwа т’әхм ин дьк ьн?
Дӧ кӧр’ед мәрьвәк и һәбун. Әwи
кӧр’е хwәй и мәзьнр’а гот: ‹Ла
wо! Иро һәр’ә нав р’әз, шьхӧл
бькә›. 29 Әwи ле вәгәр’анд у гот:
‹Әз нач ьм›, ле паше п’ошман
бу у чу. 30 Һьнг е бав чу щәм йе
дьн әwи жи аһа гот: ‹Бәле, әзе
һәр’ьм баво›, ле нәч у. 31 Ньһ а
жь ван һәр дӧ кӧр’а к’иж ан и
гӧр’аф баве хwә кьр?» Wана готә
Wи: «Йе мәзьн». Иса жи готә
wан: «Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм,
кӧ хәрщг ьр у ч’ә’вдәрф wе бәри
wә бьк’әвьнә П’адшатийа Хwә
де. 32 Чьмк и Йуһ’әнна һат кӧ
р’ийа р’аст ийе нишан и wә кә,
wә әw баwәр нәк ьр, ле хәрщгьр
у ч’ә’вдәра әw баwәр кьрьн. Wә
әв тьшт дит жи, ле диса һун
ль хwә мӧкӧр’ нәһ ат ьн, кӧ wә
әw баwәр бьк ьра.

Мәсәла р’әзе тьрийа
у р’әзвана
(Марqос 12:1‑12; Луqа 20:9‑19)
33 Мәсәләкә дьн жи бьбьһен.
Мәрьв әк и хwәй им ьлк’ һәбу,
р’әз е тьрий а дан и, дор а wе
сур кьр һ’әwзәк и тьриһ’ьнщ ь
р’анд ьне теда к’ола, һеланәкә
ноб әдара чек ьр у әw бь к’ьре
да р’әзв ана, чу wәлатәк и дьн.
34 Гав а wәхт е бәрдай ине незик
бу, әwи хӧламед хwә шанд ьнә
щәм р’әзв ана, wәк и жь бәре
р’әзе wи жер’а бин ьн. 35 Р’әз
вана хӧламед wи гьрт ьн, йәк
к’ӧтан, йе дьн кӧшт ьн у йәк и
дьн жи данә бәр кәвьра. 36 Әwи
хӧламнә дьн шанд ьн, жь йед
пеш ьн гәләкт ьр у wана ӧса жи
анинә сәр е wан. 37 Ахьрийе,
кӧр’е хwә шандә щәм wан у
гот: ‹Һьлб әт wе жь кӧр’е мьн
шәрм бьк ьн›. 38 Ле гава р’әзван
ч’ә’в кӧр’е wи к’әт ьн, һәвр’а
гот ьн: ‹Әв wаре wи йә. Wәрьн
әм ви бькӧж ьн у бьбьнә хwәйе
мират’аф wи›. 39 У әw гьрт ьн жь
р’әз дәрх ьст ьнә дәр у кӧшт ьн.
40 Ле гав а хwәйе р’әз бе, wе чь
сәре wан р’әзвана бькә?» 41 Го
тьнә Wи: «Wе qьр’а wан нәһәqа
бинә у р’әз бьдә р’әзванед ӧса,
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йед кӧ wе wәхтд а бәр е р’әз е
wи бьд ьне».
42 Иса гот ә wан: «Wә ньвиса
реда qәт нәх wәнд ийә?
‹Әw кәвьре кӧ һоста т’әхсирф
кьр,
әw бу сәре ә’нишкеф.
Әв йәк жь алийе Хӧданда
qәw ьм и
у ль бәр ч’ә’ве мә һ’әйр‑һ’ӧж
мәк’ар ә!›*
43 Бон а ве йәке Әз wәр’а дьб е
жьм, кӧ П’адшат ийа Хwәде wе
жь wә бе станд ьне у мьләтәк и
ӧсар’а бе дайине, wәк и бона Wи
бәр бинә. 44 К’и кӧ бьк’әвә сәр
ви кәвьри, wе һурдәх wәш и бә
у әw кәвьр бьк’әвә сәр к’е, wе
wи бьһ’ьнщ ьр’инә»*.
45 Гав а сәр әкед к’аһ ина у фе
рьсийа мәсәлед Wи бьһ ист ьн,
фә’м кьрьн кӧ Әw бона wан
дьбежә. 46 Кьрьн кӧ Wи бьг ь
рьн, ле жь ә’лаләт е тьрсийан,
чьмк и Әw wәкә п’ехәмбәрәк и
qәбул дьк ьрьн.

22

«П’адшат ийа Ә’змана мина
ве йәке йә: П’адшак и дә’wата
кӧр’е хwә кьр. 3 Әwи хӧламед
хwә шандьн кӧ гази хwәндийед
дә’wате кьн, ле wана нәх wәс
тьн бен. 4 Хӧламнә дьн шандьн
у гот: ‹Хwәнд ий ар’а беж ьн:
Мьн щанәга у һ’әйwанед хwә
йә дәрмалик ьри сәржек ьрьнә
у нане хwә һазьр кьрийә, һәр
тьшт һазьр ә. Wәрьнә дә’wа
те!› 5 Ле wана пьшт гӧһе хwәва
авит, йәк чу ә’рде хwә у йе дьн
т’ӧщарәтийаф хwә. 6 Йед майин
жи хӧламед wи гьртьн, к’ӧтан у
кӧштьн. 7 Чахе п’адше бьһ ист,
һерс к’әт, ордийа хwә шанд qь
р’а әwед кӧ хӧлам кӧштьн ани у
бажаре wан шәw ьтанд. 8 Һьнге
готә хӧламед хwә: ‹Дә’wат һазьр
ә, ле хwәнди нә һежа бун. 9 Р’а
бьн һәр’ьнә сәре р’ийа у һун к’е
кӧ бьбиньн, т’әглифи дә’wате
кьн›. 10 У әw хӧлам дәрк’әтьнә
сәре р’ийа, к’и кӧ дитьн, qәнщ
у хьраб, т’әв щьвандьн у мала
дә’wате бь хwәндийава т’ьжи бу.
Мәсәла дә’wате
11 Ле гав а п’адш а чу һьндӧр’
(Луqа 14:15‑24)
кӧ хwәнд ийа бьбинә, мәрьвәк
1 Дис а Иса бь мәс әл а ль wьр дит кӧ к’ьнще дә’wат е
wанар’а хәбәр да у гот: ле т’ӧнәбу 12 у готә wи: ‹Һәвал!
2

* 21:42 Зәбур 118:22‑23.
* 21:44 Нав һьнәк дәстн ьвисарада р’еза 44‑а т’ӧнә.
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Тӧ чаwа бе к’ьнще дә’wате к’ә
ти вьр?› Әwи дәнг нәк ьр. 13 Wе
гаве п’адше бәрдәстийар’а гот:
‹Дәст у п’ийе wи гьред ьн, бь
гьрьн бавеж ьнә тә’рийа дәрва.
Ль wьр wе бьбә qир’ин у ч’ьр
кә‑ч’ьрк а дьрана›.
14 Аwа газик ьри гәләк ьн, ле
бьж арт и һьнд ьк ьн».

«Йед Qәйсәр ьн». Һьнге готә
wан: «Аwа чь кӧ йед Qәйсәр ьн
бьдьнә Qәйсәр у чь йед Хwәде
нә бьдьнә Хwәде». 22 Гава wан
бьһ ист зәндәг ьрт и ман, Әw
һьштьн у чун.
Пьрса р’абуна мьрийа
(Марqос 12:18‑27;
Луqа 20:27‑40)

Пьрса хәрщд ай ин у нәд ай ине

23 Садуqиф, кӧ дьбежьн р’абуна

(Марqос 12:13‑17;
Луqа 20:20‑26)
15 Һьнге ферьси чун шеwьрин,
кӧ Wи чаwа бь хәбәра бьг ьрьн.
16 Wан а шаг ьрт ед хwә т’әв и
пьштг ьред Һеродәс шанд ьнә
щәм Wи у гот ьне: «Дәрсдар!
Әм заньн кӧ Тӧ йәк и р’аст и
у р’ийа Хwәде р’аст һин дьк и.
Мьнәте жь кәси нагьри, чьмк и
нав мәрьвада фьрqийе данайни.
17 Ньһ а бежә мә, Тӧ чаwа т’әх
мин дьк и? Гәло р’аст ә кӧ әм
хәрщ бьдьнә Qәйсәрф йан на?»
18 Иса qәлп ийа wан зан ьбу у
гот: «Чьма һун Мьн дьщер’ь
биньн, дӧр’уно? 19 П’әре хәрщ
дайине нишани Мьн кьн». У
wана зивәк Wир’а ани. 20 Иса жь
wан пьрси: «Әв наве ньвисар у
сьфәтф йе к’е йә?» 21 Wана гот:

мьрийа т’ӧнә, wе р’оже һьнәкә
жь wан һат ьнә щәм Иса же
пьрсин 24 у гот ьне: «Дәрсдар!
Муса гот: ‹Һәгәр йәк безӧр’әт
бьмьрә, бьра бьре wи жьна wи
бьстинә у wаре бьре хwә шин
кә›*. 25 Аwа һ’әфт бьра ль щәм
мә һәбун. Бьре мәзьн зәw ьщи,
безӧр’әт мьр, жьна wи бьре wи
р’а ма. 26 Ӧса жи һатә сәре бьре
дӧда у йе сьсийа, хӧләсә һатә
сәре һәр һ’әфта жи. 27 Ль пәй
һ’әмуйар’а әw жьна жи мьр. 28 Дә
ижар wе Р’ожаф Р’абуна мьрийа
әw к’ӧлфәте бьбә жьна к’ижа
ни жь wан һәр һ’әфта? Чьмк и
һ’әм уйа жи әw стандьбу».
29 Иса ль wан вәг әр’анд у
гот: «Һун хальфи нә, чьмк и нә
ньвисара заньн, нә жи qәwата
Хwәде. 30 Р’ожа Р’абуна мьрийа

* 22:24 Qан уна Дӧщари 25:5.
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нә wе бьзәw ьщьн, нә жи мер
кьн, ле әwе мина мьлйак’әтед
ә’змен* бьн. 31 Ле дәрһәqа р’абуна
мьрийада, чьма wә әw хәбәра
кӧ Хwәде wәр’а готьбу нәх wән
дийә? 32 ‹Әз Хwәдейе Бьраһ им,
Хwәдейе Исһаq у Хwәдейе Аqуб
ьм›*. Хwәде нә Хwәдейе мьрийа
йә, ле Хwәдейе зендийа йә».
33 Гав а ә’лаләт е әв тьшт бь
һист ьн, сәр һинк ьрьн а Wи
зәндәг ьрт и ман.
Т’әм ийа сәр т’әм ийар’а
(Марqос 12:28‑34;
Луqа 10:25‑28)
34 Ле гав а ферьсий а бьһ ист
кӧ Иса сад уqи дәнгбьр’и кь
рьн, һ’әм у ль щик и щьвийан.
35 Һьнг е жь wан qан унз ан а
йәк и пьрс да Иса кӧ Wи бь
щер’ьбинә у гот е: 36 «Дәрсдар.
Qан унед а к’иж ан ә т’әм ий а
һәр ә мәзьн?» 37 Иса готә wи:
«‹Хӧдан Хwәдейе хwә һ’ьз бь
кә бь т’әмам ийа дьлеф хwә, бь
т’әмам ийа щан ийа хwә у бь
т’әмам ийа һ’ьше хwә›*. 38 Әв ә

т’әм ийа пеш ьн у һәрә мәзьн.
У йа дӧд а жи мин а ве йә:
‹Һәв але хwә wәкә хwә һ’ьз бь
кә›*. 40 Жь ван һәр дӧ т’әмийава
һ’әм у ньвисаред п’ехәмбәра у
Qан уне гьредай и нә».
39

Мәсиһ кӧр’е к’е йә?
(Марqос 12:35‑37;
Луqа 20:41‑44)
41 Гав а ферьси щьвийан, Иса

жь wан пьрси 42 у гот: «Һун бона
Мәсиһ чь дьфьк ьрьн, т’әхм и
на wә Әw кӧр’е к’е йә?» Жер’а
гот ьн: «Кӧр’е Даw ьд ә».
43 Иса гот ә wан: «Ле чаw а
Даw ьд Wи пе Р’ӧһ’ Хӧдане хwә
һ’әсаб дькә? Чьмк и wи гот:
44 ‹Хӧд ан гот ә Хӧд ане мьн:
Ль мьле Мьн и р’аст е р’уне,
һ’әт а кӧ Әз дьжм ьнед Тә
бьк ьмә бьне п’ийед Тә›*.
45 Һәг әр Даw ьд Wи ‹Хӧд ан›
һ’әс аб дьк ә, Әw чаw а дьб ә
кӧр’е wи?» 46 У кәсәки ньк а
рьбу щаба Wи бьда у ль пәй
wе р’ожер’а кәсәки нәwерьбу
пьрсәк же бьк ьра.

* 22:30 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Мьлйак’әт ед Хwәде».
* 22:32 Дәрк’әт ьн 3:6.
* 22:37 Qан уна Дӧщари 6:5.
* 22:39 Qан уна К’аһ инт ийе 19:18.
* 22:44 Зәбур 110:1.
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Һ’әвза хwә жь qан унзан 
у ферьсийа бьк ьн
(Марqос 12:38‑40;
Луqа 11:37‑52; 20:45‑47)

23

1 Һьнг е Иса ә’лаләт у
шаг ьртед Хwәр’а хәбәр
да у гот: 2 «Qан унзан у ферьси
ль сәр к’ӧрсийа Муса р’ун ьш
тьнә. 3 Иди әwана чь wәр’а бе
жьн хwәй кьн у бьqәд ин ьн, ле
мина wан нәк ьн, чьмк и әwана
дьб еж ьн, ле нак ьн. 4 Бар ед
гьран у зә’мәт гьред ьд ьн, да
тин ьнә сәр мьлед мәрьв а, ле
әw хwәх а нах wазьн т’ьл ий а
хwә жи бьд ьне. 5 Әw һәр тьш
ти дьк ьн, кӧ бәр мәрьв а бенә
к’ьфше. К’иськед мәзьн ль мьл
у ә’нийед хwәва гьред ьд ьн* у
р’иш ийед к’ьнщед хwә дьреж
дьк ьн**. 6 Шай ийада һәр әмаф
жорьн һ’ьз дьк ьн, к’ьн иштада

жи к’ӧрсийед пешьн, 7 базарада
сьлаве бьд ьнә wан у мәрьв жи
wанр’а ‹мамоста*› беж ьн. 8 Ле
бьра wәр’а нәбеж ьн: ‹Мамос
та›, чьмк и дәрсдаре wә йәк ә*
у һун һ’әм у жи бьра нә. 9 Ль сәр
дьне һун т’ӧ кәсир’а нәбеж ьн:
‹Баво›, чьмк и Баве wә йәк ә,
кӧ ә’змана йә. 10 Нә жи wәр’а
беж ьн: ‹Р’ебәр›, чьмк и Р’ебәре
wә йәк ә, әw Мәсиһ ә. 11 Бьра
нав а wәда йе һәри мәзьн бьбә
бәрдәст ийе wә. 12 К’и кӧ хwә
бьльнд кә, әwе ньмьз бә, ле к’и
кӧ хwә ньмьз кә, әwе бьльнд бә.
Wәй ль дӧр’уйа
13 Ле wәй ль wә qан унз ан у
ферьсийа! Дӧр’уно! Һун дәре
П’адш ат ий а Ә’зм ан а ль бәр
мәрьв а дад ьд ьн. Нә һун дь
к’әвьне у нә жи дьһел ьн әwед
кӧ дьх wазьн бьк’әвьне. 14 Wәй

* 23:5 Чаwа кӧ Qан уна Дӧщари 6:8‑да ньвисар ә, щьһуйа к’иськед мьл
у ә’нийед хwәда ньвисар ед сәр әкә у т’әм ийед Хwәдейә жь Пәйманаф
Кәвьн хwәй дьк ьрьн. Әв ьн әw ньвисар ед жь к’ьт еб ед Муса кӧ гә
ләк и дьк ьрьнә к’иськ а: Дәрк’әт ьн 13:1‑10; 13:11‑16; Qан уна Дӧщари
6:4‑9; 11:13‑21.
** 23:5 «Р’иш ийед к’ьнщед хwә дьр еж дьк ьн», wәк и бьд ьнә к’ьфше,
кӧ әw жь алийе Хwәдеда Хwәдер’а дай и у амьн ьн (Жьмар 15:37‑41;
Qан уна Дӧщари 22:12).
* 23:7 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Р’абби». «Р’абби» бь зьмане
арам иф те фә’мк ьрьне: «Дәрсдар».
* 23:8 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Әw Мәсиһ ә».
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ль wә qан унз ан у ферьсийа!
Дӧр’уно! Алик ива һун малед
жьнәбий а һ’уфи хwә дьк ьн,
алий е дьнв а жи бь дӧр’ут и
дӧайе хwә дьреж дьк ьн. Бона
ве йәке диwана wә wе һе гьран
бә*. 15 Wәй ль wә qан унзан у
ферьсийа! Дӧр’уно! Һун бә’р
у бәже ль һәв дьд ьн, кӧ йәк и
нәбаwәр бин ьн сәр р’ийа хwә.
Гава мәрәме wә дьбә, һун әwи
жь хwә дӧ щара зедәтьр дьк ьнә
п’ара щә’ньме. 16 Wәй ль wә р’е
бәред кор, һун дьбеж ьн: ‹К’и
кӧ бь п’арьстгәһе сонд дьх wә,
нә тьштәк ә. Ле к’и кӧ бь зер’е
ль нав п’арьстгәһе сонд дьх wә,
дьб ә дәйндар›. 17 Һәй беһ’ьш
у корно! К’иж ан мәзьн ә, зер’
йан п’арьстгәһ, кӧ зер’ һ’әлалф
дькә? 18 Ӧса жи һун дьбеж ьн:
‹К’и кӧ бь горигәһе сонд дь
хwә нә тьштәк ә, ле к’и кӧ бь
һ’әд ийа ль сәр горигәһе сонд
дьх wә, дьб ә дәйндар›. 19 Һәй
корно!* К’ижан ә мәзьн? Һ’әди
йан горигәһ, кӧ һ’әдийе һ’әлал
дькә? 20 Аwа к’и кӧ бь гориг ә
һе сонд дьх wә, әw һьн бь wе

сонд дьх wә, һьн жи бь һ’әм у
тьшт ед кӧ сәр wе һәнә сонд
дьх wә. 21 К’и кӧ бь п’арьстгәһе
сонд дьх wә, әw һьн бь wе сонд
дьх wә, һьн жи бь Йе кӧ wеда
дьж и сонд дьх wә. 22 У к’и кӧ
бь ә’змен сонд дьх wә, әw һьн
бь т’әхт е Хwәде сонд дьх wә,
һьн жи бь Йе кӧ ль сәр Р’у
ньшт ийә сонд дьх wә. 23 Wәй
ль wә qан унз ан у ферьсийа!
Дӧр’уно! Һун дәһәкеф пунг еф,
анисойеф у к’ем унеф дьд ьн, ле
тьштед Qанунейә пеш, аwа готи
һәqийе, р’ә’ме у баwәрийе даве
жьнә пьшт гӧһе хwә. Wә гәрәке
әв йәк бьк ьрана у дәст жь йед
майин нәк’ьшанда. 24 Р’ебәред
кор! Һун к’әрмеша дьпарзьньн,
ле дәв а дад ьqӧрт ин ьн! 25 Wәй
ль wә qан унз ан у ферьсийа!
Дӧр’уно! Һун т’ас у финщана
р’уйе дәрв ав а паqьж дьк ьн,
ле һьндӧр’в а т’ьж и тьмай и у
ч’ә’вбьр’ч ий и нә*. 26 Ферьсийе
кор! Пешийе һьндӧр’е финщан
у т’асе паqьж кә, wәк и ль дәр
ва жи паqьж бә. 27 Wәй ль wә
qан унзан у ферьсийа! Дӧр’уно!

* 23:14 Нав дәстн ьвисар ед һәр ә qәнщда р’еза 14‑а т’ӧнә.
* 23:19 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Һәй беһ’ьш у корно».
* 23:25 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Ле һьндӧр’в а бь тьшт ед зӧлме у ч’ә’в
бьр’ч ийе qазьнщк ьрив а т’ьж и нә».
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Һун мина т’ьрбед сьпик ьри нә,
кӧ дәрвава бәдәw хӧйа дьбьн,
ле һьндӧр’в а бь һәст уйе мь
рийа у бь һ’әм у һ’әрам ийев а
т’ьж и нә. 28 Ӧса жи һун дәрв а
мәрьв ав а р’аст к’ьфш дьбьн,
ле һьндӧр’в а һун дӧр’у нә у
нәһәq ьн.

хуна бесущә кӧ сәр р’уйе ә’рде
һат ийә р’ет ьне wе бе сәр wә,
жь хуна Һабилеф бесущ һ’әта
хуна Зәкәрийайе кӧр’е Бәрә
хийа, әwе кӧ wә нав п’арьстгәһ
у гориг әһеда кӧшт. 36 Әз р’аст
wәр’а дьбеж ьм, әв һ’әм у хуне
бе сәре ви ньсьл и.

Иса ахьрийа wан
wанр’а дьбежә

Иса ль сәр Оршәл име 
дьловинә

29 Wәй ль wә qан унз ан у фе
рьсийа! Дӧр’уно! Һун мәхбәред
п’ехәмб әра чед ьк ьн у т’ьрб е
йед р’аст дьхәм ьл ин ьн 30 у дь
беж ьн: ‹Һәгәр әм р’ожед бавед
хwәда буна, мә т’әви wан хуна
п’ехәмб әра нәд ьр’ет›. 31 Иди
һун ньһ а хwәх а дьд ьнә избат
кьрьне, кӧ һун зар’ед wан бава
нә, йед кӧ п’ехәмбәр кӧшт ьнә.
32 Дә кем асий а хьрабийед ба
вед хwә т’әмам кьн. 33 Мә’рно!
Ч’еж ькед мә’ра! Һуне чаwа жь
диwана дожеф бьр’әвьн?
34 Бон а ве йәке ва Әзе п’е
хәмбәра, сәрwахта у qан унзана
бьш ин ьмә щәм wә у һуне жь
wан һьнәк а бькӧж ьн, хач кьн,
һьнәка жи нав к’ьништед хwә
да бьд ьнә бәр qамч ийа у ба
жар‑бажар бьзериньн. 35 Һ’әм у

(Луqа 13:34‑35)

Оршәл им! Оршәл им! Тә
п’ехәмб әр дькӧшт ьн у шан
дийед щәм хwә дьд анә бәр
кәвьра! Чәнд щара Мьн хwәст
кӧ зар’ед тә ӧса бьщ ьв анд а,
чаwа мьришк щущ укед хwә
бьн баске хwәд а дьщ ьвинә,
ле wә нәх wәст! 38 Ва мала wә
wе хьраб ә у дәстжек’ьшанд и
бьм инә. 39 Әз wәр’а дьбеж ьм,
иди жь вьр шунда һун Мьн т’ӧ
щар набин ьн, һ’әта кӧ беж ьн:
‹Бьмбар әк ә Әwе кӧ бь нав е
Хӧдан те›*».
37

Иса пешд а дәрһәqа wеранбуна 
п’арьстг әһед а дьбежә
(Марqос 13:1‑2; Луqа 21:5‑6)

24

* 23:39 Зәбур 118:26.
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чунә щәм Wи, кӧ авай ийед
п’арьстг әһе ниш ан и Wи кьн.
2 Иса wанр’а гот: «Һун ван һ’ә
муй а дьбин ьн? Әз р’аст wәр’а
дьбеж ьм, әв һ’әм уйе жи wеран
бьн, ль вьр кәвьре ль сәр кәвьр
qәт нәм инә!»
Тәнгаси у зеранд ьн
(Марqос 13:3‑13;
Луqа 21:7‑19)
3 Чахе Әw сәр ч’ий айе Зәй
т’уне р’ун ьшт ьбу, шаг ьрт ед
Wи т’әне һат ьнә щәм Wи у же
пьрсин: «Бежә мә, әв тьшт wе
к’әнг е бьqәw ьм ьн? У нишана
һатьна Тә у ахьрийа ве дьнйайе
wе чаwа бә?» 4 Иса щаба wан
да у гот: «Һаш жь хwә һәбьн,
кӧ т’ӧ кәс wә нәх ап инә, 5 чьм
ки гәләк wе пе наве Мьн бен
у беж ьн: ‹Әз ьм Мәсиһ› у wе
гәләк а бьх ал ьфин ьн. 6 Һуне
дәнг е шәр’а у бә’са шәр’а бь
бьһен, ле һаш жь хwә һәбьн
кӧ һун хwә ӧнд а нәк ьн. Гә
рәке әв тьшт бьqәw ьм ьн, ле
әw һе нә ахьри йә. 7 Мьләт е
р’аб ә ль сәр мьләт, п’адшат и
ль сәр п’адшат ийе, щи‑щийа
wе хәлай и‑щәлайе у ә’рдһ’әже
бьбьн. 8 Ле әв һ’әм у мина еша

к’ӧлфәт е йә, кӧ дәстпед ькә пе
дьг ьр ә. 9 Һьнг е wе wә бьд ьнә
щәфе, wә бькӧж ьн у бона наве
Мьн бәр ч’ә’ве һ’әм у мьләта
р’әш бьн. 10 Һьнг е гәләке жь
р’е бьк’әвьн, нәмам ийа һәвдӧ
бьк ьн у бәр ч’ә’ве һәв бьк’әвьн.
11 Гәләк п’ехәмб әр ед дәр әw wе
дәрк’әвьн у гәләк а бьх ал ьфи
ньн. 12 Жь дәст зедәбуна нәһә
qийе һ’ьзк ьрьна гәләк а wе сар
бә. 13 Ле к’и кӧ һ’әта хьлазийе
тәйах кә, әwе хьлаз бә. 14 У әв
Мьзг ин ий а П’адш ат ийе wе
ль нав т’әмам ийа дьнйайе бе
даннасинк ьрьне, кӧ һ’әм у мь
ләтар’а бьб ә шә’дәт и у һьнг е
хьлази wе бе.
Һ’әрам ийа Wеранк ьрьне
(Марqос 13:14‑23;
Луqа 21:20‑24)
15 Чахе һун ‹һ’әр ам ий а wе
ранк ьр ьн е›* щий е пир озд а
сәк ьн и бьбин ьн, чаwа кӧ Да
нийел п’ех әмб әр гот», (әwе
кӧ дьх ун ә бьр а фә’м бьк ә),
16 «һьнг е әwед кӧ Щьһ уст а
неда нә бьра бьр’әвьнә ч’ийа.
17 Әwе кӧ сәр хан и йә бьр а
жорда нәйе хwаре кӧ жь мала
хwә тьштәк и һьлдә. 18 У әwе кӧ

* 24:15 Дан ийел 9:27; 11:31; 12:11.
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к’әwшенда йә бьра вәнәг әр’ә
кӧ п’от е хwә һьлдә. 19 Ле wәй
ль һ’әмла у дәстдәрг уша wан
р’ож ада! 20 Дӧа бьк ьн, кӧ р’әв а
wә нәк’әвә зьвьстане, йан жи
р’ож а шәм ийе. 21 Чьмк и һьнг е
тәнг асикә ӧса мәзьн wе бьб ә,
кӧ жь дәстпебуна дьнйайе һ’әта
ньһ а мина wе нәбуйә у нә жи
wе бьб ә. 22 Һәгәр әw р’ож кьн
нәбуна, т’ӧ кәс хьлаз нәд ьбу,
ле бона хат ьре бьж арт ийа әw
р’оже кьн бьн.
23 Һьнге, һәгәр йәк wәр’а бежә:
‹Ва йә Мәсиһ›, йан жи ‹Wа йә›,
баwәр нәк ьн. 24 Чьмк и мәсиһ
у п’ехәмбәред дәрәw wе дәрен,
нишан у к’әрәмәтед мәзьн бь
кьн, кӧ бьк арьбьн бьж арт ийед
Хwәде жи бьх ал ьфин ьн. 25 Ва
йә Мьн пешда wәр’а гот.
26 Һәг әр әwан а wәр’а беж ьн:
‹Wа йә Мәсиһ бәр’ийеда йә›,
дәрнәк’әвьн, йан: ‹Ва йә Әw
фьл ан одед а йә›, баwәр нә
кьн. 27 Чьмк и чаwа бьруск жь
р’оһ ьл ат е бьрq дьд ә у һ’әт а
р’оа вайе хӧйа дьбә, wе һат ьна
Кӧр’е Мерьв жи ӧса бә. 28 Бә
рәт’әф к’идәре һәбә, тәйре жи
ль wьр бьщ ьвьн.

Һат ьна Кӧр’е Мерьв
(Марqос 13:24‑27;
Луqа 21:25‑28)
29 Ль пәй тәнг асийа wан р’о
жар’а,
р’уйе р’ойе wе бе гьрт ьне
у һиве жи р’онайа хwә нәдә,
стәйрке жь ә’змен бьк’әвьн
у т’опед ә’змана wе жь р’ийед
хwә дәрен*.
30 Һьнг е ниш ан а Кӧр’е Мерьв
wе ль ә’змен хӧйа бә у һ’әм у
мьләт ед дьнйайе wе шине бь
кьн, гава бьбиньн Кӧр’е Мерьв
ль сәр ә’wред ә’змен бь qәwат
у р’ум әт а мәз ьн те*. 31 Әwе
мьлйак’әт ед Хwә бь бор’ийа
дәнг е бьл ьнд бьш ин ә у wе
бьж арт ийед Wи жь һәр чар
qӧлба бәр әв кьн, жь п’әр’әк и
ә’змана һ’әта п’әр’е дьн.

Дәрса дара һеж ире
(Марqос 13:28‑31;
Луqа 21:29‑33)
32 Жь дара һеж ир е дәрс әке
һин бьн. Чахе ч’ьqьлед wе тәр’
дьбьн у бәлгед wе дьбьшк ьвьн,
иди һун заньн кӧ һавин незик
ә. 33 Ӧса жи гава һун ван һ’әм у

* 24:29 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Qәwат ед ә’змана wе бьһ’әж ьн».
* 24:30 Ишайа 13:10; 34:4; Дан ийел 7:13. (Бьх ун ьн: Ә’йанти 1:7.)
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тьшта бьбиньн, бьзаньбьн кӧ әв
тьшт* незик ә, ль бәр шемике
йә. 34 Әз р’аст wәр’а дьбежьм, әва
ньсьла дәрбаз набә, һ’әта кӧ әв
һ’әм у тьшт нәqәw ьмьн. 35 Ә’рд
у ә’змане дәрбаз бьн, ле готь
нед Мьн т’ӧ щар дәрбаз набьн.
Р’ож у сьһ’әт нә ә’йан ә
(Марqос 13:32‑37;
Луqа 17:26‑30, 34‑36)
36 Ле бона wе р’оже у wе сьһ’әте
т’ӧ кәс ньзанә, нә мьлйак’әтед
ә’змана, нә жи Кӧр’*, ле т’әне
Бав. 37 Чаwа кӧ р’ожед Нӧһдаф
qәw ьм и, һат ьна Кӧр’е Мерьв
жи wе ӧса бьqәw ьмә. 38 Чаwа
кӧ wан р’ожед бәри лейийе
мәрьва дьх wарьн, вәдьх wарьн,
дьзәwьщин у мер дьк ьрьн, һ’әта
wе р’ож а кӧ Нӧһ к’әтә гәм ийе*
39 у мәрьв пе нәһ’әсийан, һ’әт а
кӧ лей и р’абу у һ’әм у жи хән ь
qандьн. Һатьна Кӧр’е Мерьв жи
wе ӧса бә. 40 Һьнг е дӧ мәрьв wе
нав ә’рде хwәда бьн, йәке бе
һьлдане у йе дьне бе һьшт ьне.
41 У дӧ к’ӧлфәт е сәр дәстар’әк и
бьн, йәке бе һьлдане, йа дьн

бе һьшт ьне. 42 Аwа һ’ьшй ар
бьм ин ьн, чьмк и һун ньзан ьн
Хӧдане wәйе к’иж ан р’оже бе.
43 Ле ве йәке бьз ан ьбьн. Һәг әр
хwәйе мале бьзаньбуйа кӧ дьзе
к’иж ан дәма шәве бьһ ата, wе
һ’ьшй ар бьм а у нәһ ьшт а кӧ
мала wи дәрәвәк ьра. 44 Бона ве
йәке һун жи һазьр бьн, чьмк и
Кӧр’е Мерьв wе сьһ’әтәкә ӧсада
бе, кӧ һун нә ч’ә’вн ьһер’и нә.
Хӧламе амьн
у хӧламе беа мьн
(Луqа 12:35‑48)
45 Аwа к’и йә әw хӧламе амьн

у сәрwахт, кӧ ахайе wи әw сәр
хӧламед хwә сәрwер к’ьфш кьр,
кӧ wәхтда хwарьна wан бьдә wан?
46 Хwәзи ль wи хӧлам и, кӧ чахе
ахайе wи бе, әwи ӧса бьбинә.
47 Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм, әwе
wи бькә сәрwер е т’әмам ийа
һәбука хwә. 48 Ле һәгәр хӧламе
хьраб дьле хwәда бежә: ‹Ахайе
мьн һатьна хwә дәрәнги ехьст›
49 у дәстпекә ль хӧлам‑һәв алед
хwә хә у т’әви йед сәрхwәш бь
хwә у вәхwә, 50 ахайе wи хӧлами

* 24:33 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Әw, аwа гот и Мәсиһ незик ә, ль бәр
шем ике йә».
* 24:36 Нав һьнәк дәстн ьвисарада «нә жи Кӧр’» т’ӧнә.
* 24:38 Дәстпебун 6‑8.
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wе р’ожәкә ӧса бе, кӧ әw нә
һивийе йә у сьһ’әтәкә ӧса, кӧ
әw ньзанә. 51 Әwе wи qәт‑qәти
кә у п’ара wи wе т’әви дӧр’уйа
кә. Ль wьр wе бьбә гьри у ч’ьр
кә‑ч’ьрка дьрана.

һазьр т’әв wи к’әтьнә дә’wате
у дәри һатә гьрт ьне. 11 Паше
бьк’ьред дьн һатьн у готьн: ‹Әм
хӧлам, Әм хӧлам! Дәри ль мә
вәкә!› 12 Ле әwи щаба wан да
гот: ‹Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм, әз
wә нас нак ьм›. 13 Аwа һ’ьшйар
Мәсәла дәһә qизед бьк’ьр
бьминьн, чьмк и һун нә р’ожа
1 Һьнге П’адшатийа Ә’з һат ьна Кӧр’е Мерьв зан ьн, нә
мана wе мина ве йәке жи сьһ’әте.
бә: Дәһә qизед бьк’ьр ч’ьред
Мәсәла се хӧлама
хwә һьлд ан пеш ий а зә’в ед а
(Луqа 19:11‑27)
чун. 2 Жь wан пенщ сәрwахт
14 Wи чах и П’адшатийа Ә’зма
бун, ле пенщ бефә’м. 3 Бефә’
ма ч’ьред хwә һьлдан, ле р’ун на wе мина ве йәке бә: Мәрьвәк
хwәр’а һьлнәдан, 4 ле сәрwахта кӧ wе дәрк’әта р’еw ит ийе, гази
т’әви ч’ьра р’ун жи дәрданада хӧламед хwә кьр у һәбук а хwә
хwәр’а һьлдан. 5 Гава зә’ва дә спартәф wан. 15 Пенщ тәлант*
рәнги к’әт, һ’әм у жи һеньж ин дан ә йәк и, дӧ тәл ант дан ә
у хәwр’а чун.
йәк и у тәлантәк жи да йәк и,
6 Ниве шәве дәнг әк һат: ‹Ва һәр кәсир’а wәкә qәwат а wи у
йә зә’ва те! Пешийа wида һә р’ек’әт чу. 16 Әwе кӧ пенщ тә
р’ьн!› 7 Һьнге һ’әму бьк’ьр р’абун лант станд ьбун, пер’а‑пер’а чу
ч’ьред хwә саз кьрьн. 8 Бефә’ма бь wан к’ьр’и у фьрот, пенщед
готә сәрwахта: ‹Жь wи р’уне хwә дьн жи qазьнщ кьрьн. 17 Ӧса
бьдьнә мә жи, чьмк и ч’ьред мә жи әwе кӧ дӧ тәлант станд ь
ведьсьн›. 9 Ле сәрwахта щаба wан бун, дӧдӧйед дьн жи qазьнщ
да у готьн: ‹На хер, әв р’ун wе кьрьн. 18 Ле әwе кӧ тәлантәк
т’ера мә у wә нәкә. Qәнщ ә кӧ станд ьбу, чу ә’рд к’ола у зиве
һун һәр’ьнә щәм йед кӧ дьфьро ахайе хwә теда вәшарт.
19 Пәй гәләк wәхтр’а ахайе wан
шьн хwәр’а бьк’ьр’ьн›. 10 Гава әw
чун бьк’ьр’ьн, зә’ва һат у әwед хӧлама һат у хwәст һәq‑һ’әсабе

25

* 25:15 Qимәт е тәлант әк и һәqе п’аләк и панздәһ сала зедәт ьр бу.
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хwә т’әви wан р’аст кә. 20 Әwе кӧ
пенщ тәлант станд ьбун пеш
да һат, пенщ тәлант ед май ин
жи анин у гот: ‹Ахайе мьн,
тә пенщ тәлант дабунә мьн.
Ва мьн сәр wанда пенщед дьн
жи qазьнщ кьрьнә›. 21 Ахайе
wи гот еда: ‹Ә’фәрьм, хӧламе
qәнщ у амьн! Тӧ нав тьшт ед
һьнд ьк ид а амьн май и, әзе
тә дайн ьмә сәр гәләк тьшта.
Бьк’әвә шай ийа ахайе хwә!›
22 Әwе кӧ дӧ тәл ант станд ь
бун жи һат у гот: ‹Әз хӧлам! Тә
дӧ тәлант дабунә мьн. Ва мьн
дӧдӧйед дьн жи ль сәр wанда
qазьнщ кьрьнә›. 23 Ахайе wи
готе: ‹Ә’фәрьм, хӧламе qәнщ у
амьн! Тӧ нав тьштед һьндьк ида
амьн майи, әзе тә дайньмә сәр
гәләк тьшта. Бьк’әвә шай ийа
ахайе хwә!›
24 Ле әwе кӧ тәл ант әк стан
дьбу һат у гот: ‹Ахайе мьн, мьн
зан ьбу кӧ тӧ мәрьвәк и һ’ьшк
и. Жь wи щийе тә нәчанд и
йә дьд ьруй и у щийе кӧ тә нә
р’әшанд ийә бәрәв дьк и. 25 Әз
жи тьрсийам у чум тәлант е тә
ә’рдеда вәшарт. Һане мале тә
тәр’а бә›. 26 Ахайе wи ле вәг ә
р’анд у гот е: ‹Хӧламе хьраб у
хwәр’анәд ит и! Тә зан ьбу әз жь
wи щийе кӧ мьн нәчанд ийә

дьд ьрум у жь wи щийе кӧ мьн
нәр’әш анд ийә бәр әв дьк ьм,
27 тә чьм а зив е мьн нәд а к’ар
кьра у әз бьһ атама мьн мале
хwә бь сәләф бьстанда? 28 Ньһа
тәлант жь wи бьст ин ьн у бь
дьнә әwе кӧ дәһә тәлант ед wи
һәнә. 29 Чьмк и йе к’е кӧ һәйә,
wир’а wе бе дайине у сәрда зедә
бә, ле йе к’е кӧ т’ӧнә, чь һәйә
жи wе же бе станд ьне. 30 Ле әw
хӧламе бекер бавеж ьнә тә’рийа
дәрв а. Ль wьр wе бьбә гьри у
ч’ьркә‑ч’ьрк а дьрана›.
Р’ож аф Ахр әт е
31 Гава Кӧр’е Мерьв т’әви һ’ә
му мьлйак’әта у р’умәта Хwәва
бе, һьнг е wе сәр т’әхт е Хwәй и
р’умәте р’уне 32 һ’әм у мьләт wе
ль бәр Wи бьщ ьвьн. Әwе wана
жь һәв башqә кә, чаwа шьван
пез жь бьз ьн а вәд ьq әт ин ә.
33 Әwе пез ль мьле Хwәй и р’асте
бьдә сәк ьнанд ьне, ле бьзьна
ль мьле Хwәй и ч’әпе. 34 Һьнг е
П’адша wе йед ль мьле Хwәй и
р’аст ер’а бежә: ‹Wәрьн бьмба
рәкбуйийед алийе Баве Мьнда!
Әw П’адшат ийа кӧ бона wә жь
wәхт е ә’фьранд ьна дьнйайеда
һазьр буйә wар бьн. 35 Чьмк и Әз
бьр’ч и бум wә хwарьн да Мьн,
Әз т’и бум wә ав да Мьн, Әз
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хәриб бум wә Әз qәбул кьрьм,
36 Әз тә’зи бум wә Әз к’ьнщ кь
рьм, Әз нәх wәш бум һун сәр
Мьнда һат ьн, Әз кәледа бум
һун һат ьнә щәм Мьн›. 37 Һьн
ге йед р’аст wе Wир’а беж ьн:
‹Хӧдан, мә к’әнг е Тӧ бьр’ч и
дит и у хwарьн дайә Тә? Йан
мә Тӧ т’и дит и у ав дайә Тә?
38 Мә к’әнг е Тӧ хәриб дит и у
Тӧ qәбул кьри, йан жи Тӧ тә’зи
дит и у Тӧ к’ьнщ кьри? 39 К’ән
ге мә Тӧ нәх wәш йан кәледа
дит и у әм һат ьнә щәм Тә?›
40 П’адш айе жи wанр’а бежә:
‹Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм, һәгәр
wә qәнщ и жь ван хушк‑бьред
Мьнә йе һәри бьч’ук йәк ир’а
кьр, wә Мьнр’а кьр›.
41 Һьнг е Әwе йед мьле Хwәй и
ч’әпер’а беж ә: ‹Ньфьр’лебу
йино! Дури Мьн һәр’ьн нав а

агьр е һ’әт а‑һ’әт айе, кӧ бон а
мир ещ ьн у мьлй ак ’әт ед wи
һазьр буйә*. 42 Чьмк и Әз бьр’
чи бум wә хwарьн нәд а Мьн,
Әз т’и бум wә ав нәд а Мьн,
43 Әз хәриб бум wә Әз qәбул
нәк ьрьм, Әз тә’зи бум wә Әз
к’ьнщ нәк ьрьм, Әз нәх wәш
у кәлед а бум һун сәр Мьнд а
нәһ ат ьн›. 44 Һьнг е әwе Wир’а
беж ьн: ‹Хӧд ан! Мә к’әнг е Тӧ
бьр’ч и йан т’и, йан хәриб, йан
бе сьт’ар, йан нәх wәш, йан кә
лед а дит и у мә алик’ари нәд а
Тә?› 45 Wи чах и Әwе щаба wан
бьдә у беж ә: ‹Әз р’аст wәр’а
дьб еж ьм, һәг әр wә qәнщ и жь
әвед һәри бьч’ук йәк ир’а нәк ьр,
wә Мьнр’а жи нәк ьр›. 46 У әве
һәр’ьнә щәфе һ’әта‑һ’әтайе, ле
йед р’аст wе һәр’ьнә жий ин а
һ’әт а‑һ’әт айе».

Гьртьн, хачкьрьнф у р’абуна Иса
wе дӧ р’ож а шунда Щәж ьнаф
Дәрбазбуне бә. У Кӧр’е Мерьв
(Марqос 14:1‑2; Луqа 22:1‑2;
wе бе дайине кӧ бе хачк ьрьне».
Йуһ’әнна 11:45‑53)
3 Һьнг е сәр әкед к’аһ ин а у
1 Гава Иса әв һ’әму хәбәр р’усп ийед щьмә’т е сәрайа сә
хьлаз кьрьн, шаг ьрт ед рәкк’аһинда кӧ наве wи Qәйафа
Хwәр’а гот: 2 «Һун зан ьн кӧ бу щьвийан 4 у ль һәв шеwьрин
Шеw ьра кӧшт ьна Иса

26

* 25:41 Ә’йанти 20:10.
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кӧ Иса дьзива бь фелбазийе бь
гьрьн, бькӧжьн. 5 Ле wана дьгот:
«Бьра әв йәк щәж ьнеда нибә,
wәк и щьмә’т р’анәбә сәр ньга».

Щьһуд а нәмам ийа Иса дькә
(Марqос 14:10‑11; Луqа 22:3‑6)

йәк жь һәр донздәһа
кӧ Щьһудайе Исхәрйоти дьһатә
Иса Бәйтанйайед а 
готьне, чу щәм сәрәкед к’аһина
те р’унк ьрьнеф
15 у гот: «Һуне чь бьд ьнә мьн,
(Марqос 14:3‑9;
wәк и әз Wи бьдьмә дәсте wә?»
Йуһ’әнна 12:1‑8)
У wана си зив жьмьрин дане.
6 Чахе Иса ль Бәйт анй айе 16 Жь wьр шунда әw мәщалә
мал а Шьмһ’уне к’от ид а бу, ке дьгәр’ийа кӧ чаwа Иса бьдә
7 к’ӧлфәтәкә кӧ дәрданәкә wейә дәсте wан.
алабаст ьрей и р’уне бинх wәш
һәбу, һатә щәм Wи у чахе Әw Иса т’әви шаг ьрт ед Хwә шива 
Щәж ьна Дәрбазбуне дьх wә
ль сәр сьфре р’ун ьшт и бу, әwе
(Марqос 14:12‑21; Луqа 22:7‑13;
8
әw р’ун р’етә сәр сәре Wи. Га
Йуһ’әнна 13:21‑30)
ва шаг ьрта әв йәк дит, ль wан
17
Ль р’ожа пешьнә Щәж ьнаф
хwәш нәһат у готьне: «Чьма әва
ф
9
зийана бу? Әва р’уна wе qи Нане Шкәв а, шаг ьрт һат ьнә
мәтәк и бьһа бьһата фьротане у щәм Иса у жер’а готьн: «Тӧ ль
фәqирар’а бьһата бәлак ьрьне». к’ӧ дьх wази Шив а Щәж ьн а
10 Ле әw йәк Исав а ә’йан бу Дәрб азбуне бьх wи, wәк и әм
у wанар’а гот: «Чьма һун хат ь Тәр’а һазьр кьн?» 18 Әwи жи
ре wе к’ӧлфәт е дьк’әвьн? Әwе гот: «Һәр’ьнә бажер, щәм фьлан
тьштәк и qәнщ бона Мьн кьр. мәрьви у беж ьнә wи: ‹Дәрсдар
11 Фәqире һәр гав т’әви wә бьн, дьбежә: Р’ожа Мьн незик ә. Әзе
ле Әзе һәр гав т’әви wә нибьм. т’әви шаг ьртед Хwә мала тәда
12 Әwе бона дәфьнк ьрьнаф Мьн Щәж ьн а Дәрб азбуне дәрб аз
әw р’ун р’етә сәр бәдәна Мьн. кьм›». 19 У шаг ьрта ӧса кьр, ча
13 Әз р’аст wәр’а дьб еж ьм, дьн wа кӧ Иса wанар’а ә’мьр кьрьбу
йайеда к’идәре әва Мьзгинийа у шив а Щәж ьна Дәрбазбуне
бе даннасинк ьрьне, wе кьрьна һазьр кьрьн.
20 Еваре т’әв һәр донздәһа сәр
ве к’ӧлфәте жи бона биранина
сьфре р’уньшт. 21 Гава wана һе
wе бе гот ьне».
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дьх wар, Иса гот: «Әз р’аст wәр’а
дьбежьм, йәки жь wә wе нәмами
йа Мьн бькә». 22 Шагьрт гәләк и
бәр хwә к’әтьн у һәр йәк и жь
wан готә Wи: «Хӧдан, дьбә кӧ әз
ьм?» 23 Әwи ль wан вәгәр’анд у
гот: «Әwе кӧ пә’рийе Хwә т’әви
Мьн т’аседа кьр, әwе нәмамийа
Мьн бькә. 24 Р’аст Кӧр’е Мерьв
wе ӧса һәр’ә чаwа кӧ бона Wи
һатийә ньвисаре, ле wәй ль wи
мәрьве кӧ нәмамийа Кӧр’е Мерьв
бькә! Wир’а һе qәнщ бу кӧ әw
qәт дьне нәк’әта». 25 Щьһудайе
кӧ wе нәмамийа Wи бьк ьра, ле
вәгәр’анд у готе: «Дәрсдар, дьбә
кӧ әз ьм?» Иса wир’а гот: «Тә
бь дәве хwә гот».
Шива Хӧд ан
(Марqос 14:22‑26; Луqа 22:14‑23;
Корьнт’и I, 11:23‑25)
26 Аwа гав а wана һе нан дь
хwар, Иса нан һьлда шьк ьри
да, кәрк ьр да шаг ьрта у гот:
«Һан һьлдьн бьх wьн. Әва бә
дәна Мьн ә».
27 Пәйр’а к’ас һьлд а шьк ьри
да, да wан у wан ар’а гот: «Һун
һ’әм у жи жь ве вәх wьн, 28 әва
хун а Мьн ә бон а пәйм ане ф*,

кӧ бона бахшанд ьна гӧнед гә
ләк а те р’ет ьне. 29 Ле Әз wәр’а
дьб еж ьм, иди Әз жь вьр шун
да т’ӧ щар жь ве мәй а тьрийе
вән ах wьм, һ’әт а wе р’ож а кӧ
Әзе т’әви wә П’адшат ийа Баве
Хwәд а жь йа ну вәх wьм».
30 Паше wан а зәбур әкф сть
ра, дәрк ’әт ьн чунә ч’ий айе
Зәйт’уне.
Иса дәрһәqа инк’арийа 
Пәтрусд а дьбежә
(Марqос 14:27‑31; Луqа 22:31‑34;
Йуһ’әнна 13:36‑38)
31 Һьнг е Иса wан ар’а гот:
«Ишәв һун һ’әм уй е жи жь
Мьн п’ьшк бьн һәр’ьн, чьмк и
ньвисар ә: ‹Әзе ль шьвен хьм у
пәзе жи бәла‑бәлай и бә›*. 32 Ле
гав а кӧ Әз жь мьрьне р’абьм,
Әзе бәри wә һәр’ьмә Щәл иле».
33 Пәтрус ле вәг әр’анд у гот е:
«Һәг әр һ’әм у жи жь Тә п’ьшк
бьн һәр’ьн, ле әз т’ӧ щар жь
Тә нач ьм». 34 Иса wир’а гот:
«Әз р’аст тәр’а дьб еж ьм, һәма
ишәв һе бәри бангд ан а дик,
те се щар а Мьн инк ’ар ки».
35 Пәтрус Wир’а гот: «Һәг әр щи
бе, әзе т’әви Тә бьм ьрьм жи,

* 26:28 Нав һьнәк дәстн ьвисарада «пәймана ну» һәйә.
* 26:31 Зәкәрийа 13:7.
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ле т’ӧ щар Тә инк’ар нак ьм». дәрбаз бә һ’әта кӧ Әз wе вәнә
Һ’әм у шаг ьрт а жи ӧса гот.
хwьм, бьра хwәст ьна Тә бә».
43 Иса һат, әw дис а хәwед а
Иса ль Гетшәман ийе дӧа дькә дит ьн, ч’ә’в ед wан жь хәwе
(Марqос 14:32‑42;
вәнәдьбун. 44 У әw һьштьн чу,
Луqа 22:39‑46)
щара сьсийа дӧа кьр, диса әw
36 Һьнг е Иса т’әви wан чу wи хәб әр гот ьн.
45 Һьнг е һат ә щәм шаг ьрт а
щийе кӧ жер’а Гетшәмани дь
беж ьн у шаг ьртар’а гот: «Вьра у wан ар’а гот: «Һун һәл а һе
р’унен, һ’әта Әз һәр’ьм дәра һан р’азайи нә у р’ьһ’әт дьбьн? Ва
дӧа бьк ьм». 37 Әwи т’әви Хwә wәхт пер’а гьһ ишт кӧ Кӧр’е
Пәтрус у һәр дӧ кӧр’ед Зәбәди Мерьв бьк’әвә дәсте гӧнәк’ара.
һьлдан, к’әсәр һате у бәр Хwә 46 Р’абьн әм һәр’ьн. Ва йә әwе кӧ
к’әт. 38 Һьнге Иса wанар’а гот: нәмамийа Мьн дькә незик бу».
«Дьле Мьн һаqас дәрд у к’әдәр
Гьрт ьна Иса
ә, мина бәр мьрьне. Вьра бьми
(Марqос 14:43‑50; Луqа
ньн у т’әви Мьн һ’ьшйар бьн».
22:47‑53; Йуһ’әнна 18:3‑12)
39 Һьнәк и пешда чу Хwә дәвә
47
р’уйа авит дӧа кьр у гот: «Баве
Әwи һе хәб әр дьда, ньш
Мьн! Һәгәр дьбә, бьра әв к’аса кев а Щьһудайе кӧ йәк жь wан
щәфе сәр Мьнр’а дәрбаз бә. донздәһа бу һат. Әwи т’әви хwә
Ле нә кӧ чаwа Әз дьх wазьм, ле жь алийе сәр әкед к’аһ ина у
бьра хwәст ьна Тә бә».
р’успийед щьмә’теда ә’лаләтәкә
40 Паше һат ә щәм шаг ьрт а, гьран анибу, бь дара у шура.
әw р’азайи дитьн у готә Пәтрус: 48 Аwа нәмаме Wи ә’шәрәт дабу
«Wә нькарьбу кӧ сьһ’әтәке һун wан у гот ьбу: «Әз к’иж ан и кӧ
т’әви Мьн һ’ьшй ар бьм ан а? р’ам усьм, Әw ә, Wи бьг ьрьн».
41 Һ’ьшй ар бьм ин ьн у дӧа бь
49 Һьнге Щьһуда незики Иса бу
кьн, wәк и һун нәк’әвьнә нав а у готе: «Сьлав ль Тә, дәрсдар!» у
щер’ьбанд ьне. Бәле р’ӧһ’ р’ази р’амуса. 50 Иса wир’а гот: «Һәвал,
йә, ле бәдән сьст ә».
те чь бьк и зу бькә!»* Wе гаве әw
42 Щар әкә дьн жи Иса чу дӧа пешда һат ьн, дәст авит ьнә Иса
кьр у гот: «Баве Мьн! Һәг әр у Әw гьрт ьн. 51 Ньшкева йәк и
набә кӧ әв к’аса щәфе жь Мьн жь әwед кӧ т’әви Иса бу, р’абу
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шуре хwә к’ьшанд ль хӧламе
сәрәкк’аһ ин хьст у гӧһе wи пә
канд. 52 Wе гаве Иса wир’а гот:
«Шуре хwә бькә щи. К’и кӧ шур
һьлтинә, әwе бь шур һәр’ә. 53 Тә
т’ьре Әз нькарьм жь Баве Хwә
бьхwазьм wәки пер’а‑пер’а донз
дәһ ордийа зедәт ьр мьлйак’әт
бьг ьһ инә Мьн? 54 Ле ньвисар
wе чаwа бенә сери кӧ дьбеж ьн,
гәрәке һ’әм у аһа бьн?»
55 Wе гав е Иса ә’лал әт ер’а
гот: «Те беж и wә сәр qачахә
кида гьрт ийә, кӧ һун бь дара у
шура һат ьнә Мьн бьг ьрьн? Нә
Әз һәр р’ож т’әви wә п’арьстгә
һеда р’удьньштьм Мьн һун һин
дьк ьрьн, ле wә Әз нәд ьг ьрт ьм.
56 Ле әв һ’әм у тьшт qәw ьм ин,
кӧ ньвисаред п’ехәмбәра бенә
сери». Wе дәме һ’әм у шаг ьрта
Әw һьшт ьн у р’әвин.
Иса ль бәр щьвинаф гьр әг ьра
(Марqос 14:53‑65; Луqа 22:54‑55,
63‑71; Йуһ’әнна 18:13‑14, 19‑24)
57 Йед кӧ Иса гьрт ьн, Әw бь
рьнә щәм Qәйафайе сәрәкк’а
һин, ль wи щийе кӧ qан унзан
у р’успи щьвийабун. 58 Пәтрус
жи дурва һ’әта һ’әwша сәрәк

к’аһ ин п’е‑п’е пәй Wи чу к’ә
тә һьндӧр’ у ль нав нобәдара
р’уньшт, кӧ бьзаньбә ахьри wе
чаwа бә. 59 Сәрәкед к’аһ ина у
т’әмамийа щьвинаф гьрәгьра жи
мьqабьли Иса шә’дәтикә дәрәw
дьгәр’ийан кӧ Wи бькӧжьн, 60 ле
нәдитьн. Гәләк шә’дед дәрәw
жи һатьн, диса нәдитьн. Паше
дӧ шә’дед дәрәw пешда һатьн
61 у готьн: «Әви гот: ‹Әз дькарьм
п’арьстгәһа Хwәде һьлшиньм у
нава се р’ожада диса wе чекьм›».
62 Сәр әкк ’аһ ин ф р’абу сәр
п’ийа у Wир’а гот: «Бона ван
шә’дәтийа кӧ әвана мьqабьли
Тә дьдьн Тӧ чьма щабәке на
ди?» 63 Ле Иса дәнге Хwә нәк ьр.
Сәрәкк’аһ ин диса Wир’а гот:
«Әз Тә бь Хwәдейе сах дьд ь
мә сонде. Мәр’а бежә, Тӧ йи
Мәсиһ, Кӧр’е Хwәде?» 64 Иса
готә wи: «Тә бь дәве хwә гот.
Ле Әз wәр’а дьбеж ьм,
жь вьр шунда һуне Кӧр’е
Мерьв ль к’еләкаф Йе Һәри
Зор,
ль мьле Wий и р’аст е р’у
ньшт и
у ль сәр ә’wр ед ә’змен те
бьбин ьн»*.

* 26:50 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Һәв ал, тӧ бона чь һат и?»
* 26:64 Зәбур 110:1; Дан ийел 7:13.
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65 Һьнг е

сәр әкк’аһ ин к’ьн
щед хwә qәлашт ьн у гот: «Әва
Хwәд е беһӧрм әт дьк ә! Иди
шә’дә чи мәр’а нә? Ва wә бь
һист Әwи чаwа Хwәде беһӧрмәт
кьр! 66 Wәв а чаwа хӧйа дькә?»
Wана жи ле вәг әр’анд у гот ьн:
«Wир’а кӧшт ьн дьк’әв ә».
67 Wе гав е т’уй и р’уй е Wи
кьр ьн, бь к’ӧлм а лех ьст ьн,
һьнәк а жи шәмаq ле дьдан 68 у
дьг от ьне: «Мәсиһ, п’ехәмбәр
тийе мәр’а бькә, к’а к’и бу кӧ
Тә хьст?»
Пәтрус Иса инк’ар дькә

гот ьне: «Һәб ә‑т’ӧнәб ә тӧ жи
жь wан и, чьмк и хәб әрд ан а
тә тә дьфьрошә». 74 Һьнг е әwи
ньфьр’ хwә кьр, сонд хwар у
гот: «Әз wи мәрьви нас нак ьм».
Wе гаве дик банг да 75 у Пәт
рус әw гот ьна Иса ани бира
хwә кӧ wир’а гот ьбу: «Бәри
бангдана дик, те се щара Мьн
инк’ар ки». Дәрк’әтә дәрва у
к’әлә‑к’әл гьрийа.
Иса дьбьнә бәр Пилат оф
(Марqос 15:1; Луqа 23:1‑2;
Йуһ’әнна 18:28‑32)

27

1 Гав а сьб әһ сафи бу,
т’әмамийа сәрәкед к’а
һина у р’успийед щьмә’те ль һәв
69 Wи чах и Пәтрус дәрв а ль шеw ьрин кӧ Иса чаwа бьд ьнә
һ’әwшеда р’ун ьшт ьбу. Щарик кӧшт ьне. 2 Әw гьредан, бьрьн
һат ә щәм wи у гот е: «Тӧ жи данә дәст е Пилат ойеф wәл и.
т’әви Исайе Щәл иле буй и».
Ахьрийа Щьһуд а
70 Ле әwи ль бәр һ’әм уй а ин
(К’аред Шандийа 1:18‑19)
к’ар кьр у гот: «Әз ньзан ьм тӧ
3 Һьнг е Щьһ уд ай е кӧ нә
чь дьбеж и».
71 Чах е әw чу бәр дәрг әһ, мам ий а Wи кьр, дит кӧ Иса
йәкә дьн әw дит у гот ә әwед һат ә нәһ әqк ьрьне, п’ошм ан
кӧ ль wьр бун: «Әве һан жи бу, әw си зив вәг әр’анд ә сә
т’әви Исайе Ньсрәте бу». 72 Әwи рәк ед к’аһ ин а у р’усп ий а 4 у
дис а бь сонд инк’ар кьр гот: гот: «Мьн гӧн ә кьр. Әз бумә
«Әз wи мәрьви нас нак ьм». сәб әб е хун а бес ущ». Wан а
73 Хел әк е шунд а әwед кӧ ль жи гот ә wи: «Чи мәр’а нә? Тӧ
wьр бун чунә щәм Пәтрус у зани». 5 Әwи жи әw зив авитьнә

(Марqос 14:66‑72; Луqа 22:56‑62;
Йуһ’әнна 18:15‑18, 25‑27)
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нав п’ар ьстг әһ е, дәрк ’әт чу
хwә хән ьq анд.
6 Сәрәкед к’аһ ина зив һьлдан
у гот ьн: «Нә р’аст ә кӧ әм ван
бьк ьнә нав хьзна п’арьстг әһе,
чьмк и әw һәqе хуне йә». 7 Һьнге
әw ль һәв шеw ьрин у бь wан
зив а Ә’рде Ахинкәр к’ьр’ин,
бона т’ьрбед хәриба. 8 Ләма әw
ә’рд һ’әта иро жи «Ә’рде Хуне»
те гот ьне. 9 Һьнг е әw гот ьна бь
заре Йерәмийа п’ехәмбәр һатә
сери: «Си зив qимәт дан, wәкә
wи qимәте кӧ һьнәкә жь зар’ед
Исраеле qайл бун 10 у әw данә
Ә’рде Ахинкәр, чаwа кӧ Хӧдан
мьнр’а ә’мьр кьр»*.
Пьрса Пилат о
(Марqос 15:2‑5; Луqа 23:3‑5;
Йуһ’әнна 18:33‑38)
11 Иса

бәр wәл и сәк ьн и, wә
ли жь Wи пьрси у гот: «Тӧ йи
п’адше щьһуй а?» Иса wир’а
гот: «Тә бь дәве хwә гот». 12 Ле
чахе сәрәкед к’аһина у р’успийа
давит ьнә Wи, Әwи qәт щаба
кәсәки нәда. 13 Һьнг е Пилат о
Wир’а гот: «Тӧ набьһейи чьqас
шьк ийат еф Тә дьк ьн?» 14 Әwи
диса щаба кәсәки нәда, һ’әта
wәл и жи шаш ма.

Диwанед а һ’ӧкӧме кӧшт ьне 
ль сәр Иса дәрд ьх ьн
(Марqос 15:6‑15; Луqа 23:13‑25;
Йуһ’әнна 18:39–19:16)
15 Ә’дәт е wәл и бу кӧ ль щә
жьнеда бь хwәст ьна ә’лаләте
гьртик wанр’а бәр’да. 16 Һьнге
гьртик и wани к’ьфш һәбу, кӧ
наве wи Барабас бу. 17 Гава кӧ
әwана щьвийан, Пилато wана
р’а гот: «Һун к’ижани дьх wазьн
кӧ әз бона wә бәр’дьм, Барабас
йан Исайе кӧ Мәсиһ те готьне?»
18 Әwи зан ьбу кӧ жь дәст һ’әв
судийе Иса дабунә дәсте wи.
19 Гав а әw ль һәр әм а диwане
р’ун ьшт ьбу, к’ӧлф әта wи щаб
шанд у гот: «К’аре тә әwи Бе
сущ нәк’әт ийә, чьмк и ве шәва
дәрбазбуй и хәwнеда бона Wи
гәләк тьшт сәр мьнр’а дәрбаз
бун». 20 Ле сәр әкед к’аһ ина у
р’усп ийа ә’лаләт р’ази кьр, кӧ
Барабас бьх wазьн у Иса ӧнда
кьн. 21 Wәл и диса wанар’а гот:
«Һун жь ван һәр дӧйа к’иж ан и
дьх wазьн кӧ әз wәр’а бәр’дьм?»
Wана жи гот: «Барабас!» 22 Пи
лато wанар’а гот: «Ле әз Исайе
кӧ Мәсиһ жер’а дьбеж ьн чаwа
бьк ьм?» Һ’әм уйа жи гот: «Бьра

* 27:10 Зәкәрийа 11:12‑13; Йер әм ийа 32:6‑9.
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бе хачк ьрьне!» 23 Wәли гот: «Ле
Әви чь хьраби кьрийә?» Һьнг е
wана һе кьрә qир’ин у гот ьн:
«Бьра бе хачк ьрьне!»
24 Пилат о жи дит, wәк и тьш
тәк к’аре надә, ле һе шәр’ у дә’w
дәстпед ьб ә, ав һьлда ль бәр
ә’лаләт е дәст ед хwә шушт ьн
у гот: «Әз жь хуна Ви бесущ
ьм. Һун хwәх а бьн ьһ ер’ьн».
25 У т’әм ам ий а щьмә’т е щаба
wи да у гот: «Бьра хуна Wи ль
сәр мә у ль сәр зар’ед мә бә!»
26 Һьнг е Пилат о Барабас wа
нар’а бәр’д а, ле Иса да бәр
qамчийа у да дәсте wан кӧ бе
хачк ьрьне.
Әскәр qәрфе хwә ль Иса дьк ьн
(Марqос 15:16‑20; Йуһ’әнна 19:2‑3)
27 Һьнг е әскәр ед wәл и Иса
бьрьнә һьндӧр’е qәсьре у т’ә
мамийа р’әфа әскәра сәр Wи
щьвийа. 28 К’ьнще Wи же ехьстьн
у чӧхәк и соре гәвәз ле кьрьн.
29 Паше т’ащәк жь стьрийа вә
гьртьн данә сәре Wи у qамишәк
жи данә дәст е Wий и р’аст е.
Һьнге бәр Wи чок дан, qәрфе
хwә пе кьрьн у готьн: «Хwәш

бә, П’адше Щьһуда!» 30 Т’уйи
Wи кьрьн, qамиш һьлдан сәре
Wи хьстьн. 31 Пәй qәрфкьрьнер’а
чӧхе сор жь Wи ехьстьн у к’ьнще
Wи лек ьрьн у данә пешийа хwә
бьрьн кӧ Wи хач кьн.
Хачк ьрьна Иса
(Марqос 15:21‑32; Луqа
23:26‑43; Йуһ’әнна 19:17‑27)
32 Чахе

әw дәрк’әтьнә дәрва,
әскәра йәк и кур ен и дит кӧ
наве wи Шьмһ’ун бу, п’ейи сәр
wи кьрьн кӧ хаче Wи һьлдә.
33 Әwана гьһ ишт ьнә wи щийе
кӧ жер’а Голг ота дьг от ьн, кӧ
те фә’мк ьрьне: «Щийе Qафа».
34 Шәрав а зьрав т’әвк ьри дане
кӧ вәхwә. Ле чахе Әwи тә’м кьр,
нәх wәст вәх wә.
35 Әw хач кьрьн, сәр к’ьнще
Wи п’әшк авитьн у ль нав хwәда
бәла кьрьн*. 36 Паше wе дәре
р’ун ьшт ьн у ноб әдари ль Wи
кьрьн. 37 Нәһәqийа Wи ньви
син дан ин феза сәре Wи: «ӘВ
ИСА, П’АДШЕ ЩЬҺУЙА ЙӘ».
38 Һьнг е дӧ qач ах жи т’әви
Wи һат ьнә хачк ьрьне, йәк мь
ле р’аст е у йе дьн мьле ч’әпе.

* 27:35 Нав дәстн ьвисар ед пашwәхт ийеда әв жи һәйә: «Кӧ гот ьна п’е
хәмб әр бе сери: ‹К’ьнщед Мьн ль нав һәвда бәла кьрьн у сәр чӧхе
Мьн п’әшк авит ьн›» (Зәбур 22:18).
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39 Әwед кӧ wьрр’а дьч ун‑дьһатьн

Әw беһӧрмәт дьк ьрьн, сәре хwә
дьһ’әж анд ьн 40 у дьг от ьне: «Нә
Тәйе п’арьстгәһ һьлшанда у се
р’ож ада чек ьра? Дә Хwә хьлаз
кә, һәгәр Тӧ Кӧр’е Хwәде йи!
Жь хач wәрә хwаре!» 41 Ӧса жи
сәрәкед к’аһ ина, qан унзана у
р’усп ий а т’әв ай и qәрф е хwә
Wи дьк ьрьн у дьг от ьн: 42 «Хәлq
хьлаз кьр, ле Хwә ньк арә хьлаз
кә! Әв нинә П’адше Исраеле?
Дә бьра ньһ а жь хач бе хwаре
у әме баwәрий а хwә Wи би
ньн. 43 Гӧмана Хwә дан и сәр
Хwәде, дә бьра ньһ а Wи хьлаз
кә, һәгәр Хwәде жь Wи р’ази
йә, чьмк и гот: ‹Әз Кӧр’е Хwә
де мә›». 44 Qачахед кӧ т’әви Wи
һат ьнә хачк ьрьне, wана жи ӧса
тә’н ль Wи дьх ьст ьн.
Мьрьна Иса
(Марqос 15:33‑41; Луqа 23:44‑49;
Йуһ’әнна 19:28‑30)
45 Нивро жь сьһ’әта донздәһа

һ’әта сьһ’әта сьсийа т’әмамийа
ә’рде бу тә’ри. 46 Незик и сьһ’әта
сьсийа Иса бь дәнгәк и бьл ьнд
кьр ә qир’ин у гот: «Ели, Ели,
лама сабахтани?» кӧ те фә’мк ь
рьне: «Хwәдейе Мьн, Хwәдейе

Мьн, Тә чьма Әз һьшт ьм?»*
47 Әwе кӧ нез ик сәк ьн ибун,
гава әв хәбәр бьһ ист ьн, гот ьн:
«Әw гази Елйас дькә». 48 Йәк
жь wан бь ләз бәзи, луфьк аф
бә’ре һьлда сьркеда кьр, ль сәр
qам ишәк ив а дан и у да Wи кӧ
вәх wә. 49 Ле һьнәкед дьн готьн:
«Бьс әк ьнә. Әм бьбин ьн, к’а
Елйасе бе Wи хьлаз кә?»
50 Иса дис а бь дәнг әк и бь
льнд кьрә гази у р’ӧһ’е Хwә да.
51 Һәма һьнг е п’әр’да п’арьст
гәһе жь сери һ’әта бьни qәльши,
бу дӧ тишаф. Ә’рд һ’әж ийа, кә
вьр qәл ьш ин, 52 т’ьрб вәбун у
гәләк мьрийед бӧһӧрти р’абун.
53 Әw жь т’ьрба дәрк’әт ьн пәй
р’абуна Исар’а, чунә Баж аре
Пироз у гәләк а әw дит ьн.
54 Чахе сәрсәд у әwед кӧ т’әви
wи нобәдарийа Иса дьк ьрьн,
ә’рдһ’әж у әw һ’әм у тьште qә
wьми дитьн, р’ьсасе әw гьртьн
у готьн: «Р’асти жи Әва Кӧр’е
Хwәде бу!»
55 Ль wе дәр е гәләк к’ӧлф әт
жи һәбун, кӧ дурва дьньһер’ин.
Әw жь Щәл иле ль пәй Иса
һат ьбун, бәрдәст и Wир’а кь
рьбун. 56 Мәрйәма Мәждәлани,
Мәрйәма дийа Аqуб у Усьвф у

* 27:46 Зәбур 22:1.
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дийа һәр дӧ кӧр’ед Зәб әд и ль дәрәwин сахтийа Хwәда готьбу:
нав wанда бун.
‹Әзе р’ож а сьсийа жь мьрьне
р’абьм›. 64 Ньһа ә’мьр кә кӧ һ’әта
Дәфьнк ьрьна Иса
р’ожа сьсийа мьqати т’ьрбе бьн,
(Марqос 15:42‑47; Луqа
нәбә кӧ шаг ьртед Wи бен Wи
23:50‑56; Йуһ’әнна 19:38‑42)
бьд ьзьн у щьмә’т ер’а беж ьн:
57 Бәре еваре мәрьвәк и дәw ‹Әw жь мьрьне р’абуйә›. Иди
ләт и жь Аримәтйайе һат, кӧ хал ьфанд ьна паш ийе жь йа
наве wи Усьвф бу. Әw жи йәк жь пеш ийе хьрабт ьр бә». 65 Пи
шагьртед Иса бу. 58 Әw чу щәм лато wанр’а гот: «Ва нә wәр’а
Пилато у щьнйазе Иса жь wи әскәред нобәдар. Һәр’ьн чаwа
хwәст. Wе гаве Пилато ә’мьр кӧ һун зан ьн ӧса жи мьqат и
кьр кӧ щьнйаз бе дайине. 59 Усьв т’ьрбе бьн». 66 Әw жи чун мьqати
щьнйаз һьлда, qәдәке к’ьтанийи т’ьрбе бун, кәвьр мор кьрьн у
паqьжда к’әфәнф кьр 60 у дани әскәред нобәдар ль бәр данин.
нав т’ьрба* хwәйә ну кӧ qәйеда
Иса жь мьрьне р’ад ьб ә
к’олабу. Паше әwи кәвьрәк и
(Марqос 16:1‑8; Луqа 24:1‑12;
мәзьн һоли бәр дәре т’ьрбе кьр
Йуһ’әнна 20:1‑10)
у чу. 61 Мәрйәма Мәждәлани у
1
Мәрйәма дьн ль wе дәре бун у
Пәй шәмийер’а, р’ожа
пешбәри т’ьрбе р’уньштьбун.
йәкшәме* сәр е сьб ә
һе зу Мәрйәма Мәждәлани у
Ноб әд аред т’ьрбе
Мәрйәма дьн һатьн кӧ т’ьрбе
62 Р’ож а дьн кӧ пәй р’ож а ф бьбин ьн. 2 Ньшкева ә’рд qайим
т’ьвдарәкк ьрьне* бу, сәрәкед һ’әж ийа, чьмк и мьлйак’әтәк и
к’аһ ин а у ферьсийа ль щәм Хӧдан жь ә’змен һатә хwаре,
Пил ат о щьвий ан 63 у гот ьн: кәвьр жь бәр т’ьрбе wеда кьр у
«Әм хӧлам, те бира мә, кӧ әwи сәр р’уньшт. 3 Диндара wи мина

28

* 27:60 Т’ьрба Иса мьх арәк бу. Щьһуйа һьнг е дәст е к’ева бьһ ата мьрийед
хwә дьк ьрьнә мьх ара. Әw йан шкәфт бун йан жи qәйада дьк’олан.
* 27:62 «Р’ож а т’ьвдар әкк ьрьне» р’ож а инийе бу.
* 28:1 Бь йунани хәбәр бь хәбәр аһа йә: «Р’ожа һ’әфтийейә пешьн», чьмк и
бона щьһуйа, р’ож а һ’әфт ийейә пеш ьн йәкшәм бу, аwа гот и «лә’д».
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бьруске бу у к’ьнще wи мина
бәрфе сьпи бун. 4 Нобәдар жь
тьрса wи т’әвиһәв бун у бунә
мина мьрийа. 5 Мьлйак’әт wан
к’ӧлфәтар’а гот: «Нәтьрсьн! Әз
заньм һун ль Wи Исайи дьгәр’ьн,
Йе кӧ һатә хачк ьрьне. 6 Әw нә
ль вьр ә, чьмк и Әw жь мьрьне
р’абуйә, чаwа кӧ Әwи гот ьбу.
Wәрьн wи щийе кӧ Әw* п’ал
дай и бу бьбин ьн. 7 Зу һәр’ьн
беж ьнә шаг ьртед Wи: ‹Әw жь
мьрьне р’абуйә у Әwе бәри wә
һәр’ә Щәлиле. Ль wьр һуне Wи
бьбиньн›. Ва йә мьн wәр’а гот».
8 Әw бь хоф у әшqәкә мәзьн ләз
жь т’ьрбе дәрк’әтьн у ләзандьн
кӧ шагьртар’а беж ьн. 9 Ньшкева
Иса р’асти wан һат у гот: «Сьлав
ль wә!» Әwана незик и Wи бун,
хwә авитьнә ньгед Wи гьртьн
у сәре хwә бәр данин. 10 Һьнге
Иса wанар’а гот: «Нәт ьрсьн!
Һәр’ьн беж ьнә бьред Мьн, кӧ
әw һәр’ьнә Щәлиле у ль wьр wе
Мьн бьбиньн».
Ноб әд ар тенә р’ӧшәтк ьрьне ф
11 Чахе

кӧ к’ӧлфәт чун, һьнәк
жь ноб әдара һат ьнә бажер у
тьштед кӧ qәwьмибун сәрәкед
к’аһинар’а готьн. 12 Сәрәкед к’а
28:6

һина т’әви р’успийа щьвийан у
шеwьрин. Паше wана гәләк п’әрә
данә нобәдара 13 у готьн: «Бежьн:
‹Чахе әм хәwеда бун, шагьртед
Wи һатьн Әw дьзин›. 14 У һәгәр
әв тьшт бьгьһижә гӧһе wәли, әме
wи р’ази кьн у wә бехәм кьн».
15 Wана жи п’әрә һьлдан у ӧса
кьрьн, чаwа кӧ һатьбунә һинк ь
рьне. У әв готьн ль нав щьһуйада
һ’әта р’ожа иро бәла буйә.
Иса Хwә нишан и
шаг ьрт ед Хwә дькә
(Марqос 16:14‑18; Луqа 24:36‑49;
Йуһ’әнна 20:19‑23;
К’аред Шандийа 1:6‑8)
16 Һәр йанзд әһ шаг ьрт жи
чунә Щәл иле wи ч’ийайе кӧ
Иса wанр’а гот ьбу. 17 Гава кӧ
дитьн, сәре хwә бәр Wи данин,
ле һьнәк жи дӧдьли бун. 18 Иса
незик и wан бу, wанр’а хәбәр да
у гот: «Һ’әм у һ’ӧкӧме ә’рд у ә’з
мен Мьнр’а һатә дайине. 19 Ньһа
һәр’ьн һ’әм у мьләта һин кьн у
wана бь наве Бав, Кӧр’ у Р’ӧһ’еф
Пироз бьньхӧминьнф 20 у wан
һ’әм у т’әмийед кӧ Мьн данә wә
мьләта һин кьн, wәк и әw хwәй
кьн. Әз ва ирода һәр т’ьм һ’әта
ахьрийа дьнйайе т’әви wә мә!»

Нав һьнәк дәстн ьвисарада «Хӧдан» һәйә.

МЬЗГИНИЙ А ЛЬ ГОРА
МАРQОС
Пешготьн
«Мьзг ин ийа ф Иса ф Мәсиһә ф ль гора Марqос» жь нав а һәр чар
Мьзг ин ийада йа һәр ә кьн ә у бәри һәр се Мьзг ин ийа жи һат ийә
ньвисаре. Бь фьк ьра гәләк зана әw бәри сала һ’әфт ей и (70‑и пәй
буй ина Иса) һат ийә ньвисаре, гав а Оршәл имф wеран бу.
Ль гора шә’дәт ийа щьвина ф сәдсал ийа дӧдада, Марqос хwәх а
әw Йуһ’әнна‑Марqос ә, дәрһәqа к’иж ан ида к’ьт еба К’аре Шанд и
йада (12:12, 25; 13:4‑5; 15:37‑39) у ӧса жи чәнд нә’мед шанд ийада ф
бә’са wи дьк ьн (Колоси 4:10; Фьл имон 24; Тимот’ейо II, 4:11). Әwи
гәләк и р’еw ит и т’әви Паwлос у Барнабас ф кьрийә, ӧса жи йәк и
гәләк и незик и Пәтрусе ф Шанд и бу (Пәтрус I, 5:13).
К’ьт еб серида дьбежә кӧ фьк ьра wе дәрһәqа Мьзг ин ийа Иса
Мәсиһда йә (1:1). Һат ьна Иса Мәсиһ да к’ьфше, кӧ әw wәхте Хwәде
к’ьфш кьрьбу пер’а гьһ ишт ийә, wәк и хьлазбуне ф бьдә мәрьв айе ф
(1:15). Марqос Иса тинә бәр ч’ә’в а, кӧ Әw йәк и хwәй иһ’ӧкӧм ә
у һ’ӧкӧме Wи нав а һинк ьрьне, щьндәрх ьст ьне, ӧса жи гӧнәбах
шанд ьнеда к’ьфш ә. Һьнг е Иса һед и‑һед и Хwә шаг ьрт едф хwәв а
дьдә наск ьрьне кӧ Әw Мәсиһ ә, аwа гот и К’ьфшк ьрийе Хwәде
йә. Ле Иса чьqаси Хwә шаг ьрт ед хwәв а дьдә наск ьрьне, һаqаси
ль сәр мьрьн у р’абуна Хwә хәб әр дьдә, йа кӧ wе Оршәл имеда
бьqәw ьм ийа. Иса Хwәр’а дьбежә «Кӧр’е ф Мәрьв», йе кӧ һатә дьн
йайе, wәк и ә’мьре Хwә бьдә кӧ мәрьв жь qәйдед гӧнә ф хьлаз бьн.
Мьзг ин ийа Марqос һе гәләк и сәр кьред Иса дьс әк ьнә, нә кӧ
сәр һинк ьрьна Wи. Бона Йуһ’әннайеф ньхӧмдарф, ӧса жи ньхӧман
дьнф у щер’ьбанд ьна ф Иса кьн һат ийә ньвисаре. Паше щар әкер’а
дәрбази сәр шьхӧле Wий и нәх wәшqәнщк ьрьне у һинк ьрьна Wи
дьб ә. Чьqас дьч у шаг ьрт ед Wи һе Әw нас дьк ьрьн, дьжм ьнед Wи
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жи һе к’ин Wир’а дажот ьн. Сәред хьлазийеда (11‑а һ’әта 16‑а) бона
һ’әфт ийа Исайә хьлазийе ньвисар ә, дәрһәqа хачбунф у р’абуна
Wийә жь мьрьне.
Әва Мьзг ин ийа гәләк и шә’дәт ийа кьред Иса дьдә у тьһәр ә
ки зәлал у кӧрт һат ийә ньвисаре, әва Иса бәрч’ә’в тинә у дьдә
к’ьфше, wәк и һәр хwәндәв анәк мина сәрс әдф бьк арьб ә бькә гази
бежә: «Р’аст әв мәрьв Кӧр’е ф Хwәде йә» (15:39).
Әва Мьзг ин ийа гәләк и ль сәр щәфак’ьшанд ьна Иса дьсәк ьнә,
ӧса жи сәр щәфайед wан, йед кӧ wе ль пәй Wи һәр’ьн. Ль гора
фьк ьра мәсиһ ийедф бәре, Марqос әва Мьзг ин ийа баж аре Р’оме
да ф ньвисийә. Жь ве йәке те к’ьфше, кӧ Марqос әв йәк һе бона
баwәрмәндед Р’омайеда ньвисийә, чьмк и баwәрмәндед wи чах и
гәләк щәфа жь дәст е Нероне Qәйс әре ф Императ орийа Р’омайе
дьд ит ьн, (һ’ӧкӧмәт а wи жь сала 54‑а һ’әт а 68‑а бу).
Сәрәщәма фькьра к’ьтебе
Дәстпебуна Мьзгинийе (1:1‑13)
Даннасини у шьхӧлед Исайә Щәлиледаф (1:14–9:50)
Р’ийа Исайә жь Щәлиле һ’әта Оршәлиме (10:1‑52)
Һ’әфтийа Исайә хьлазийе ль Оршәлиме у дор‑бәред wеда
(11:1–15:47)
Р’абуна Иса жь мьрьне (16:1‑8)
Пәй р’абунер’а хӧйабун у жорһьлатьна Иса (16:9‑20)

Ишайаф П’ехәмбәрдаф һат ийә
ньвисаре:
«Ва йә Әзе qасьде Хwә пе
(Мәтта 3:1‑12; Луqа 3:1‑18;
шийа Тәв а бьш ин ьм.
Йуһ’әнна 1:19‑28)
Әwе бона Тә р’е һазьр кә»*.
1 Мьзгинийаф Исаф Мәсиһеф 3 «Дәнг әк бәр’ий ед а ф дьк ә
Кӧр’еф Хwәде бь ви тьһәри
гази:
дәстпебу: 2 Чаwа кӧ к’ьт еб а
‹Р’ийа Хӧданф һазьр бьк ьн
Даннасин ийа Йуһ’әннайеф
ньхӧмд арф

1

* 1:2 Малах и 3:1.
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у шьвәр’ийедф Wи р’аст бь
кьн›*».
4 Аwа Йуһ’әнн а ф бәр’ийед а
хӧйа бу, щьмә’т дьн ьхӧм анд
у даннасин дьк ьр, кӧ жь гӧ
нәк ьр ьн е вәг әр’ьн ф у бен ә
ньх ӧм анд ьн е ф, wәк и гӧн ед
wан бенә бахш анд ьне. 5 Жь
һ’әм у wәл ат е Щьһуст ане ф у
т’әм ам ий а щьмә’т а Орш ә
лимеф дьһ атә щәм wи, гӧнед
хwә дьданә р’уйе хwә у ч’әме
Урдӧнеда бь дәст е wи дьн ьхӧ
мин. 6 Йуһ’әнна к’ьнщәкә жь
пьр’ч’а дәве ль хwә кьрьбу у
ль пьшт а хwә жи qай ишәкә
ч’әрм гьр ед абу. Хwарьн а wи
кӧл иф у һьнг ьве чоле бу. 7 Әwи
даннасин дьк ьр у дьгот: «Йәк и
жь мьн qәwатт ьр wе бе. Әз нә
һеж а мә, кӧ та бьм у бәне ча
рьхе Wи жи вәк ьм. 8 Мьн һун
бь аве ньхӧманд ьн, ле Әwе wә
бь Р’ӧһ’еф Пироз бьньхӧминә».
Иса те ньхӧманд ьн 
у щер’ьбанд ьнеф

неда һатә ньхӧмандьне. 10 Һәма
чаwа Иса жь аве дәрк’әт, дит
кӧ ә’зман вәбун у Р’ӧһ’ мина
кәв отк әке ль сәр Wи дан и.
11 У дәнг әк жь ә’зм ан а һат у
гот: «Тӧ Кӧр’е Мьн и дәлал и
Әз жь Тә р’ази мә».
12 Wе гав е Р’ӧһ’ бәр е Иса
да бәр’ийе. 13 Әw чьл р’ож иф
ль бәр’ийе ма у жь мирещ ьнф
һатә щер’ьбанд ьнеф. Әw т’әви
р’ә’wьра бу у мьлйак’әтаф жер’а
бәрдәст и кьрьн.
Иса qәза Щәл илед а 
дәст бь к’аре Хwә дькә
(Мәтта 4:12‑17; Луqа 4:14‑15)
14 Пәй гьрт ьн а Йуһ’әнн ар’а
Иса чу qәз а Щәл иле у дәст
бь данн асин ийа Мьзг ин ийа
Хwәде кьр 15 у дьг от: «Wәхт
пер’а гьһ иштийә, П’адшатийаф
Хwәде незик буйә, жь гӧнәк ь
рьне вәгәр’ьн у баwәрийаф хwә
Мьзг ин ийе бин ьн!»

Иса гази һәр чар 
мә’сиг ьра дькә

(Мәтта 3:13–4:11;
Луqа 3:21‑22; 4:1‑13)

(Мәтта 4:18‑22; Луqа 5:1‑11)
16 Гав а

Иса ль дәве гола Щә
wан р’ож ада Иса жь ба
жаре Ньсрәта Щәл илеф һат у лиле дьг әр’ий а, р’аст и Шьм
бь дәсте Йуһ’әнна ч’әме Урдӧ һ’унф у Әнд раw ьс е бьре wи
9У

* 1:3 Ишайа 40:3.
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һат. Wан а т’ор’ давит ә голе,
чьмк и мә’с иг ьр бун. 17 Иса
гот ә wан: «Пәй Мьн wәрьн,
Әзе wә бьк ьмә неч’ирв анед
мәр ьв а ф ». 18 Wан а жи һәм а
wе дәме т’ор’ед хwә һьшт ьн
у пәй Wи чун. 19 Дәм а кӧ Иса
жь wи щий и һьнәк и пешда чу,
р’аст и кӧр’ед Зәб әд и, Аqуб ф у
Йуһ’әннайе ф бьре wи һат. Wа
на qәй ькеда т’ор’ед хwә һив ез
дьк ьрьн. 20 Һьнг е Иса гази wан
кьр, wана жи баве хwә Зәб әд и
т’әви п’ал а qәй ькед а һьшт у
пәй Wи чун.
Иса р’ӧһ’еф һ’әрамф дәрд ьхә
(Луqа 4:31‑37)
21 Әw

гьһ ишт ьнә Кәф әрна
һуме. Иса wе р’ож аф шәм ийе
р’аст к’әтә к’ьн ишт е у дәст бь
һинк ьрьне кьр. 22 Әwана ль сәр
һинк ьрьн а Wи зәнд әг ьрт иф
мабун, чьмк и Әwи мина йәк и
хwәй иһ’ӧкӧм әw һин дьк ьрьн,
нә кӧ мина qан унзанаф. 23 Һьн
ге к’ьн иштаф wанда мәрьв әк
һәбу, кӧ р’ӧһ’еф һ’әрамв а гьр
ти бу. Wи кьрә qир’ин у гот:
24 «Тӧ чь жь мә дьх wаз и, йа
Исайе Ньср әт е? Тӧ һат ий и
qьр’а мә бин и? Әз зан ьм Тӧ
к’и йи. Тӧ Пирозе Хwәде йи!»
25 Иса ле һьл ат ф у гот: «Кәр’ бә

у же дәрк’әв ә!» 26 Һьнг е р’ӧһ’е
һ’әрам әw вәч’ьр’ьк анд у бь
дәнгәк и бьл ьнд кьрә qир’ин у
же дәрк’әт. 27 Һ’әм у зәндәгьрти
ман, һәвр’а к’әт ьнә пьрс‑пьр
сийара у дьг от ьн: «Әв чь йәк
ә? Чь һинк ьрьнәкә ну йә! Бь
һ’ӧкӧм Әw ә’мьри ль р’ӧһ’ед
һ’әрам дькә у әw жи ельм иф
Wи дьбьн». 28 У нав у дәнге Иса
пер’а‑пер’а һ’әм у дор‑бәр ед
Щәл иле бәла бу.
Иса гәләк нәх wәша
qәнщ дькә
(Мәтта 8:14‑17; Луqа 4:38‑41)
29 Гав а кӧ Иса жь к’ьн ишт е
дәрк’әт, т’әви Аqуб у Йуһ’ән
на р’аст чунә мала Шьмһ’ун у
Әндраwьс. 30 Хwәсийа Шьмһ’ун
т’айеда п’алдайи бу. Һьнге бона
wе Исар’а гот ьн. 31 Иса жи чу
незик, дәст е wе гьрт р’ак ьр у
т’айе же бәр’да, р’абу бәрдәст и
wанр’а кьр. 32 Еваре, гава р’о
чу ава, һ’әм у нәх wәш у йед
щьн ак’әт иф анинә щәм Wи.
33 Т’әмам ийа щьмә’та бажер ль
бәр дери щьвийа. 34 Иса гәләк
мәрьвед бь нәх wәш ийед щу
р’ә‑щур’ә qәнщ кьрьн. Гәләк
щьнф жи дәрх ьстьн у нәдьһ ьшт
кӧ щьн хәбәр дьн, чьмк и щьна
зан ьбу кӧ Әw К’и йә.
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Иса Мьзг ин ийа Хwәде 
qәза Щәл илед а бәла дькә
35 Qәрәбәрбанга сьбәһе р’абу,

хwә бьдә, wәк и һ’әм уйар’а бьбә
шә’дәт и, кӧ тӧ паqьж буй и».
45 Ле әw мәрьв дәрк’әт дәстпе
кьр ашкәрә гот у әва йәка бәла
кьр, ӧса кӧ Иса иди ньк арьбу
ашкәр ә бьч уйа баж арәк и, ле
жь бажер дәр ль щийед хәwлә
дьма. У щьмә’т жь һәр алийава
дьһ ат ьнә щәм Wи.

дәрк’әт чу щик и хәwлә у wьр
дӧа кьр. 36 Шьмһ’ун у йед т’әви
Wи ль Иса гәр’ийан 37 у гав а
кӧ wан Әw дит, гот ьне: «Һ’әм у
ль Тә дьгәр’ьн». 38 Иса wанр’а
гот: «Әм һәр’ьнә гӧнд‑бажаред
незик, wәк и Әз ль wан дәра Иса шьл ушә’тәк и qәнщ дькә
у гӧнед wи дьбахш инә
жи даннасин кьм, чьмк и Әз
(Мәтта 9:1‑8; Луqа 5:17‑26)
бона ве йәке һат ьмә». 39 У ль
1 Пәй чәнд р’ож ар’а Иса
т’әмамийа Щәл иле дьгәр’ийа,
вәг әр’ийа Кәф әрнаһуме.
к’ьн ишт ед wанд а данн асин
Һьнг е һатә бьһ ист ьне, кӧ Әw
дьк ьр у щьн дәрд ьх ьст ьн.
малда йә. 2 Маледа һаqас мә
ф
Иса йәк и жь к’от ибуне
рьв щьвийан, һ’әта кӧ ль бәр
паqьж дькә
дери жи щи‑сьт ’ар т’ӧнәбу.
(Мәтта 8:1‑4; Луqа 5:12‑16)
Иса хәбәра мьзг ин ийе әw һин
40 У йәк и к’от иф һат, ль бәр дьк ьрьн. 3 У мәрьв һат ьн, жь
Иса чок да, р’әща же кьр у готе: нав wанда чар мәрьва шьл у
«Һәгәр Тӧ бьх wази, дькари мьн шә’тәк һьлдабун данинә щәм
паqьж ки». 41 Гӧне Иса пе һат, Иса. 4 Ле жь дәст ә’лаләт е р’е
дәст е Хwә дьреж кьр ле к’әт у нәд ит ьн кӧ незик и Иса буна,
готе: «Әз дьх wазьм. Паqьж бә!» wана бане хан ийе кӧ Иса теда
42 У пәй ве гот ьнер’а дәстх wәда бу qӧл кьр у мәрьв е шьл ушә’т
к’от ибун же чу у әw паqьж бу. бәр’ев а дах ьст ьнә жере. 5 Гава
43 Иса пер’а‑пер’а әw дәрх ьст ә кӧ Иса баwәрий а wан дит, го
дәр, һ’ьшк т’әм и ль wи кьр 44 у тә йе шьл ушә’т: «Лаwо, гӧнед
wир’а гот: «Бьньһер’ә т’ӧ кәси тә һат ьнә бахшанд ьне». 6 Жь
р’а тьштәк и нәбеж и, ле һәр’ә qан унзана һьнәк wьра р’уньш
хwә нишан и к’аһ инф кә у чаwа тьбун у дьле хwәда дьг от ьн:
кӧ Мусаф т’әм и дайә, һ’әд ийаф 7 «Әви һан чьма ӧса хәбәр дьдә?

2
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Әва ньге хwә Хwәдер’а давежә!
Пештьри Хwәде к’и дькарә гӧна
бьбахш инә?»
8 Дәстхwәда р’ӧһ’е Исава ә’йан
бу кӧ әвана аһа дьфьк ьрьн, Әwи
гот: «Һун чьма тьшт ед аһа дь
ле хwәда дьфьк ьрьн? 9 К’иж ан
р’ьһ’әт ә, шьл ушә’тр’а беж ьн:
‹Гӧнед тә һатьнә бахшандьне?›
йан беж ьне: ‹Р’абә бәр’а хwә
һьлдә у бьгәр’ә?› 10 Ле wәк и һун
бьз ан ьбьн кӧ һ’ӧкӧме Кӧр’еф
Мерьв һәйә ль сәр ә’рде гӧна
бьбахш инә...» 11 готә йе шьл у
шә’т: «Әз тәр’а дьбеж ьм, р’абә
бәр’а хwә һьлдә, һәр’ә мал а
хwә». 12 Әw жи пер’а‑пер’а ль
бәр ч’ә’ве һәр кәси р’абу, бәр’а
хwә һьлда, дәрк’әт у чу. Һ’әм у
жи һ’әй ири ман, шьк ьри данә
Хwәде у гот ьн: «Мә тьштәк и
ӧса т’ӧ щар нәд ит ийә!»
Иса гази Леw иф дькә
(Мәтта 9:9‑13; Луqа 5:27‑32)
13 Иса

диса чу дәве голе. Т’ә
мамийа ә’лаләт дьһатә щәм Wи
у Әwи жи әw һин дькьрьн. 14 Ча
хе Иса р’еда чу, Леw ийеф кӧр’е
Һалфаwо ль щийе хәрщһьлдане
р’уньшти дит у готе: «Пәй Мьн
wәрә». Әw жи р’абу пәй Иса
чу. 15 Гав а Иса мала Леw ида
сәр сьфре бу, гәләк хәрщг ьрф у

гӧнәк’арф т’әви Wи у шагьртедф
Wи ль сәр сьфр е р’ун ьшт ь
бун, чьмк и йед пәй Wи дьч ун
гәләк бун. 16 Гава qан унзанед
жь нава ферьсийаф дит ьн кӧ
Иса т’әви хәрщг ьр у гӧнәк’ара
ль сәр сьфре р’уньшти йә, жь
шаг ьрт ед Wи пьрсин: «Чьма
Әw т’әви хәрщг ьр у гӧнәк’ара
дьх wә у вәдьх wә?» 17 Чахе Иса
бьһ ист, wанр’а гот: «Сахләм нә
һ’әwще һ’әк им ьн, ле нәх wәш.
Әз нә һатьмә гази йед р’аст кьм,
ле гази гӧнәк’ара».
Пьрса р’ож иг ьрт ьне
(Мәтта 9:14‑17; Луqа 5:33‑39)
18 Щар әке шаг ьрт ед Йуһ’ән
на у ферьсийа р’ож и дьг ьртьн.
Чәнд мәрьв һатьнә щәм Иса у
же пьрсин: «Чьма шагьртед Йу
һ’әнна у йед ферьсийа р’ож ийа
дьг ьрьн, ле шаг ьртед Тә р’ож и
нагьрьн?» 19 Иса готә wан: «Һ’ә
та зә’ва т’әви wан ә, гәло дьбә
кӧ хwәнд ийед дә’wат е р’ож и
бьг ьрьн? Һ’әта зә’ва т’әви wан
ә, әw нькарьн р’ож и бьг ьрьн!
20 Ле р’ож wе бен, гав а зә’в а жь
wан бе һьлдане, һьнге wе р’оже
wе р’ож и бьг ьрьн. 21 Т’ӧ кәс пе
п’арч’е ну к’ьнща кәвьн п’инә
накә. Һәгәр ӧса бькә, п’арч’е
к’ьнща кәвьнва дьрути wе зоре
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ль к’ьнща кәвьн бькә у щийе 28 Аwа готи Кӧр’е Мерьв Хӧдане
qәльши wе һе ль бәр һәвва һәр’ә. р’ож а шәм ийе йә жи».
22 У нә жи кәс әк шәрав а ну
дькә мәшкед кәвьн. Һәгәр ӧса Иса р’ож а шәм ийе мәрьве кӧ
дәст е wи к’ьш ийабу
бькә, шәрава ну wе мәшк а бь
qәнщ дькә
т’әqинә, һьн шәраве ӧнда бә,
(Мәтта 12:9‑14; Луqа 6:6‑11)
һьн жи мәшк. Ле шәрав а ну
1 У Иса диса к’әтә к’ьниште.
дьк ьнә мәшкед ну».
Ль wе дәре мәрьвәк һәбу,
Пьрса р’ож а шәм ийе
кӧ дәст е wи к’ьш ий абу. 2 У
(Мәтта 12:1‑8; Луqа 6:1‑5)
ч’ә’ве һьнәк а сәр Wи бу, гәло
23 Иса р’ожәкә шәм ийе нав а р’ож а шәм ийе Әwе wи qәнщ кә
зәвийар’а дәрбаз дьбу у шаг ьр йан на, wәк и хәйба Wи бьк ьн.
тед Wи р’ева дәстпек ьрьн сьм 3 Иса мәрьве дәстк’ьшийайир’а
бьлед геньм чьнин. 24 Ферьсийа гот: «Р’аб ә ве гов әке бьсәк ь
Исар’а гот: «Бьн ьһер’ә! Чьма нә!» 4 Паше wанр’а гот: «Р’ож а
шаг ьрт ед Тә тьшт е нәщай изи шәм ийе qәнщ ик ьрьн щай из
р’ож а шәм ийе дьк ьн?» 25 Иса ә, йан хьрабик ьрьн? Р’ӧһ’әк и
ль wан вәг әр’анд у гот: «Wә хьлазф кьн, йан ӧнда кьн?» Ле
qәт нәх wәнд ий ә кӧ Даw ьдф wан дәнг нәк ьр. 5 Иса бь һерс
жь һ’әwщәт ийе чь кьр, гава әw ль дора Хwә ньһер’и, бона сәр
у йед пер’а бьр’ч и бун? 26 Әw һ’ьшк ийа wан бәр Хwә к’әт у
wәхт е Әвйатаре сәрәкк’аһ ин wи мәрьвир’а гот: «Дәст е хwә
да к’әтә Ханаф Хwәде у нанеф дьреж кә». Әwи жи дьреж кьр у
Хwәдер’а дай и хwар, кӧ әw нан дәсте wи диса qәнщ бу. 6 Ферьси
пешт ьри к’аһ ин а нә щай из дәрк’әт ьнә дәрва у пер’а‑пер’а
бу йәк и дьн бьх wара. Сәрда т’әви Һеродәсийаф шеw ьрин,
жи әw нан да йед т’әви хwә»*. кӧ чаwа Wи бьд ьнә кӧшт ьне.
27 Паше сәр гот ьн а Хwәд а зедә
Щьвата ль дәве голе
кьр готә wан: «Р’ож а шәм ийе
7
Иса
т’әви шагьртед Хwә чу дә
бона инс ен һат ә дан ине, нә
кӧ инсан бона р’ож а шәм ийе! ве голе. Жь Щәлиле ә’лаләтәкә

3

* 2:26 Qан уна К’аһ инт ийе 24:9; П’адшат и I, 21:1‑6.
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гьран пәй Wи чу. 8 Гава кӧ wа
на кьрьнед Wи бьһ ист ьн, жь
Щьһустане, Оршәл име, Иду
мәйайе, wи алийе Урдӧней и
р’оһ ьлате, ӧса жи жь qәза Сур у
Сайде гәләк мәрьв һатьнә щәм
Wи. 9 У Иса жь дәст ә’лаләт е
шаг ьрт ед Хwәр’а гот, кӧ Wи
р’а qәй ькәке һазьр кьн, wәк и
нәк’әвә ль бәр дә’фа. 10 Чьмк и
Иса гәләк мәрьв qәнщ кьрьн,
ӧса кӧ йед нәх wәш т’оп и сәр
дьбун, wәк и дәст е хwә бьдана
Wи. 11 Дәма кӧ р’ӧһ’ед һ’әрам Әw
дьд ит ьн, ль бәр Wи дәв әр’уйа
хwә давит ьнә ә’рде, дьк ьрьнә
qир’ин у дьг от ьн: «Тӧ Кӧр’е
Хwәде йи!» 12 Ле Иса һ’ьшк
т’әм и ль wан дьк ьр, кӧ бона
Wи нәк ьнә дәнг и.
Бьж арт ьна һәр донздәһа
(Мәтта 10:1‑4; Луqа 6:12‑16)
13 Иса һьлк ’ьш ий а ч’ийе у
мәрьвед кӧ Wи дьх wәст ьн гази
щәм Хwә кьрьн. Әw жи чунә
щәм Wи. 14 Әwи донздәһ мәрьв
бьжартьн, навед wан «шандиф»
дан и, кӧ т’әви Wи бьм ин ьн у
wан бьш инә, wәк и даннасин
кьн. 15 У һ’ӧкӧм да wан кӧ щьна
дәрх ьн. 16 Һәр донздәһед бь
жарти әв ьн: Шьмһ’ун (кӧ наве
wи кьр ә Пәтрус ф), 17 Аqуб е ф

Зәбәд и у Йуһ’әннайе бьре wи,
(әwи наве Боа нәрщәс ль wан
кьр, кӧ те фә’мк ьрьне: «Кӧр’ед
Гӧр’ин ийа Ә’змен») 18 Әнд ра
wьс, Фил ипо, Бәрт оломәйо,
Мәтт а, Т’ум а, Аqуб е ф кӧр’е
Һалфаwо, Тәдайо, Шьмһ’уне
wәлатп’арьст ф 19 у Щьһудайеф
Исхәрйоти йе кӧ бу нәмаме Иса.
Иса у Бәлз әбулф
(Мәтта 12:22‑32;
Луqа 11:14‑23; 12:10)
20 Паше Иса чу маләке. Диса
һаqас ә’лаләт щьвийа, һ’әта кӧ
ньк арьбун нане хwә жи бь
хwарана. 21 Гав а йед жь хун у
qьнета Wи бьһ истьн, дәрк’әтьн
Wи бьгьрьн, чьмк и wана дьгот:
«Әwи һ’ьше Хwә ӧнда кьрийә!»
22 У әw qан унз анед кӧ жь Ор
шәлиме бәржер бьбун, дьготьн:
«Бәлз әбулф Wида һәйә! Әw бь
һ’ӧкӧме сәрwер е щьна щьна
дәрд ьхә!» 23 Иса жи әw гази
щәм Хwә кьрьн у бь мәс әла
wанр’а гот: «Мир ещ ьн чаwа
дькарә хwәха хwә дәрхә? 24 Һә
гәр нав п’адшат икеда т’ьфаqф
т’ӧнәб ә, әw ньк ар ә бьм инә.
25 Мал а кӧ бет’ьф аqи бьк’әв е,
әw мал нькарә бьминә. 26 Һәгәр
мирещ ьн р’аб ә һьмб әри хwә
у бьб ә дӧт ир әт и, әw ньк ар ә
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бьм инә, ле бәле wе хьлазийа
wи бе. 27 Ле бәле т’ӧ кәс ньк а
рә бьк’әвә мала мерх асәк и у
һәбук аф wи т’алан кә, һәг әр
пеш ийе wи мерх аси гьренәдә.
Гава гьреда, һьнге wе бькарьбә
мала wи т’алан кә.
28 Әз р’аст wәр’а дьб еж ьм,
һәр гӧнә у һәр гот ьна хьраб
кӧ беж ьн wе ль бәндед дьне
бенә бахшанд ьне, 29 ле к’и кӧ
гот ьнәкә хьраб мьqабьл и Р’ӧ
һ’е Пироз бежә, т’ӧ щар ль wи
найе бахшанд ьне. Әwе бь wи
гӧнәй и һ’әта‑һ’әтайе сущдар
бә». 30 Иса әв йәк гот, чьмк и
wан дьг от: «Р’ӧһ’е һ’әрам Wи
да һәйә».
Де у бьрайед Иса
(Мәтта 12:46‑50;
Луqа 8:19‑21)
31 Һьнг е де у бьр ай ед Иса
һат ьн, ль дәрва сәк ьн ин, йәк
шандьнә пәй Wи у гази Wи кь
рьн. 32 Ә’лаләта кӧ ль дора Wи
р’ун ьшт ьбу готә Wи: «Ва дийа
Тә у бьрайед Тә дәрв а пьрса
Тә дьк ьн». 33 Иса щаба wан да
у гот: «Дийа Мьн у бьрайед
Мьн к’и нә?» 34 Һьнг е ль йед
дора Хwә р’ун ьшт и ньһер’и у
гот: «Ва нә де у бьрайед Мьн!
35 Һәр кәс е кӧ хwәст ьн а Хwәде

бинә сериф, әw ә бьре Мьн,
хушк а Мьн у дийа Мьн».
Мәсәла т’ох ьмр’әшф
(Мәтта 13:1‑9; Луqа 8:4‑8)

4

1 Иса дис а ль дәв е гол е
дәст бь һинк ьрьне кьр.
Ә’лаләтәкә ӧса мәзьн ль дора
Wи щьвийа, к’әрба Әw к’әтә
qәй ьк а ль сәр голе у р’ун ьшт.
Т’әм ам ий а ә’лаләт е ль дәв е
голе бу 2 у Wи бь мәс әла әw
һин и гәләк тьшт а дьк ьрьн.
Һинк ьрьна Хwәда гот: 3 «Гӧһ
дари! Т’ох ьмр’әшф р’абу чу кӧ
т’охьм бьр’әш инә. 4 Чахе әwи
т’ох ьме хwә дьр’әшанд, һьнәк
же к’әт ьнә дәве р’е, тәйр әдә
һат ьн у әw хwарьн. 5 У һьнәк
к’әтьнә сәр ә’рде кәвьри, ль wьр
кӧ хwәл и кем бу. Әw зу шин
бун, чьмк и тәлаше хwәлийе нә
к’ур бу. 6 Чахе тә’в дәрк’әт, әw
ч’ьлмьсин у чьмк и р’аwедф wан
т’ӧнәбун, һ’ьшк бун. 7 У һьнә
кед дьн к’әт ьнә нав а стьрийа,
стьри р’абун әw хән ьqанд ьн
у бәр нәдан. 8 У һьнәкед дьн
жи к’әт ьнә нав а ә’рде qәнщ у
шин бун, мәзьн бун у һьнәк а
си, һьнәк а шест, һьнәк а сәд
щар бәр дан».
9 У Иса wанр’а гот: «Гӧһе к’ейи
бьһ ист ьне һәйә бьра бьбьһе».
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Иса чьма бь мәсәла
хәб әр дьдә
(Мәтта 13:10‑17; Луqа 8:9‑10)
10 Гав а Иса т’ән е ма, йед
дора Wи гьрт ьбун т’әви һәр
донздәһ а, бона ван мәсәла же
пьрсин. 11 Әwи щаба wан да у
гот: «Wәр’а һат ийә дай ине кӧ
һун сӧр’ед П’адшат ийа Хwәде
бьзан ьбьн, ле бона wан, йед кӧ
дәрв а нә, һәр тьшт бь мәсәла
те гот ьне, 12 wәк и:
‹Чьqаси бьн ьһер’ьн жи, нә
бин ьн,
чьqаси бьбьһен жи, фә’м
нәк ьн,
wәк и нәбә кӧ вәгәр’ьнф у ль
wан бе афук ьрьнеф›*».

wанда чанд и дәрд ьхә. 16 Әwед
ль сәр ә’рде кәвьри әw ьн, кӧ
гав а хәб әре дьбьһен, әw зу бь
әшq у ша wе qәбул дьк ьн, 17 ле
чьмк и р’аwед wан т’ӧнәнә, әw
дьреж т’аw нак ьн. У гава бо
на хәб әр е р’аст и тәнг асийаф
йан зеранд ьне тен, зу жь р’е
дьк’әвьн. 18 У әwед нава сть
рийада һат ьнә чанд ьне әw ьн,
кӧ хәб әре дьбьһен, 19 хәмед ве
дьнйайе, дәрәwед дәwләт ийе у
хwәстьна тьштед дьн дьк’әвьнә
наве у хәбәре дьхәньqиньн, әw
бе бәр дьм ин ьн. 20 У әwед ә’р
де qәнщда һат ьнә чанд ьне әw
ьн, кӧ хәб әре дьбьһен, qәбул
дьк ьн, һьнәк си, һьнәк шест у
һьнәк жи сәд щар бәр дьд ьн».

Шьров әк ьрьна 
мәсәла т’ох ьмр’әш

Ч’ьра сәр п’еч’ьреф

(Мәтта 13:18‑23;
Луqа 8:11‑15)

У Иса wанр’а гот: «Гав а
ч’ьре тин ьнә һьндӧр’, бона чь
тин ьн? Бона бьн сәл ьке, йан
бона бьн ньвине? Нә тин ьн кӧ
дайн ьнә сәр п’еч’ьреф? 22 Т’ӧ
тьшт е вәш арт и т’ӧнәй ә кӧ
нәйе ашкәр әк ьрьне у нә жи
тьштәк и дьзив а һәйә кӧ нә
к’әвә бәр р’онайе. 23 Гӧһе к’ейи
бьһ ист ьне һәйә бьра бьбьһе».

(Луqа 8:16‑18)
21

13 Һьнг е Иса wанр’а гот: «Һун
ве мәсәле фә’м нак ьн? Ле иди
һуне һ’әм у мәсәла чаwа фә’м
бьк ьн? 14 Т’ох ьмр’әш хәб әр е
дьр’әш инә. 15 Әwед ль дәве р’е
кӧ хәб әр ле те чанд ьне, әw ьн,
кӧ гав а дьбьһен, пер’а‑пер’а
мир ещ ьн те у хәб әр а дьле ф

* 4:12 Ишайа 6:9‑10.
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24 Иса wанр’а гот: «Дина хwә

бьдьнә тьштед кӧ һун дьбьһен.
Һун бь чь чапе бьп ивьн, бь wе
пив ане жи wе wәр’а бе пив а
не у сәрда жи wе һе зедә бә.
25 Чьмк и к’ер’а кӧ һәйә, wе һе
ле зедә бә у к’ер’а кӧ т’ӧнә, чь
һәйә жи wе же бе станд ьне».
Мәсәла т’ох ьме шин дьб ә

чанд ьне һурт ьр ә. 32 Ле гав а
әw те чанд ьне дьг ьһ ижә, жь
һ’әм у п’ьнщар’а мәст ьр дьбә
у ч’ьqьлед мәзьн дьдә, ӧса кӧ
тәйр әдед ә’змен дьк арьн хwә
бьд ьнә бьн сийа wе».
Иса бь мәсәла хәб әр дьдә
(Мәтта 13:34‑35)

Бь гәләк мәс әлед бь ви
аwайи wанр’а һаqас хәбәр дьда,
чьqас кӧ wана дьк арьбу фә’м
бьк ьр а. 34 Бе мәс әлә wанр’а
тьштәк нәд ьг от, ле шаг ьрт ед
Хwәр’а башqә һәр тьшт шь
ров әд ьк ьр.
33

У Иса гот: «П’адш ат ий а
Хwәде мина ве йәке йә: Мәрь
вәк т’охьм дьр’әшинә нав ә’рде.
27 У шәв у р’ож р’ад ьзе, р’ад ьбә,
т’охьм шин дьбә, бьл ьнд дьб ә
у хwәх а пе наһ’әсә кӧ әв чаwа
дьб ә. 28 Ә’рд жь хwә бәр дьдә,
Иса фьрт онеф дьсәqьр’инә
пеш ий е зил, паше сьмб ьл,
(Мәтта 8:23‑27; Луqа 8:22‑25)
пәйр’а жи гән ьме гьһ ишт и
35 Wе р’оже, гав а р’о чу ава,
29
сьмбьлда. Гава кӧ бәр дьг ь
һижә, мәрьв иди дә’се давеже, Иса шаг ьрт ед Хwәр’а гот: «Әм
чьмк и дәма нанд ьрунеф пер’а дәрб ази wи бәри голе бьн».
36 Шаг ьрт жь ә’лаләт е qәт и
гьһ ишт ийә».
йан, к’әт ьнә wе qәй ьк а кӧ Иса
Мәсәла һ’әба т’ох ьме
теда бу у wана Әw т’әви хwә
хәрд алеф
бьр. Qәй ькед дьн жи т’әви Wи
(Мәтта 13:31‑32;
бун. 37 Дә ижар фьрт онәк ә ф
Луqа 13:18‑19)
мәзьн ль wан р’абу, пела ӧса
30 У Иса гот: «Әм П’адш ат и ль qәй ьке дьх ьст, кӧ иди әw бу
йа Хwәде мина чь бьш ьбин ьн? бь аве т’ьж и бьбуйа. 38 Ле Иса
Йан жи әм wе бь к’ижан мәсәле паш ий а qәй ьк ед а сәр е Хwә
шьровәк ьн? 31 Әw мина һ’әбәкә дан ибу сәр бә’лг и у р’аз абу.
т’ох ьме хәрдале йә кӧ жь һ’ә Wана Әw һ’ьшйар кьр у готьне:
му т’ох ьмед кӧ сәр ә’рде тенә «Дәрсдарф, нә хәма Тәйә кӧ әм
26
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ӧнда дьбьн?» 39 Иса р’абу, ль
байе һьлат у ә’мьри сәр голе
кьр гот: «Бьсәк ьнә, кәр’ бә!»
Фьрт оне дан и у һ’әм у тьшт
сәqьр’ин. 40 Иса wанр’а гот:
«Һун чьма дьт ьрсьн? Һе чаwа
баwәрийа wә т’ӧнә?» 41 Саwәкә
гьран ль wана гьрт у һәвдӧр’а
гот ьн: «Гәло әв к’и йә, кӧ ба
у гол жи ельм иф Wи дьбьн?»
Иса йәк и щьнак’әт и
qәнщ дькә
(Мәтта 8:28‑34; Луqа 8:26‑39)

5

1 Әwан а

дәрбази wи бәри
гол а Щәл ил е бун у гь
һишт ьнә т’опрахед Гьрасине.
2 Гав а кӧ Иса жь qәй ьке дәр
к’әт, һьнг е жь нав гор’ьстана
мәр ьв әк р’аст и Wи һат, кӧ
р’ӧһ’е һ’әрам пер’а бу. 3 Әw нав
гор’ьстанада дьма у т’ӧ кәси
иди ньк арьбу бь зьнщ ира жи
әw гьреда. 4 Чьмк и гәләк щара
әw бь qәйд у зьнщ ира гьреда
бун, ле wи зьнщир qәтандьбун
у qәйд шкенанд ьбун. Т’ӧ кәси
нькарьбу әw зәфт бьк ьра. 5 Т’ь
ме шәв у р’ож гор’ьстанада у
сәре ч’ийа дьк ьрә qир’ин, пе
кәвьра хwә бьриндар дьк ьр.
6 Гав а әwи дурв а Иса дит,
бәзи, хwә авитә бәр ньг а 7 у бь
дәнгәк и бьл ьнд кьрә qир’ин у

гот е: «Тӧ чь жь мьн дьх wази,
Исайе Кӧр’е Хwәд ей е Һәри
Жорьн? Тӧ хат ьр е Хwәде ки,
мьн нәдә щәфе!» 8 Әwи әв йәк
дьг от, чьмк и Иса дьг от е: «Һәй
р’ӧһ’е һ’әрам! Жь ви мәрьви
дәрк ’әв ә!» 9 Иса же пьрси у
гот: «Нав е тә чь йә?» Әwи жи
гот: «Нав е мьн К’омәcкәр ә,
чьмк и әм гәләк ьн». 10 У гә
ләк и р’әща жь Иса дьк ьр, кӧ
wан жь wе т’опрахе дәрнәхә.
11 Wьр ль синг е ч’ийе сурик и
бәр аз ай и мәз ьн дьч ’ер ий а.
12 Р’ӧһ’ед һ’әр ам р’әщ а жь Иса
кьр ьн у гот ьн: «Мә бьш и
нә нав а бәраз а, әм бьк’әвьнә
нав а wан». 13 Әwи жи изьн да
wан, р’ӧһ’ед һ’әрам дәрк’әт ьн у
к’әт ьнә нав а бәраз а. Әw сури
незик и дӧ һ’әзар бәраза бу, әw
жорда р’әви, хwә жь кәнделда
авит ьнә голе у хән ьqин. 14 Бә
разв ан р’әвин чунә баж ар у
гӧнда, әв йәк гьл и кьрьн. У
бьнәл иф һат ьн кӧ тьшт ед буй и
бьбин ьн. 15 У һат ьнә щәм Иса,
дина хwә дане, wе әw мәрьв е
щьнак’әт ий и кӧ к’омәcкәрәкә
щьна пер’а бу, к’ьнще wи ле,
сәр һ’ьше хwәда һати р’уньшти
йә. Һьнге әw тьрсийан. 16 Әwед
кӧ әв йәк дит ьбун щьмә’т ер’а
гьл и кьрьн, кӧ чь һатә сәре wи
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щьнак’әт и у бәраз а. 17 Һьнг е
wана р’әща жь Иса кьр, кӧ Әw
жь ә’рде wан һәр’ә.
18 Гава Иса к’әтә qәй ьке, әwи
кӧ щьнак’әт и бу, р’әща же кьр,
кӧ т’әви Wи һәр’ә. 19 Ле Иса
нәһ ьшт у жер’а гот: «Вәг әр’ә
мала хwә у нәфәред мала хwә
р’а бежә, кӧ Хӧдан бона тә чь
кьр у чаwа ль тә һатә р’ә’ме».
20 Әw жи чу у дәстпек ьр чь кӧ
Иса бона wи кьрьбу qәза Де
капол ис ед а* бәл а кьр у һәр
кәс ә’щебмай и дьма.
Qизьк а мьри 
у к’ӧлф әтәкәф нәх wәш
(Мәтта 9:18‑26; Луqа 8:40‑56)

Гав а Иса дис а бь qәй ь
ке дәрб ази wи бәр е дьн бу,
ә’лаләтәкә гьран ль дора Wи
щьвийа. Гава Әw ль дәве голе
бу, 22 йәк и жь сәрwер ед к’ь
ништ е кӧ наве wи Йай иро бу
һатә щәм Wи, гава wи Иса дит,
хwә авитә ньг ед Wи, 23 гәләк
р’әща же кьр у гот: «Qизьк а
мьн ль бәр мьрьне йә. Wәр ә у
дәст ед Хwә дайнә сәр wе, кӧ
qәнщ бә у бьж и». 24 Иса р’абу
т’әви wи чу.
21

Ә’лаләтәкә гьран пәй Wи дь
чу у тәнгаси дьданә Wи. 25 Wьр
к’ӧлфәтәкф жи һәбу, кӧ донздәһ
сале wе бун, сәр хуне вәбьбу.
26 Әwе гәләк и дәст е һ’әк имада
к’ьшандьбу у һ’әм у һәбука хwә
хәрщ кьрьбу, ле т’ӧ ч’ар ә ле
нәбьбу у сәрда һе хьраб бьбу.
27 Әwе дәрһәqа Исада бьһ ист,
пьшт ев а һатә нав а ә’лаләт е у
ль к’ьнще Wи к’әт. 28 Чьмк и
әwе дьле хwәда дьг от: «Һәгәр
әз т’әне к’ьнще Wи жи к’әвьм,
әзе qәнщ бьм». 29 У пер’а‑пер’а
хун же ч’ьк ийа у бәдәна хwәда
т’әхм ин кьр, кӧ жь еша хwә
qәнщ бу. 30 Иса дәстх wәда пе
һ’әсийа кӧ qәwатәк же чу, нав
ә’лал әт ед а зьв ьр’и у пьрси:
«К’е ль к’ьнщед Мьн к’әт?»
31 Шаг ьрт ед Wи гот ьн: «Тӧ
дьбин и кӧ ә’лаләт тәнг асийе
дьдә Тә, ле Тӧ дьбеж и: ‹К’е ль
Мьн к’әт?›» 32 Ле Иса дор‑бәре
Хwә дьн ьһер’и кӧ бьбинә, к’е
әв йәк кьр. 33 Һьнг е к’ӧлф әт
ль хwә һ’әсий а кӧ чь ль wе
qәw ьм и, бь тьрсе у ләрьз әке
һат хwә авитә бәр Wи у һәр
тьшт р’аст гот. 34 Иса wер’а гот:
«Ә’вде! Баwәрийа тә тӧ qәнщ

* 5:20 «Дек апол ис» бь зьмане йунан и те фә’мк ьрьне: «Дәһә Баж ар»,
чьмк и әва qәз а бәр еда бь йәктийа дәһә баж ара һат ийә чек ьрьн.
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кьри. Бь хер у сьламәт һәр’ә у
жь еша хwә qәнщ бә».
35 Иса һе хәб әр дьд а, жь
мала сәрwере к’ьн ишт е мәрьв
һат ьн у гот ьн: «Qиз а тә мьр,
иди зә’мәт е нәд ә Дәрсд ар».
36 Ле Иса гӧһ нәд а гот ьн а wан,
wи сәр әк е к’ьн ишт ер’а гот:
«Нәт ьрс ә, т’әне баwәр бькә!»
37 Әwи нәһ ьшт кӧ кәс пәй Wи
һәр’ә, пешт ьри Пәтрус, Аqуб
у Йуһ’әнн айе бьре wи. 38 Ча
хе гьһ ишт ьн ә мал а сәр әк е
к’ьн ишт е, Иса дит wе һеwәр
за wан ә, дьг ьрин у дьк ьн ә
qар’ә‑qар’. 39 Гав а Әw к’әт ә
һьндӧр’, wанр’а гот: «Чьма һун
дьк ьн qалмә‑qалм у дьг ьрин?
Зар’ нәм ьрийә, ле һен ьж ийә».
40 Wан а qәрф е хwә пе дьк ьр.
Ле Иса һ’әм у дәрх ьст ьн ә
дәрв а, де у баве qизьке т’әви
һәр се шаг ьрт ед Хwә һьлдан
у к’әтә щийе кӧ qизьк ле бу.
41 Дәст е qизьке гьрт у гот ә wе:
«Тал ита qум!» кӧ те фә’мк ьрь
не: «Qизьк, әз тәр’а дьбеж ьм,
р’абә!» 42 Qизьк пер’а‑пер’а р’абу
у гәр’ийа. Әw донздәһ сал и бу.
Әwед кӧ дит ьн һ’ьше сәре wан
чу. 43 Иса һ’ьшк т’әм и ль wан
кьр, кӧ ве йәке кәсир’а нәбе
жьн у wанр’а гот, кӧ хwарьне
бьд ьнә wе.

Баж аре Ньср әт е, ль к’ӧ Иса 
мәзьн бьбу, Wи qәбул накә
(Мәтта 13:53‑58;
Луqа 4:16‑30)

6

1 Иса жь wьра дәрк’әт у чу
щи‑мьск’әне Хwә. Шагьртед
Wи жи пәй Wи чун. 2 Чахе р’ожа
шәм ийе һат, Wи к’ьн иштеда
дәст бь һинк ьрьне кьр у гәләка
кӧ бьһист зәндәгьрти мабун у
дьготьн: «Әви мәрьви әв тьшт
жь к’ӧ анинә? Әв чь сәрwахтиф
йә кӧ жер’а һатийә дайине? У әв
чь к’әрәмәт ьн кӧ бь дәсте Wи
дьqәwьмьн? 3 Нә Әв нәщар ә? Нә
Әв кӧр’е Мәрйәмеф у бьре Аqубф,
Йусес, Щьһудаф у Шьмһ’ун ә?
Нә хушкед Wи ль вьр нав мәда
нә?» Бь ви аwайи әw жь Wи чун.
4 Иса wанр’а гот: «П’ехәмб әр
т’ӧ щийи нә беqәдьр ә, пештьри
нава щи‑мьск’әне хwә, мәрьвед
хwә у мала хwәда». 5 Әwи ль
wе дәре ньк арьбу т’ӧ к’әрәмәт
бьк ьра, т’әне дәст е Хwә дан и
сәр чәнд нәх wәша у әw qәнщ
кьрьн. 6 Әw сәр нәбаwәрийа
wан ә’щебмай и ма.

Шанд ьна һәр донздәһа
(Мәтта 10:5‑15; Луqа 9:1‑6)

Иса ль гӧндед дор‑бәра дь
гәр’ийа у һин дьк ьр. 7 Wи һәр
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донздәһ гази щәм Хwә кьрьн,
дәстпек ьр әw щот‑щот шандьн
у һ’ӧкӧме ль сәр р’ӧһ’ед һ’әрам
р’а да wан. 8 Т’әми да wан у гот:
«Бона р’е, пешт ьри шьвдара
дәст е хwә т’ӧ тьшт и хwәр’а
һьлнәдьн: Нә нан, нә турьк у
нә жи п’әра бәр пьшта хwәда.
9 Чарьхед хwә бьк ьнә п’ийе хwә,
ле дӧ дәст кьрас хwәр’а һьлнә
дьн». 10 Сәрда зедә кьр готә wан:
«Әw мала кӧ һун бьк’әвьне, wе
маледа жи бьминьн, һ’әта һун
жь wи щийи дәрк’әвьн. 11 Әw
щийед кӧ wә qәбул нәк ьн у
гӧһдарийа гот ьна wә нәк ьн,
жь wьр дәрк’әвьн у т’оза ньгед
хwә даwшиньн, wәк и wанар’а
бьбә шә’дәти».
12 Әw жи р’е к’әтьн чун у дан
насин дьк ьрьн кӧ мәрьв жь
гӧнәк ьрьне вәгәр’ьн. 13 Wана
гәләк щьн дәрдьх ьстьн у р’унф
ль гәләк нәх wәша дьдан у әw
qәнщ дьк ьрьн.

дәрк’әтьбу. Һьнәка дьгот: «Әва
Йуһ’әнн айе ньхӧмд ар ф ә жь
нав мьрийа р’абуйә. Ләма жи
пе wи к’әр әмәт тенә кьрьне».
15 Ле һьн әк а жи дьг от: «Әва
Елй ас ф ә». Һьнәкед дьн жи
дьг от ьн: «Әва п’ехәмб әр әк и
мина п’ехәмбәред бәре йә». 16 Ле
гав а Һер одәс әв йәк бьһ ист,
гот: «Әва әw Йуһ’әнна йә, йе
кӧ мьн сәре wи лех ьст ийә, жь
нав мьрийа р’абуйә!» 17‑18 Чьмк и
Һеродәс хwәха Һеродийа жьна
Фил ипойе бьре хwә станд ьбу,
ле Йуһ’әнна жер’а чәнд щара
гот ьбу: «Нә р’аст ә кӧ тӧ жьна
бьре хwә бьстини». Һеродәс жи
к’әрби Һерод ийайе Йуһ’әнна
дабу гьртьне, гьредабу у авитьбу
кәле. 19 Ләма Һерод ийайе к’ин
Йуһ’әнн ар’а дажот, дьх wәст
wи бьдә кӧшт ьне, ле ньк арьбу,
20 чьмк и Һер одәс жь Йуһ’әнна
дьтьрсийа у әw хwәй дькьр. Әwи
зан ьбу кӧ Йуһ’әнна мәрьвәк и
р’аст у бӧһӧрт и йә. Гав а кӧ
Кӧшт ьна 
гӧһд арийа гот ьн а wи дьк ьр,
Йуһ’әннайе ньхӧмд арф
сәре wи т’әвиһәв дьбу*, ле диса
(Мәтта 14:1‑12; Луqа 9:7‑9)
бь һ’әwас гӧһ дьда гот ьна wи.
14 Һер одәс п’адша әв йәк бь 21 Аwа щар әке мәщал вәбу. Һе
һист, чьмк и нав у дәнг е Иса родәс бона р’ож а буй ина хwә,
* 6:20 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «сәр е wи т’әвиһәв дьбу» аһа
йә: «Wи гәләк тьшт дьк ьр».
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ә’сьлзада, сәрһ’әзаредф әскәра
у гьрәгьред Щәлилер’а мәсрәф
дан и. 22 Гава qиза Һерод ийайе
к’әтә һьндӧр’ у р’әqьси, әв йәк
ль дьле Һеродәс у т’әгл ифк ь
рийед ль сәр сьфре р’ун ьшт и
хwәш һат. Һьнг е п’адше готә
qизьке: «Тӧ жь мьн чь бьх wази,
әзе бьд ьмә тә». 23 У wи жер’а
сонд хwар гот: «Тӧ жь мьн чь
бьх wази, әзе бьд ьмә тә, һ’әта
нив е п’адш ат ий а хwә жи!»
24 Qизьк дәрк ’әт ә дәрв а у чу
жь дий а хwә пьрси: «Әз чь
бьх wазьм?» Дийа wе жи гот:
«Сәре Йуһ’әннайе ньхӧмдар».
25 Qизьке ләзанд чу щәм п’адше
у хwәст ьна хwә жер’а гот: «Әз
дьх wазьм кӧ тӧ ньһ а сәре Йу
һ’әннайе ньхӧмдар ль сәр сьни
йе бьди мьн». 26 П’адша гәләк и
бәр хwә к’әт, ле чьмк и ль бәр
т’әгл ифк ьрийа сонд хwарьбу,
нәх wәст созе хwә бәтал кьра.
27 П’адше пер’а‑пер’а ә’мьри
сәр щәлат кьр, кӧ һәр’ә сәре
Йуһ’әнна бинә. Щәлат жи чу
кәледа, сәре wи лех ьст 28 у ль
сәр сьн ийе ани у да кәч’ьке.
Әwе жи әw һьлда бьр да дийа
хwә. 29 Гава шагьртед Йуһ’әнна
әв йәк бьһ ист ьн, һат ьн щьн
йазе wи бьрьн кьрьнә т’ьрбе.

Иса пенщ һ’әзара т’ер дькә
(Мәтта 14:13‑21; Луqа 9:10‑17;
Йуһ’әнна 6:1‑14)
30 У шанд иф вәгәр’ийанә щәм
Иса, һ’әм у тьшт ед кӧ кьрьбун
у һин кьрьбун жер’а гот ьн.
31 Иса wанр’а гот: «Дә wәр ьн
әм т’әне һәр’ьнә щик и хәwлә
у һьнәк и р’ьһ’әт бьн». Чьмк и
гәләк дьһ ат ьн у дьч ун, wан а
мәщ ал нәд ьд ит кӧ нане хwә
жи бьх wар ан а. 32 У әw т’әне
бь qәй ьке чунә щик и хәwлә.
33 Ле гәл әк а кӧ чуй ин а wан
дит, әw нас кьрьн, жь һ’әм у
баж ара пәйа бәзин у бәри wан
гьһ ишт ьнә wи щий и. 34 Чахе
Иса жь qәй ьке дәрк ’әт у Wи
ә’лаләт әк ә гьр ан дит, һьнг е
гӧне Wи ль wан һат, чьмк и
әw мин а пәз ед бе шьв ан бун.
Дәстпек ьр гәләк тьшт әw һин
кьрьн. 35 Иди чьмк и дәрәнг бу,
шаг ьрт ед Иса һат ьн у гот ьне:
«Әв дәр щик и хьк и‑хwәл и йә,
wәхт жи иди дәрәнг ә. 36 Щьм
ә’т е бәр’дә кӧ әw һәр’ьнә гӧнд
у бәрг ед дәр‑дор а у хwәр’а
тьшт ед хwар ьн е бьк ’ьр’ьн».
37 Ле Иса ль wан вәг әр’анд у
гот: «Һун хӧр әк бьд ьнә wан!»
Жер’а гот ьн: «Әм һәр’ьн баһе
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дӧсьд зивиф нан бьк ’ьр’ьн у
wан бьд ьнә хwарьне?»
38 Иса wанр’а гот: «Һәр’ьн
бьн ьһер’ьн, к’а чәнд нанед wә
һәнә». Гав а кӧ пе һ’әсий ан,
гот ьн: «Пенщ нан у дӧ мә’си
һәнә». 39 Wи ә’мьр кьр кӧ һ’ә
му жи к’ом‑к’ом ль сәр гиһайе
шин р’унен. 40 Әw жи к’ом‑к’ом,
сәд‑сәд, пенщи‑пенщи ль ә’рде
р’ун ьшт ьн.
41 Иса һәр пенщ нан у һәр
дӧ мә’си һьлдан, бәре Хwә ә’з
менда кьр шьк ьри да, әw нан
кәрк ьрьн у да шаг ьрт ед Хwә,
wәк и әw дайньнә бәр ә’лаләте.
У һәр дӧ мә’си жи ль һ’әм уйа
бәла кьр. 42 Һ’әм уйа хwар у т’ер
бун. 43 Жь wан нан у мә’сийа
донздәһ сәләйед т’ьж и һурьк
бәр әв кьрьн. 44 Йед кӧ жь wи
нани хwарьн wәкә пенщ һ’әзар
мери бун.

47 Гава кӧ р’о чу ава, qәй ьк нава

голеда бу у Иса т’әне дәве голе
бу. 48 Иса дит кӧ шаг ьрт бер
к’ьшанд ьнеда гәләк и зә’мәт е
дьк’ьшиньн, чьмки ба мьqабьли
wан бу. Незик и qәр әбәрбанг е
Иса сәр голер’а пәйа дьч у нези
ки wан дьбу. Wи хwәст кӧ бәр
wанр’а дәрбаз буйа, 49 ле чахе
wана дит кӧ Иса сәр голер’а
пәйа дьчә, wан т’ьреф хәйаләкәф
кӧ дьбин ьн у кьрьнә qир’ин.
50 Чьмк и һ’әм уй а жи Әw дит
у тьрсийан. Ле Иса wе дәме
дәнг да wан у гот: «Сәр хwә
бьн! Әз ьм. Нәт ьрсьн!» 51 Һьн
ге Әw к’әтә qәй ьке щәм wан у
ба сәк ьн и. Шаг ьрт ә’щебмай и
ман, һ’ьше сәре wан чу, 52 чьм
ки әw qәw ьманд ьна ль сәр нен
һе сәре wанда р’унән ьшт ьбу,
фә’ме wан дадай и бу.
Иса Щен исарт ед а нәх wәша 
qәнщ дькә

Иса п’ийа ль сәр авер’а дьчә
(Мәтта 14:22‑33;
Йуһ’әнна 6:15‑21)
45 Дәстх wәд а

(Мәтта 14:34‑36)

Әwи п’ей и сәр
шагьртед Хwә кьр, кӧ бьк’әвьнә
qәй ьке у пеш ийа Wи дәрбази
wи бәри голе, Бәйтс айд айе
бьн, һ’әт а кӧ Хwәх а щьмә’т е
вәр’екә. 46 Пәй вәр’ек ьрьнер’а
р’абу чу сәре ч’ийе, кӧ дӧа бькә.

дәрбази wи бәри голе
бун у ль алийе Щен исарт ева
гьһ ишт ьнә бәжеф, qәй и к щи
кьрьн. 54 Гав а жь qәй ьке пәйа
бун, щьмә’т е пер’а‑пер’а Иса
нас кьр. 55 Әw т’әмам ийа wе
qәз ай е вьрд а‑wед а бәз ин у
дәстпек ьрьн нәх wәш ньвинава
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данинә wи щийе кӧ дьбьһ ис
тьн Иса ле бу. 56 Һәр щийед
кӧ Иса дьч уйе, һәг әр баж ар
буна, гӧнд буна, бәргә буна,
нәх wәш баз арад а дад ан ин у
һиви же дьк ьрьн кӧ т’әне ль
р’иш ийед к’ьнщед Wи к’әвьн.
У һ’әм уйед кӧ ле дьк’әт ьн, жь
нәх wәш ийед хwә qәнщ дьбун.
Р’аw‑р’ьзьмедф кал‑бава
у хәб әра Хwәде
(Мәтта 15:1‑9)

7

1 Ферьсийа у һьнәк qан ун
занед кӧ жь Оршәлиме һа
тьбун, дора Иса гьрт ьн. 2 Wана
дит кӧ һьнәк ә жь шаг ьрт ед
Wи бь дәст ед һ’әрам, аwа го
ти дәстнәш ушт и нан дьх wьн.
3 Ферьси у һ’әм у щьһу ф пәй
р’аw‑р’ьзьмедф кал у бавед хwә
дьчьн, һ’әта кӧ дәстед хwә р’ьнд
нәшон, нане хwә нах wьн 4 у жь
базаре жи чь тин ьн, һ’әта аве
нәх ьн, нах wьн*. Гәләк ә’дәтед
дьн жи һәнә, кӧ жь кал у бав а

һьлданә у дьqәдиньн: Мәсәлә,
мина шуштьна т’аса, шәрбька у
фьраqед сьфьрә майин**. 5 Һьн
ге ферьси у qан унзана жь Иса
пьрсин: «Чьма шагьртед Тә пәй
р’аw‑р’ьзьмед кал у бава начьн у
бь дәстед һ’әрам* нан дьх wьн?»
6 Әwи ль wан вәг әр’анд у гот:
«Ишайа бона wә дӧр’уйа р’аст
п’ехәмбәрт иф кьрийә! Чаwа кӧ
һат ийә ньвисаре:
‹Әва щьмә’та бь зареф хwә
qәд ьре Мьн дьг ьрә,
ле дьлеф wан жь Мьн дур ә.
7 Бадиһәwаф Мьн дьһ’әбиньн,
т’әм ийед мәрьв а чаwа qа
нунед Мьн щьмә’т е һин
дьк ьн›*.
8 Һун т’әмийед Хwәде дьһельн
у пәй р’аw‑р’ьзьмед мәрьвайийе
дьк’әвьн». 9 У гот: «Һун т’әм и
йед Хwәде р’ьнд дьдьнә алик и,
wәк и р’аw‑р’ьзьмед хwә хwәй
кьн. 10 Мәсәлә, Муса гот ийә:
‹Qәд ьре де у баве хwә бьг ьрә›*
у ‹Әwе кӧ гьл ик и qолай и де у

* 7:4 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «У жь баз ар е жи тен, һ’әт а аве
сәр хwәда нәк ьн, нен нах wьн».
** 7:4 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Ӧса жи щи‑ньвина».
* 7:5 Нав дәстн ьвисар ед qәнщда дәwса «бь дәст ед һ’әрам» «дәстqь
лер» һәйә.
* 7:7 Ишайа 29:13.
* 7:10 Дәрк’әт ьн 20:12; Qан уна Дӧщари 5:16.
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бав е хwәр’а бежә, гәр әке бе
кӧшт ьне›**. 11 Ле һун дьбеж ьн:
‹К’и кӧ дий а хwә йан бав е
хwәр’а бежә: Әw алик’арийа
кӧ гәр әке жь мьн бьг ьһ ижә
тә, әw «qӧрбан»ф ә›, (аwа гот и
дийарик ә кӧ Хwәдер’а те да
йине) 12 һун иди наһел ьн кӧ
әw тьштәк и де у баве хwәр’а
бькә! 13 Бь ви аwайи, һун бь
wан р’аw‑р’ьзьмед хwәйә кӧ
дәрб ази ньсьледф ну дьк ьн,
хәбәра Хwәде дьк ьнә хwәл и. У
һун гәләк тьшт ед аһа дьк ьн».

ль wан вәг әр’анд у гот: «Һун
һе наг ьһ иж ьнә гьл ийа? Чьма
һун фә’м нак ьн, чь кӧ жь дәрва
дьк’әвә нав‑дьле мерьв, нькарә
wи бьһ’әр’ьм инә. 19 Чьмк и әw
нә кӧ дьк’әвьнә дьле wи, ле
дьч ьнә зьке wи у жь wьр жи
дәрт ен дәрв а». (Бь ви аwайи
Иса да к’ьфше, кӧ һ’әм у хwа
рьн жи һ’әлалф ьн.) 20 У гот:
«Әw тьшт ед кӧ жь дьле мерьв
дәрд ьк’әвьн, әw wи дьһ’әр’ь
мин ьн. 21 Чьмк и жь һьндӧр’,
жь дьле мәрьв фьк ьр ед хь
раб дәрд ьк’әвьн: Qавиф, дьзи,
Тьштед кӧ мерьв 
кӧшт ьн, 22 зьнек’ари, тьмай и,
дьһ’әр’ьм ин ьн
хьраби, фелбази, толт и, ч’ә’ве
(Мәтта 15:10‑20)
хьраб, бӧхданбеж и, к’ӧбари у
14 Һьнге Иса ә’лаләт диса гази беа qьл и. 23 Әв һ’әм у тьшт ед
щәм Хwә кьр у готә wан: «Һун хьр аб жь дьл дәрд ьк ’әвьн у
һ’әм у гӧһдарийа Мьн бьк ьн у мерьв дьһ’әр’ьм ин ьн».
фә’м кьн. 15 Тьштәк и ӧса т’ӧнә,
Баwәрийа к’ӧлф әта 
кӧ жь дәрва бьк’әвә нав‑дьле
Фин икйа Сурйайе
мерьв у wи бьһ’әр’ьм инә, ле
(Мәтта 15:21‑28)
әw тьшт ед кӧ жь дьл дәрт ен,
16
24
әw мерьв дьһ’әр’ьм ин ьн. Гӧ
Иса жь wе дәр е р’абу чу
һе к’ей и бьһ ист ьне һәйә бьра синоре Суре. Чу маләке у нә
бьбьһе»*.
дьх wәст кӧ кәсәк пе бьһ’әси
17 Гав а жь ә’лаләт е qәт ий а йа, ле ньк арьбу Хwә вәш арт а.
һатә мал, шаг ьрт ед Wи мә’на 25 К’ӧлф әт әк ә кӧ qиз ьк а wе
wе мәс әле же пьрсин. 18 Иса р’ӧһ’е һ’әрамв а гьрт и бу, бона
** 7:10 Дәрк’әт ьн 21:17; Qан уна К’аһ инт ийе 20:9.
* 7:16 Нав дәстн ьвисар ед һәр ә qәнщда р’еза 16‑а т’ӧнә.
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Иса пе һ’әсийа, ләз һат у хwә
авитә бәр ньгед Wи. 26 Әw к’ӧл
фәт йунанф бу, ә’сьле хwәда жи
жь Фин икйа Сурйайе бу. Wе
лав а жь Иса кьр, кӧ щьн жь
qиза wе дәрхә. 27 Иса wер’а гот:
«Бьһелә бьра пеш ийе зар’ т’ер
бьн, чьмк и нә р’аст ә кӧ нан
бәр зар’а һьлд ьн у бавеж ьнә
бәр са». 28 Әwе ль Wи вәг ә
р’анд у гот: «Бәле Хӧдан, нә
сә жи wан һурькед бәр зар’айә
бьне сьфреда май и дьх wьн?»
29 Һьнг е Әwи к’ӧлф әт ер’а гот:
«Бона хат ьре ве гот ьна тә, тӧ
дьк ари һәр’и. Щьн жь qизьк а
тә дәрк’әт». 30 К’ӧлфәт жи чу
мала хwә, дина хwә дайе, wе
qизьк нав ньвинеда п’алда йә
у щьн жи же дәрк’әт ийә.
Мәрьв әк и кәр’ у лал 
хәб әр дьдә
31 Пәй wе йәкер’а Иса жь сино
ре Суре дәрк’әт, нава Сайдер’а
дәрбаз бу, qәза Дек апол исер’а
һатә гола Щәл иле. 32 Мәрьв ә
ки кәр’ у лал анинә щәм Wи
у лав а же кьрьн кӧ дәст е Хwә
дайнә сәр wи. 33 Иса әw мәрьв
жь ә’лаләт е qәтанд, т’ьл ийед
Хwә кьрьнә гӧһед wи, дәст е
Хwәд а т’ук ьр, ль зьм ане wи
да. 34 У бәре Хwә ә’зменда кьр,

к’әсәр һат е у гот: «Әффата!»
кӧ те фә’мк ьрьне: «Вәбә!» 35 У
дәст хwәда гӧһед wи бьһ ист ьн,
зьмане wи вәбу у зәлал дәст бь
хәб әрдане кьр. 36 Иса т’әм и ль
wан кьр, кӧ кәсир’а нәбеж ьн. Ле
Әwи чьqас т’әм и ль wан дьк ьр,
wана һаqас зедә бәла дьк ьр.
37 Мәр ьв гәл әк и ә’щебм ай и
мабун у дьг от ьн: «Әви һ’әм у
тьшт qәнщ кьр: Һьн кәр’а дьдә
бьһ ист ьне, һьн жи лала дьдә
хәб әрдане».
Иса чар һ’әзара т’ер дькә
(Мәтта 15:32‑39)

8

1 Wан р’ож ада диса ә’лалә

тәкә гьран щьвийа. Тьш
тәк и wани хwарьне т’ӧнәбу кӧ
бьх wарана, Иса гази шаг ьртед
Хwә кьр у гот: 2 «Гӧне Мьн ль ве
ә’лаләте те. Әв се р’ож ә т’әви
Мьн ә у тьштәк и wани хwарь
не т’ӧнә. 3 Һәгәр Әз wан бьр’чи
вәр’ек ьмә малед wан, дьле wане
р’ева хwәва һәр’ә у жь ван һь
нәк жи жь щийед дур һатьнә».
4 Шаг ьрт ед Wи ле вәг әр’анд ьн
у гот ьн: «Ль ве бәр’ийеф әме
жь к’ӧ һаqас нан дәст хьн, кӧ
ве щьмә’те т’ер кьн?» 5 Иса жь
wан пьрси: «Чәнд нанед wә һә
нә?» Wана гот: «Һ’әфт». 6 Һьнге
ә’мьр кьр кӧ ә’лаләт сәр ә’рде
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р’уне. Әwи әw һ’әфт нан һьл
дан шьк ьри да, әw кәрк ьрьн у
паше данә шаг ьртед Хwә, кӧ
дайн ьнә бәр ә’лаләт е. Wана
әw данинә бәр wан. 7 У чәнд
мә’сийед wанә һур жи һәбун.
Иса бона wан жи шьк ьри да у
гот: «Ван жи дайньнә бәр ә’ла
ләте». 8 Wана хwар у т’ер бун.
Паше һ’әфт зәмбил жь һурькед
бәрмайи бәрәв кьрьн. 9 Әwед кӧ
хwарьн, wәкә чар һ’әзар мәрьва
бун. Гава кӧ Иса әw вәр’ек ьрьн,
10 пер’а‑пер’а т’әви шаг ьрт ед
Хwә к’әтә qәйьке у чунә qәза
Далман утайе.
К’әр әмәтәке чаwа нишан 
жь ә’змана дьх wазьн
(Мәтта 16:1‑4)
11 Ферьси һатьн у дәстпек ьрьн
Исар’а к’әтьнә дә’wе. Әw дьще
р’ьбанд ьн у жь Wи нишанәк
жь ә’змен дьх wәст ьн. 12 К’ур
к’әс әр һат е у гот: «Чьма әва
ньсьла ль нишанәке дьг әр’ә?
Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм кӧ ви
ньсьл ир’а нишанәк найе да
йине». 13 Wи әw һьшт ьн, диса
к’әт ә qәй ьк е у дәрб аз и wи
бәри голе бу.

Һәвирт ьр’шкеф ферьсийа
у Һеродәс
(Мәтта 16:5‑12)
14 Ижар

шаг ьрта бир кьрьбу
кӧ хwәр’а нан һьлдана. Ль щәм
wан, qәйькеда пештьри нанәк и
тьштәк и wани хwарьне т’ӧнә
бу. 15 Иса т’әми да wан у гот:
«Мьqат и хwә бьн, һ’әвза хwә
жь һәвиртьр’шкеф ферьсийа у
ӧса жи йе Һеродәс* бьк ьн». 16 Ле
әwана нав һәвда хәбәр дьдан у
дьготьн: «Нане мә т’ӧнә, ләма
аһа дьбежә». 17 Исава ә’йан бу
кӧ әw чь дьбеж ьн у wанр’а гот:
«Һун чьма нав һәвда хәбәр дь
дьн, кӧ нане wә т’ӧнә? Һәла һе
һун фә’м нак ьн? У сәре wәда
р’унани, һәла һе һун наг ьһ и
жьнә гьлийа?
18 Ч’ә’ве wә һәнә, һун набиньн?
Гӧһе wә һәнә, һун набьһен?
Чаwа найе бир а wә*, 19 чахе
Мьн пенщ нан бона пенщ һ’ә
зар мәрьв а кәрк ьрьн? Wә жь
һурькед бәрмайи чәнд сәләйед
т’ьж и бәр әв кьрьн?» Wан ле
вәг әр’анд у гот ьн: «Донздәһ».
20 «У гав а Мьн һ’әфт нан бон а
чар һ’әз ар мәрьв а кәрк ьрьн,

* 8:15 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «Һер одәс» «Һер одәсийа» һәйә.
* 8:18 Йер әм ийа 5:21; Һәз әк ийел 12:2.
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wә чәнд зәмбилед т’ьж и бәр «Бь т’әхмина мәрьва Әз к’и мә?»
май и бәрәв кьрьн?» Wан гот: 28 Wан ле вәг әр’анд у гот ьн:
«Һ’әфт». 21 Иса wанр’а гот: «Ле «Һьнәк дьбеж ьн ‹Йуһ’әннайе
чьма һун һе фә’м нак ьн?»
ньхӧмдар ә›, һьнәкед дьн дьбе
жьн ‹Елйас ә›, һьнәкед май ин
Ль Бәйтсайд айе 
жи дьбеж ьн ‹йәк жь п’ехәмбәра
qәнщк ьрьна кор әк и
йә›». 29 Иса жь wан пьрси: «Ле
22 У әw һат ьнә Бәйтс айд айе. һун чь дьб еж ьн? Бь т’әхм ин а
Һьнәка мәрьвәк и кор ани щәм wә Әз к’и мә?» Пәтрус ле вә
Иса у лава же кьрьн, кӧ дәст е гәр’анд у гот е: «Т’ӧ Мәсиһ и».
Хwә дайнә сәр wи. 23 Әwи жи 30 Әwи т’әм и ль wан кьр, кӧ
дәсте мәрьве кор гьрт, жь гӧнд дәрһәqа Wида кәсир’а тьштәк и
дәрх ьстә дәр, т’уй и ч’ә’вед wи нәбеж ьн.
кьрьн у дәстед Хwә данинә сәр
Иса дәрһәqа щәфа 
wи, пьрси: «Тӧ тьштәк и дьби
у
мь
рьна Хwәд а дьбежә
24
ни?» Әwи жи ль жоре ньһер’и
у гот: «Әз мәрьва дьбин ьм, ле (Мәтта 16:21‑28; Луqа 9:22‑27)
31 Пәй ве йәкер’а Иса дәст
мин а дар а нә, кӧ дьг әр’ьн».
25 Дис а Иса дәст ед Хwә дани пек ьр шаг ьрт ед Хwә һин кьр,
нә сәр ч’ә’вед wи, кор зур’ бу кӧ гәрәке Кӧр’е Мерьв гәләк и
ньһер’и у ч’ә’вед wи вәбун, һәр щәф е бьк ’ьш инә, жь алийе
тьшт зәлал дит. 26 Иса әw шандә р’усп ийаф, сәр әкед к’аһ ина у
мала wи у жер’а гот: «Нәк’әвә qан унзанада бе т’әхсирк ьрьнеф
нава гӧнд»*.
у кӧшт ьне, ле р’ож а сьсий а
жь мьр ьн е р’аб ә. 32 Әwи әв
Пәтрус шә’дәт ийе 
йәк зәлал гот. Һьнг е Пәтрус
ль сәр Иса дьдә
Әw да алик и у ле һьлат. 33 Ле
(Мәтта 16:13‑20; Луqа 9:18‑21)
Иса сәр мьле Хwәв а зьвьр’и у
27 Иса т’әви шаг ьрт ед Хwә чу ль шаг ьрт ед Хwә ньһер’и, ль
гӧндед Qәйсәрийа Филипойе у Пәтрус һьлат у гот: «Жь бәр
р’еда жь шаг ьрт ед Хwә пьрси: ч’ә’в е Мьн бәт ав әб ә, щьно!
* 8:26 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Гӧндда кәс әк ир’а тьш
тәк и нәб еж и».
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Чьмк и нет‑фьк ьра тә нә жь
Хwәде йә, ле жь мәрьвайе йә».
34 Паше Иса гази ә’лаләт е у
шаг ьрт ед Хwә кьрьн, wанр’а
гот: «Һәгәр йәк дьх wазә ль пәй
Мьн бе, бьра хwә инк’арф кә,
хачеф хwә һьлдә у пәй Мьн бе.
35 Чьмк и к’и кӧ дьх wаз ә ә’мьре
хwә хьлаз кә, әwе wи ӧнда кә
у к’и кӧ ә’мьре хwә бона Мьн
у Мьзг ин ийе ӧнда кә, әwе wи
хьл аз кә. 36 Чь фәйдә һәг әр
мәрьв т’әмам ийа дьнйайе qа
зьнщ кә, ле ә’мьре хwә ӧнда
кә? 37 Йан жи мәрьв чь дьк ар ә
бәр ә’мьре хwәва бьдә? 38 Әwе
кӧ Мьн у хәбәред Мьн нав ви
ньсьле хал ьфиф у гӧнәк’арда
шәрм һ’әсаб кә, Кӧр’е Мерьв
жи wе wи шәрм һ’әсаб кә, га
ва р’умәта Бавеф Хwәв а т’әви
мьлйак’әт ед пирозф бе».

9

1 У Әwи wанр’а гот: «Әз р’аст
wәр’а дьбеж ьм, кӧ һьнәкед
ль вьр сәк ьни һәнә wе мьрьне
нәбин ьн, һ’әт а кӧ нәбин ьн
П’адшатийа Хwәде бь qәwат те».

Шаг ьрт Иса нава нур 
у р’умәтед а дьбин ьн
(Мәтта 17:1‑13; Луqа 9:28‑36)
2 Пәй шәш р’ож ар’а Иса т’әви

Хwә Пәтрус, Аqуб у Йуһ’әнна

һьлд ан у р’ак ьрьнә ч’ий ак и
бьл ьнд, ль wьр әw т’әне бун.
Һьнг е р’әнг е Wи ль бәр ч’ә’ве
wан һатә гӧһаст ьне. 3 К’ьнщед
Wи ӧса чил‑qәрqаш бун у һа
qаси бьрьqин, кӧ ль сәр р’уйе
ә’рде т’ӧ тьшт әк и к’ьнщсь
пик ьрьне ньк арьбу әw һаqаси
сьп и бьк ьра. 4 Һьнг е Елйас у
Муса wанв а хӧйа бун у т’әви
Иса хәбәр дан. 5 Пәтрус Исар’а
гот: «Дәрсдар, чаwа р’ьнд ә кӧ
әм вьр ьн! Дә әме се һ’ол ьк а
чек ьн, йәке Тәр’а, йәке Муса
р’а у йәке жи Елйаср’а». 6 Әw
ӧса тьрсий а бун, кӧ Пәтрус
ньзан ьбу чь бежә.
7 Wе гав е ә’wр әк дәрк’әт ль
сәр wан кьр ә си у дәнгәк жь
ә’wр һат: «Әв ә Кӧр’е Мьн и
дәлал! Гӧһдарийа Wи бьк ьн!»
8 Ньшкева шаг ьрта ль дора хwә
ньһер’и, пешт ьри Иса кәс әк
нәд ит ьн.
9 Чах е жь ч’ий е дьһ ат ьн ә
хwаре, Иса т’әм и ль wан кьр
гот: «Чь кӧ wә дит т’ӧ кәсир’а
нәбеж ьн, һ’әта кӧ Кӧр’е Мерьв
жь мьрьне р’анәбә». 10 Шагьрта
әв т’әм и хwәй кьр у жь һәвдӧ
пьрсин, к’а мә’на ве р’абуна
жь мьрьне чь йә. 11 У wана же
пьрси: «Гәло чьма qан унз ан
дьбеж ьн пешийе гәрәке Елйас
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бе?»* 12 Әwи жи wанр’а гот:
«Р’аст ә, пеш ийе Елйасе бе у
һәр тьшт и wе диса бинә щи.
Ле чьма һат ийә ньвисаре, кӧ
Кӧр’е Мерьв wе гәләк и щәфе
бьк’ьш инә у бе беһӧрмәтк ь
рьне? 13 Ле Әз wәр’а дьбеж ьм,
Елй ас һат ийә жи у чаwа кӧ
бона wи һат ьбу ньвисаре, ӧса
жи сәре wи кьрьн, чаwа кӧ дьле
wан хwәст».
Иса кӧр’ькәк и щьнак’әт и 
qәнщ дькә
(Мәтта 17:14‑21;
Луqа 9:37‑43а)
14 Гав а вәг әр’ийанә щәм ша
гьрт ед дьн, дит ьн ль дора wан
ә’лаләт әк ә гьр ан гьрт ийә у
qан унзан жи wанр’а к’әт ьбу
нә дә’wе. 15 Һьнг е т’әмам ийа
ә’лаләт е кӧ Иса дит, гәләк и
ә’щебмайи ма, бәрбь Wи бәзин
у сьлав дане. 16 Иса жь шаг ьр
та пьрси: «Һун бона чь wанр’а
к’әт ьнә дә’wе?»
17 Жь нав ә’лаләт е мәрьв әк и
ле вәг әр’анд у гот: «Дәрсд ар!
Мьн кӧр’е хwәй и р’ӧһ’е лалв а
гьрт и ани щәм Тә. 18 К’идәр е
кӧ пе дьг ьр ә wи ә’рде дьхә,
к’әф дев дьк ’әв ә, дьр ан ле

дьк ьн ә ч’ьрк ә‑ч’ьрк у р’әq
дьб ә. Мьн һиви жь шаг ьрт ед
Тә кьр, кӧ ви р’ӧһ’и дәрх ьн,
ле ньк арьбун».
19 Иса ль wан вәг әр’анд у
гот: «Һәй ньс ьл е нәб аw әр!
Һ’әта к’әнг е Әзе т’әви wә бьм?
Һ’әт а к’әнг е Әзе ль wә сәбьр
кьм? Wи бин ьнә щәм Мьн».
20 Wан а кӧр’ьк анин ә щәм
Иса. Гав а кӧ р’ӧһ’е һ’әрам Иса
дит, пер’а‑пер’а кӧр’ьк вәч’ь
р’ьк анд. Әw к’әт ә ә’рде, к’әф
дев к’әт у п’ьрп ьт и. 21 Иса жь
бав е wи пьрси: «Жь к’әнг ев а
әв йәк а т’әви wи дьqәw ьмә?»
Әwи гот: «Жь зар’от ий ед а.
22 У ви р’ӧһ’и гәл әк щар а әва
авит ийә нав а егьр у аве, кӧ
wи бькӧжә. Ле һәг әр жь дәс
те Тә те, тьшт әк и бькә бьра
гӧне Тә ль мә бе, алик’арий а
мә бькә!» 23 Иса wир’а гот: «Тә
гот чь? ‹Һәг әр жь дәст е тә те?›
Бон а йе баwәр дькә һәр тьшт
дьб ә». 24 Wе гав е бав е кӧр’ьк
кьр ә qир’ин у гот: «Әз баwәр
дьк ьм. Алик ’арий а нәб аwә
рий а мьн бьк ә!» 25 Гав а Иса
дит кӧ ә’лаләт дьб әз ә, т’оп и
сәр Wи дьб ә, ль р’ӧһ’е һ’әрам
һьл ат у гот: «Һәй р’ӧһ’е кәр’ у

* 9:11 Малах и 4:5.

111

МАРQОС, 9

лал, Әз ә’мьри сәр тә дьк ьм:
Жь кӧр’ьк дәрк’әв ә у щар әкә
дьн нәк’әви нав а wи!» 26 Р’ӧһ’
кьр ә qир’ин, кӧр’ьк qай им
вәч ’ьр’ьк анд же дәрк ’әт. У
кӧр’ьк бу мина мьрийа, ӧса кӧ
гәләк а дьг от: «Әw мьр!» 27 Ле
Иса дәст е wи гьрт, әw р’ак ьр.
Кӧр’ьк жи р’абу сәк ьни. 28 Чахе
Иса к’әт ә мале, шаг ьрт ед Wи
башqә же пьрсин: «Мә чьм а
ньк арьбу әw щьн дәрх ьст а?»
29 Иса ль wан вәг әр’анд у гот:
«Щьне ви щур’әй и бь т’ӧ тьш
ти дәрнайе, пешт ьри бь дӧа*».

К’и йә йе һәри мәзьн?
(Мәтта 18:1‑5; Луqа 9:46‑48)
33 У әw һат ьнә Кәфәрнаһуме.

Гава Иса малда бу, жь шаг ьрта
пьрси: «Һун р’еда бона чь һәв
р’а к’әт ьбунә дә’wе?» 34 Wан а
дәнг е хwә нәк ьр, чьмк и р’ед а
нав һәвд а хәб әр дабун, к’а жь
wан к’и йә йе һәр и мәз ьн.
35 Иса р’ун ьшт, гази һәр донз
дәһ а кьр у wанр’а гот: «Һәг әр
йәк дьх wаз ә бьб ә йе пеш,
гәр әке әw бьб ә йе һәри паш
у хӧл аме һ’әм уй а». 36 У дәст е
зар’окәке гьрт, нав wанд а да
Иса диса дәрһәqа 
сәк ьн анд ьне, паше әw зар’ок
мьрьна Хwәд а дьбежә
да һ’әмез а Хwә у wанр’а гот:
(Мәтта 17:22‑23;
37 «К’и зар’ок әк ә аһа бь нав е
Луqа 9:43б‑45)
Мьн qәбул кә, әw Мьн qәбул
30 Жь wьр чун у нав Щәлилер’а дьк ә. У к’и кӧ Мьн qәбул кә,
дәрбаз бун. Иса нәд ьх wәст кӧ әw нә кӧ Мьн, ле Йе кӧ Әз
кәс ве йәке бьһ’әсә, 31 чьмк и шанд ьмә qәбул дькә».
Әwи шагьртед Хwә һин дьк ьр у
Йе нә мьqабьл и мә йә, 
wанр’а дьг от: «Кӧр’е Мерьв wе
әw пьшта мә йә
бьк’әв ә дәст е мәрьва, әwе Wи
(Луqа 9:49‑50)
бькӧж ьн, ле пәй кӧшт ьнер’а
38 Йуһ’әнна Исар’а гот: «Дәрс
р’ож а сьсийа wе р’аб ә». 32 Ле
wана әв гот ьн фә’м нәд ьк ьр, дар! Мә мәрьвәк дит кӧ бь наве
дьт ьрсийан жи кӧ жь Wи бь Тә щьн дәрд ьх ьст ьн, ле мә кьр
кӧ әм нәһельн, чьмки әw пәй мә
пьрсьн.
* 9:29 Нав дәстн ьвисар ед пашwәхт ийеда аһа йә: «Пешт ьри бь дӧа у
р’ож ийе».
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найе». 39 Ле Иса гот: «Пеш ийе
ль wи нәг ьрьн. Кәсәк т’ӧнә кӧ
бь наве Мьн к’әрәмәтәке бькә
у пер’а‑пер’а бькарьбә һьндава
Мьнда хьраб хәбәр дә. 40 Чьмк и
әwе кӧ нә мьqабьл и мә йә, әw
пьшта мә йә. 41 Әз р’аст wәр’а
дьбеж ьм, әwе кӧ т’асә ав бьдә
wә бона хат ьре wе йәке, кӧ һун
п’ара Мәсиһ ьн, әwе һәqе хwә
qәт ӧнда нәкә.
Жьр’едәрх ьст ьн
(Мәтта 18:6‑9; Луqа 17:1‑2)
42 К’и кӧ жь ван бьч’ука йәк и,

Бона тә һе qәнщ ә, кӧ тӧ бе
ньг бьк’әви жий ине, нә кӧ дӧ
ньг ед тә һәбьн у бей и авит ьне
щә’н ьме. 47 Һәг әр ч’ә’ве тә, тә
жь р’е дәрд ьхә, wи дәрхә! Бона
тә һе qәнщ ә, кӧ тӧ бь ч’ә’вәк и
бьк’әви П’адшат ийа Хwәде, нә
кӧ дӧ ч’ә’ве тә һәбьн у бей и
авит ьне щә’н ьме. 48 Wе дәр е
‹әwе жь кӧрме нәм ьри бенә
кот ьне у агьре жи нәтәм ьрә›*.
49 Чьмк и һәр мәрьв әке бь егьр
бе хwек ьрьне*. 50 Хwе тьштәк и
qәнщ ә. Ле һәг әр хwе шор’а
йийа хwә ӧнда кә, һуне чаwа
диса шор’айийа wе биньнә щи?
Бьра тә’ма хwе нав а wәда бә у
бь һәвр’а ә’дьлайийеда бьж ин».

йе кӧ баwәрийа хwә Мьн тинә
жь р’е дәрхә, wир’а һе qәнщ ә,
кӧ бәрашәк стуйе wива бе гь
редане у бе авит ьне нава бә’ре.
Пьрса жьнб әр’д ане
43‑44 Һәг әр дәст е тә, тә жь р’е
(Мәтта 19:1‑12; Луqа 16:18)
дәрд ьхә, wи жекә! Бона тә һе
1 Иса жь wьр р’абу чу
qәнщ ә, кӧ тӧ qоп бьк’әви жи
йине, нә кӧ дӧ дәстед тә һәбьн
синоре Щьһустане у дәр
у һәр’и щә’ньмеф, нава агьре кӧ бази wи алийе ч’әме Урдӧне бу.
qәт натәм ьрә.* 45‑46 Һәгәр ньг е Диса ә’лаләте ль дора Wи гьрт
тә, тә жь р’е дәрд ьхә, wи жекә! у чаwа ә’дәте Wи бу, Әwи диса

10

* 9:43‑44, 45‑46 Нав һьнәк дәстн ьвисарада, р’еза 48‑а хьлазийа р’еза 44 у
46‑ада те wәк’ьланд ьне: «Wе дәр е әwе жь кӧрме нәм ьри бенә кот ьне
у агьр е жи нәт әм ьр ә».
* 9:48 Ишайа 66:24.
* 9:49 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «У һәр qӧрбане бь хwе
бе хwек ьрьне». Һьнәк аһа фә’м дьк ьн: «Чьмк и һәр мәрьв әке бь егьр
бе сафик ьрьне, чаwа кӧ һәр qӧрбан бь хwе те хwек ьрьне». Qан уна
К’аһ инт ийе 2:13.
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әw һин кьрьн. 2 Жь ферьсийа
һьнәк незик и Wи бун у же пьр
син, wәк и Wи бьщер’ьбиньн:
«Гәло ль гор а Qан уне р’аст
ә, кӧ мер жьна хwә бәр’дә?»
3 Иса щаба wан да у гот: «Муса
чь т’әм и да wә?» 4 Wана гот:
«Муса изьн да, кӧ мер к’ахаза
жьнбәр’дане бьньвисә у жьне
бәр’дә»*. 5 Ле Иса wанр’а гот:
«Жь дәст сәрһ’ьшк ийа wә Муса
әв т’әми wәр’а ньвиси. 6 Ле сә
ре серида, wәхте ә’фьрандьне
Хwәде әw ‹qьсьме мер у жьнеда
хӧл ьqанд ьн›*. 7 ‹Бона ве йәке
мере де у баве хwә бьһелә, хwә
ль жьна хwә бьг ьрә 8 у һәр дӧ
wе бьбьнә бәдәнәк›*. Аwа иди
әw нә дӧдӧ нә, ле бәдәнәк ьн.
9 Бона ве йәке әwед кӧ Хwәде
әw кьрьнә йәк, бьра мәрьв wан
жь һәвдӧ нәqәтинә». 10 Гава әw
диса малда бун, шаг ьрта бона
ве мәсәле жь Wи пьрсин. 11 Иса
wанр’а гот: «К’и кӧ жьна хwә
бәр’дә у йәкә дьн бьстинә, һьн
дава wеда зьнек’арийе дькә 12 у
һәгәр жьн жи мере хwә бәр’дә
у йәк и дьн бьст инә, зьнек’а
рийе дькә».

Иса дӧа зар’ок а дькә
(Мәтта 19:13‑15;
Луqа 18:15‑17)
13 Аwа зар’ок данин ә щәм
Иса, кӧ дәст е Хwә дайнә сәр
wан, ле шаг ьрт ль йед дан ин
һьлат ьн. 14 Гав а кӧ Иса әв йәк
дит, һерс к’әт у wанр’а гот:
«Бьра әw зар’ок бенә щәм Мьн,
пеш ийа wан нәг ьрьн, чьмк и
П’адшат ийа Хwәде п’ара йед
аһа йә. 15 Әз р’аст wәр’а дьбе
жьм, к’и П’адшат ийаф Хwәде
мин а зар’ок әке qәбул нәк ә,
әw т’ӧ щар нак’әв ә нава wе».
16 Паше әw зар’ данә һ’әмез а
Хwә, дәст е Хwә дан и сәр wан
у дӧа ль wан кьр.

Йәк и дәwләт и ль жий инаф
һ’әта‑һ’әтайе дьг әр’ә
(Мәтта 19:16‑30;
Луqа 18:18‑30)
17 Гав а Иса р’ийа Хwәда дьч у,
йәк бәрбь Wи бәзи, чу ль бәр
Wи чок да у же пьрси: «Дәрс
дар е qәнщ, әз чь бьк ьм, wәк и
жий ин а һ’әт а‑һ’әт ай е wар
бьм?» 18 Иса wир’а гот: «Тӧ чьма

* 10:4 Qан уна Дӧщари 24:1‑3.
* 10:6 Дәстпебун 1:27; 5:2.
* 10:8 Дәстпебун 2:24.
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Мьнр’а дьб еж и qәнщ? Qәнщ
т’әне Хwәде йә, пешт ьри Wи
кәсәки дьн т’ӧнә. 19 Тӧ т’әм ийа
зани: ‹Нәкӧж ә, зьнек ’арийе
нәкә, нәд ьз ә, шә’дәт ий а дә
рәw нәдә, худана хәлqе нәх wә,
qәд ьре де у баве хwә бьг ьрә›*».
20 Әwи гот: «Дәрсдар, әв һ’әм у
жи мьн жь щаһ ьлт ийа хwәда
хwәй кьрьнә». 21 Иса ле нь
һер’и, әw һ’ьз кьр у гот е: «Һе
кемасикә тә һәйә. Һәр’ә чи тә
һәйә бьфьрошә, бәлайи фәqира
кә, һьнг е хьзна тә wе ль ә’змен
һәбә. У пәй Мьн wәрә*». 22 Ль
сәр ве гот ьне әwи р’әнг авит,
мә’дәк ьри чу, чьмк и гәләк һә
бук а wи һәбу.
23 Иса ль дор а Хwә ньһ ер’и
у шаг ьрт ед Хwәр’а гот: «Дәw
ләт ий ар’а чьqас зә’мәт ә, кӧ
бьк’әвьнә П’адшат ийа Хwәде!»
24 Шаг ьрт сәр ван гот ьнед Wи
ә’щебм ай и ман, ле Иса дис а
дум ай и кьр у гот: «Лаwн о!
Wанр’а чьqас зә’мәт ә, бьк’ә
вьнә П’адш ат ий а Хwәде, йед

кӧ гӧм ан а хwә дат ин ьнә сәр
дәwләт а хwә!* 25 Дәв ә wе qӧл а
дәрзийер’а һе р’ьһ’әт дәрбаз
бә, нә кӧ дәwл әт и бьк ’әв ә
П’адшат ийа Хwәде». 26 Шаг ьрт
гәләк и ә’щебмайи ман у һәвр’а
гот ьн: «Иди к’и дьк ар ә хьлазф
бә?» 27 Иса ль wан ньһер’и у
гот: «Әw тьшт жь дәст е ме
рьв найе, ле жь дәст е Хwәде
те, чьмк и Хwәде дьк ар ә һәр
тьшт и бькә». 28 Һьнг е Пәтрус
дәстпек ьр жер’а гот: «Аwа мә
һ’әм у тьшт һьшт ийә у пәй Тә
һат ьнә». 29 Иса wанр’а гот: «Әз
р’аст wәр’а дьб еж ьм, т’ӧ кәс
т’ӧнә кӧ бон а Мьн у Мьзг и
нийе мал, йан бьра, йан хушк,
йан де, йан бав, йан зар’, йан
ә’рдед хwә һьшт ьбьн, 30 у ль
ве дьне сәд qат мал а, бьр а,
хушк а, дий а, зар’а у ә’рд а
т’әв и зер анд ьн а нәст ин ә у
дьнй а дьнд а жи жий ин а һ’ә
та‑һ’әт айе. 31 Ле гәләкед пеш
wе бьбьнә йед паш у йед паш
wе бьбьнә йед пеш».

* 10:19 Дәрк’әт ьн 20:12‑16; Qан уна Дӧщари 5:16‑20.
* 10:21 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «У хаче хwә һьлдә, пәй Мьн
wәр ә».
* 10:24 Нав һьнәк дәстн ьвисарада «йед кӧ гӧмана хwә данинә сәр дәw
ләт а хwә» т’ӧнә.
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Иса щара сьсийа дәрһәqа 
мьрьна Хwәд а дьбежә
(Мәтта 20:17‑19;
Луqа 18:31‑34)
32 Аwа әw ль сәр р’е бун у
һәвраз дьч унә Оршәлиме, Иса
ль пеш ийа wан дьч у, шаг ьрт
ә’щебм ай и дьм ан у әwед ль
пәй дьһат ьн дьт ьрсийан. Әwи
диса һәр донздәһ данә алик и у
дәстпек ьр әw тьштед кӧ wе сәре
Wи бьqәw ьм ийана wанр’а гот:
33 «Бьбьһен! Әм һәвраз дьч ьнә
Оршәлиме. Кӧр’е Мерьв wе бь
к’әв ә дәст е сәрәкед к’аһ ина у
qан унзана. Әwе жер’а кӧштьне
дәрх ьн у Wи бьд ьнә дәст е нә
щьһуйаф 34 у әwе qәрфе хwә ль
Wи бьк ьн, т’ук ьне, бьд ьнә бәр
qамчийа, Wи бькӧж ьн. У р’ожа
сьсийа wе жь мьрьне р’аб ә».

Хwәст ьна Аqуб у Йуһ’әнна
(Мәтта 20:20‑28)
35 Һьнг е кӧр’ед Зәб әд и, Аqуб

у Йуһ’әнна незик и Иса бун у
гот ьне: «Дәрсдар, әм дьх wазьн
wәк и әм жь Тә чь һиви кьн, Тӧ
бона мә бьк и». 36 Әwи жи жь
wан пьрси: «Һун чь дьх wазьн
кӧ Әз бона wә бьк ьм?» 37 Wан
жер’а гот: «Изьне бьдә кӧ р’у
мәта Тәда жь мә йәк ль мьле

Тәй и р’асте, йе дьн жи ль мьле
Тәйи ч’әпе р’уне». 38 Иса wанр’а
гот: «Һун ньзаньн чь дьх wазьн.
Гәло һун дьк арьн жь wе к’асе
вәх wьн, йа кӧ Әзе вәх wьм? Йан
жи бь wе ньхӧмандьне бенә нь
хӧмандьне бь к’ижане Әзе бемә
ньхӧманд ьне?» 39 Wана жер’а
гот: «Әм дьк арьн». Иса wанр’а
гот: «Бәле һуне вәх wьн жь wе
к’аса кӧ Әзе вәх wьм у бенә нь
хӧманд ьне бь wе ньхӧманд ьна
кӧ Әзе пе бемә ньхӧманд ьне,
40 ле изьн а ль мьле Мьн и ч’әп
у р’аст е р’ун ьшт ьне нә дәст е
Мьнда йә. Әw щи бона wан ьн,
к’иж анар’а һат ьнә һазьрк ьрь
не». 41 Гав а һәр дәһә шаг ьрт ед
дьн әв йәк бьһ ист, дьле wан
жь Аqуб у Йуһ’әнна ма. 42 Ле
Иса әw гази щәм Хwә кьрьн
у гот: «Һун зан ьн йед кӧ нав
мьләтадаф сәрwер тенә һ’әса
бе, сәрдәст ийе ль wан дьк ьн
у гьр әг ьр ед wан жи һ’ӧкӧм и
сәр wан дьк ьн. 43 Ле нава wә
да бьра ӧса ниб ә. К’и кӧ нава
wәда дьх wаз ә бьб ә йе мәзьн,
гәр әке бьб ә бәрдәст ийе wә.
44 У к’и кӧ нав а wәд а дьх wаз ә
бьб ә пеш, гәр әке бьбә хӧламе
һ’әм уйа. 45 Чьмк и Кӧр’еф Мерьв
жи нәһат ийә кӧ жер’а бәрдәс
тийе бьк ьн, ле wәк и Әw Хwәха
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бәрдәст ийе бькә у ә’мьре Хwә жер’а гот: «Һәр’ә, баwәрийа тә
бьдә кӧ гәләк а бьк’ьр’ә».
тӧ qәнщ кьри». У wи чах и ч’ә’
вед wи дит ьн, да пәй Иса чу.
Иса п’арск ьр әк и кор 
баж аре Әриһайед а qәнщ дькә
Иса бь р’умәт 
(Мәтта 20:29‑34;
дьк’әв ә Оршәл име
Луqа 18:35‑43)

Паше әw һат ьнә Әриһ а
йе. Гав а Иса т’әви шаг ьрт ед
Хwә у ә’лаләт әкә гьранв а жь
бажер дәрк’әт, Кӧр’е Тимәйо,
Барт имәйойе кор* ль сәр р’е
р’ун ьшт ьбу п’арс дьк ьр. 47 Га
ва бьһ ист кӧ Исайе Ньср әт е
дәрбаз дьб ә, дәстпек ьр кьр ә
qир’ин у гот: «Исайе Кӧр’е ф
Даw ьд, ль мьн wәр ә р’ә’ме!»
48 Гәл әк а ль wи һьл ат, wәк и
дәнг е хwә бьбьр’ә, ле әwи һе
дьк ьр ә qир’ин у дьг от: «Кӧр’е
Даw ьд, ль мьн wәр ә р’ә’ме!»
49 Иса сәк ьн и у гот: «Газ и wи
кьн». Гази йе кор кьрьн у wир’а
гот ьн: «Ч’ә’в е тә р’он ьк! Р’аб ә
сәр хwә, гази тә дькә». 50 Әwи
жи п’от е хwә авит, банзда сәр
хwә у һат ә щәм Иса. 51 Иса же
пьрси: «Тӧ чь жь Мьн дьх wази
кӧ Әз бон а тә бьк ьм?» Йе кор
жер’а гот: «Дәрсдар, дьх wазьм
ч’ә’в ед мьн бьбин ьн». 52 У Иса
46

(Мәтта 21:1‑11; Луqа 19:28‑40;
Йуһ’әнна 12:12‑19)

11

1 Гав а әw незик и Оршә
лиме бун у гьһ ишт ьнә
ч’ий айе ф Зәйт ’уне у гӧндед
Бәйтфаще у Бәйтанйайе, һьнге
Иса дӧ шагьртед Хwә шандьн 2 у
wанр’а гот: «Һәр’ьнә wи гӧнде
пешб әри хwә. Һәма чаwа кӧ
һун бьк’әвьне, һуне щә’шькәкә
гьредай и бьбин ьн кӧ һе кәсәк
ле сийар нәбуйә. Әwе вәк ьн
у бин ьн. 3 У һәг әр йәк жь wә
бьп ьрсә у бежә: ‹Һун чьма ве
йәке дьк ьн?› беж ьне: ‹Хӧданр’а
лазьм ә у wе дәстх wәда бьш и
нә вьр›». 4 Әw шаг ьрт чун у ль
бәр дәри ль к’уче, щә’ш ькәкә
гьредай и дит ьн. Гав а вәд ьк ь
рьн, 5 һьнәкед wьр сәк ьни пьр
син: «Һун чь дьк ьн? Чьма wе
щә’ш ьке вәд ьк ьн?» 6 Шаг ьрта
щаба wан ӧса да, чаwа кӧ Иса
wанр’а гот ьбу. У әw һьшт ьн.
7 Щә’ш ьк Исар’а анин, к’ьнщед

* 10:46 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бар‑Тимәйо», аwа гот и «Кӧр’е‑Тимәйо».
«Бар» бь зьмане арам иф «кӧр’» ә.
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хwә авит ьнә сәр wе у Әw ль wе
сийар бу. 8 Гәләка к’ьнщед хwә
сәр р’е р’ад ьх ьст ьн, һьнәк а
жи жь к’әwшен ч’ьqьлед дара
дьбьр’ин, сәр р’е р’ад ьх ьст ьн.
9 Йед ль пеш ий а Wи у пәй Wи
кӧ дьч ун дьк ьр ьн ә qир’ин:
«Һосанна! Бьмбарәк ә Әwе кӧ
бь наве Хӧдан те!* 10 Бьмбарәк
ә әw П’адшат ийа баве мә Да
wьдә кӧ те. Һосанна Йе Һәри
Жорьнр’а!*»
11 Иса к’әт ә Оршәл име, чу
п’арьстгәһеф. Ч’ә’ве Хwә ль һәр
тьшт и гәр’анд, ле чьмк и иди
евар бу, т’әви һәр донздәһ а чу
Бәйтанйайе.
Дара һеж ирейә һ’ьшкбуй и
(Мәтта 21:18‑19)
12 Р’ожа дьне, гава әw жь Бәй
танйайе дәрдьк’әтьн, Иса бьр’чи
бу. 13 Дурва дарәкә һеж ирейә
бәлгдайиф дит, бәрбь wе чу, к’а
тьштәке сәр һәбә. Гава гьһ иш
тә даре, пештьри бәлга тьштәк
нәдит, чьмки һе нә wәхте һежи
ра бу. 14 Һьнге Әwи wе дарер’а

гот: «Бьра иди т’ӧ кәс т’ӧ щар
бәре тә нәх wә». Шаг ьртед Wи
әв готьн бьһ истьн.
Иса п’арьстг әһе паqьж дькә
(Мәтта 21:12‑17; Луqа
19:45‑48; Йуһ’әнна 2:13‑22)
15 У әw һатьнә Оршәлиме. Иса

к’әтә п’арьстгәһе у дәстпек ьр
әwед кӧ п’арьстгәһеда дьк’ьр’ин
у дьфьротьн дәрх ьстьнә дәрва.
Т’әхтед п’әрәгӧһер’а у к’ӧрсийед
кәвоткфьроша wәлгәр’анд ьн
16 у нәһ ьшт, кӧ т’ӧ кәс тьштә
ки п’арьстг әһер’а дәрбаз кә.
17 Әw һин кьрьн у гот: «Чьма
нә ньвисар ә: ‹Мала Мьн wе
бона һ’әм у мьләт а мала дӧа
бе һ’әсабе›*? Ле wә әw кьрийә
‹шкәфта qачаха›**». 18 Сәрәкед
к’аһ ина у qан унзана әв йәк кӧ
бьһистьн, дәстпек ьрьн кӧ чаwа
бьк ьн Wи бьк ьнә фәсале бькӧ
жьн. Әwана жь Wи дьтьрсийан,
чьмк и т’әмамийа ә’лаләте сәр
һинк ьрьна Wи зәндәгьрти ма
бу. 19 Гава кӧ р’о чу ава, Әw жь
бажер дәрк’әтьн.

* 11:9‑10 Зәбур 118:25‑26; Луqа 1:32‑33.
* 11:10 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Һосанна бьл ьндай ийеда».
«Бьл ьндай и» бә’са щийе Хwәде дькә.
* 11:17 Ишайа 56:7.
** 11:17 Йер әм ийа 7:11.
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Пьрса дәрһәqа
һ’ӧкӧме Исада

Дәрса дара һеж ире
(Мәтта 21:20‑22)

Сәр е сьб әһе, гав а әwан а
бәр дар ер’а дәрб аз бун, ди
тьн кӧ әw дар а һеж ир е р’аwе
хwәв а һ’ьшк буй ә. 21 К’әт ә
бир а Пәтр ус у әwи Исар’а
гот: «Дәрсд ар, дин а Хwә бь
де, әw дар а һеж ир ейә кӧ Тә
ньфьр’ ле кьр һ’ьшк буй ә».
22 Иса wанр’а гот: «Баw әр ий а
wә бьр а сәр Хwәде һәб ә. 23 Әз
р’аст wәр’а дьб еж ьм, к’и кӧ ви
ч’ий ай ир’а беж ә: ‹Р’аб ә хwә
бав еж ә бә’р е› у дӧд ьл и нәб ә,
ле баwәр бьк ә кӧ гот ьн а wи
wе бьqәw ьмә, ӧса жи wе бьб ә.
24 Бон а ве йәк е Әз wәр’а дь
беж ьм, һун чь кӧ нав а дӧад а
бьх wазьн, баwәр бьк ьн кӧ wә
иди станд ийә у хwәст ьн а wә
wе бе сери. 25 У гав а кӧ һун
дьс әк ьн ьн у дӧа дьк ьн, бь
бахш ин ьн, һәг әр тьшт әк и wә
һьндав а кәс әк ида һәб ә, wәк и
Баве wәй и ә’змана жи нәһәqи
йед wә бьб ахш инә wә. 26 * Ле
һәг әр һун нәб ахш ин ьн, Бав е
wәй и ә’зм ан а жи нәһәqийед
wә наб ахш инә wә».

(Мәтта 21:23‑27; Луqа 20:1‑8)

20

27 У әw диса һат ьнә Оршәл и
ме. Дәма кӧ Иса п’арьстгәһеда
дьг әр’ий а, сәр әкед к’аһ ин а,
qан унзан у р’усп и һат ьнә щәм
Wи 28 у же пьрсин: «Тӧ бь чь
һ’ӧкӧм и ван кьра дьк и? К’е әв
һ’ӧкӧм дайә Тә, кӧ Тӧ ван кьра
бьк и?» 29 Иса wанр’а гот: «Әзе
жи тьшт әк и жь wә бьп ьрсьм.
Һәг әр wә щаба Мьн да, Әзе
жи wәр’а беж ьм, кӧ Әз бь чь
һ’ӧкӧм и ван кьра дьк ьм: 30 Һ’ӧ
кӧме ньхӧм анд ьн а Йуһ’әнн а
жь ә’змен бу йан жь мәрьв а?
Щаб а Мьн бьд ьн!» 31 Әwан а
нав һәвд а шеw ьрин у гот ьн:
«Һәг әр әм беж ьн: ‹Жь ә’змен
бу›, Әwе беж ә: ‹Ле wә чьм а
әw баwәр нәк ьр?› 32 Ле һәг әр
әм беж ьн: ‹Жь мәрьв а бу?..›»
Әw жь ә’лаләт е дьт ьрсий ан,
чьмк и һ’әм уй а qәбул кьрьбу
кӧ Йуһ’әнн а р’аст п’ехәмб әр
бу. 33 Щаба Иса дан у гот ьн:
«Әм ньзан ьн». Иса wанр’а гот:
«Әз жи wәр’а наб еж ьм кӧ Әз
бь чь һ’ӧкӧм и ван кьра дьк ьм».

* 11:26 Нав дәстн ьвисар ед qәнщда р’еза 26‑а т’ӧнә.
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Мәсәла р’әзеф тьрийа
у р’әзвана
(Мәтта 21:33‑46; Луqа 20:9‑19)

12

1 У бь мәс әл а дәст бь
хәб әрд ане кьр, wанр’а
гот: «Мәрьв әк и р’әз е ф тьрийа
дан и, дора wе сур кьр, һ’әwз ә
ки тьриһ’ьнщ ьр’анд ьне тед а
к’ол а, һел анәкә ноб әд ара че
кьр у әw бь к’ьр е да р’әзв ан а,
чу wәл ат әк и дьн. 2 Wәхтд а
хӧл амәк шандә щәм р’әзв а
на, wәк и жь wи р’әз и бәр е
п’ар а хwә жь wан бьст ин ә.
3 Ле wан а әw гьрт, к’ӧт ан у
дәств ал а вәр’ек ьрьн. 4 У wи
дис а хӧл ам әк и дьн шанд ә
щәм wан, ле wан а сәр и ле
шкен анд у әw р’об әт кьрьн.
5 Әwи йәк и дьн шанд, wан а
әw жи кӧшт. Wи гәләкед дьн
шанд ьн, wан а һьнәк жь wан
к’ӧт ан у һьн әк жи кӧшт ьн.
6 Бон а wи т’ән е йәк мабу кӧ
бьш анд а, кӧр’е хwәй и дәл ал.
Хӧләс ә р’абу әw жи шанд у
гот: ‹Һьлб әт wе жь кӧр’е мьн
шәрм бьк ьн›. 7 Ле әв р’әзв анед
һан ль һәв шеw ьрин у гот ьн:
‹Әв wар е wи йә! Wәр ьн әм
ви бькӧж ьн, мир ат ’е ф мәр’а

бьм ин ә›. 8 Һьнг е әw гьрт ьн
кӧшт ьн у щьнй аз е wи жь р’әз
дәрх ьст ьн ә дәр. 9 Дә ижар
хwәй е р’әз wе чь бьк ә? Нә
әwе бе qьр’а р’әзв ан а бинә у
р’әз бьдә һьнәкед дьн? 10 Чьма
wә әw ньвис ар нәх wәнд ийә?
‹Әw кәвьре кӧ һоста т’әхсир
кьр,
әw бу сәре ә’нишкеф.
11 Әв йәк жь алийе Хӧд анд а
qәw ьм и
у ль бәр ч’ә’ве мә һ’әйр‑һ’ӧж
мәк’ар ә!›*»
12 Сәрwер ед щьһуй а ф фә’м кь
рьн, кӧ Иса әв мәсәлә ани сәр
wан, кьрьн кӧ Wи бьг ьрьн, ле
жь ә’лаләт е тьрсийан, к’әрба
Әw һьшт ьн у чун.
Пьрса хәрщд ай ин у
нәд ай ине
(Мәтта 22:15‑22;
Луqа 20:20‑26)
13 Паше wан а һьнәкә жь фе
рьсий а у пьштг ьр ед Һер одәс
шанд ьнә щәм Wи, wәк и Wи
бь хәб әр ед дәв е Wи бьг ьрьн.
14 Әwан а һат ьн у жер’а гот ьн:
«Дәрсд ар! Әм зан ьн кӧ Тӧ
йәк и р’аст и. Мьнәт е жь кә
си нак и, чьмк и нав мәрьв ад а

* 12:11 Зәбур 118:22‑23.
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фьрqийе дан айн и, ле р’ий а
Хwәде р’аст һин дьк и. Гәло
р’аст ә кӧ әм хәрщ бьд ьн ә
Qәйс әр ф йан на? Әм бьд ьн,
йан нәд ьн?» 15 Ле дӧр’ут ий а
wан кӧ Исав а ә’йан бу гот:
«Чьма һун Мьн дьщер’ьбиньн?
Мьнр’а зив әк и бин ьн кӧ Әз
бьбин ьм». 16 Wана жер’а зив әк
ани. Әwи жь wан пьрси: «Әв
нав е ньвис ар у сьф әт ф йе к’е
йә?» Wан а гот: «Йед Qәйс әр
ьн». 17 Иса wанр’а гот: «Wәк и
ӧса йә, чь кӧ йед Qәйс әр ьн
бьд ьн ә Qәйс әр у чь кӧ йед
Хwәде нә бьд ьнә Хwәде». У
сәр Wи ә’щебм ай и ман.
Пьрса р’абуна мьрийа
(Мәтта 22:23‑33;
Луqа 20:27‑40)
18 Садуqиф, кӧ дьбеж ьн р’абуна

мьрийа т’ӧнә, һьнәкә жь wан
һатьнә щәм Иса у же пьрсин:
19 «Дәрсдар! Муса мәр’а ньви
сийә: ‹Һәгәр бьре йәк и безӧр’әт
бьмьрә у жьне стухар бьһелә,
бьра бьре wи жьна wи бьстинә
у wаре бьре хwә шин кә›*. 20 Аwа

һ’әфт бьра һәбун. Бьре мәзьн
жьнәк станд, безӧр’әт мьр. 21 Бь
ч’уке wи әw жьн станд, әw жи
безӧр’әт мьр, ӧса жи һатә сәре
йе сьсийа. 22 Хӧләсә ван һәр
һ’әфт бьра жи әw жьн станд у
безӧр’әт мьрьн, пәй wанр’а жи
әw жьн мьр. 23 Дә ижар wе Р’о
жаф Р’абуне, гава мьри р’абьн,
әва жьна wе к’ижан бьрайир’а
бьк’әвә? Чьмк и һәр һ’әфта жи
әwа стандьбу».
24 Иса ль wан вәг әр’анд у гот:
«Нә һун жь дәст ве йәке хальфи
нә, кӧ нә ньвисара зан ьн, нә
жи qәwата Хwәде? 25 Гава йед
мьри жь мьрьне р’абьн, wе нә
бьз әw ьщ ьн у нә жи мер кьн,
чьмк и әwе мин а мьлй ак ’ә
тед ә’змана бьн. 26 Ле дәрһәqа
р’абун а мьрий ад а, чьм а wә
К’ьт еба Мусада* нәх wәнд ийә
сәрһ ат ийа дара дьр’ийеда кӧ
чаwа Хwәде Мусар’а дьб ежә:
‹Әз Хwәдейе Бьраһимф, Хwәдейе
Исһаqф у Хwәдейе Аqубф ьм›**?
27 Әw нә Хwәдейе мьрий а йә,
ле Хwәдейе зенд ийа йә. Һун
лап хал ьфи нә!»

* 12:19 Qан уна Дӧщари 25:5.
* 12:26 «К’ьт еба Мус а» те фә’мк ьрьне: «Һәр пенщ к’ьт еб ед пеш ьнә
Пәйманаф Кәвьн».
** 12:26 Дәрк’әт ьн 3:6.
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Т’әм ийа сәр т’әм ийар’а
(Мәтта 22:34‑40;
Луqа 10:25‑28)
28 Qан унзанәк и кӧ шәр’‑дә’wе
wан бьһ ист у дин а хwә жи
дайе, кӧ Иса чаwа qәнщ ща
ба wан да, незик и Иса бу у
же пьрси: «К’иж ан т’әм и сәр
һ’әм у т’әм ийар’а йә?» 29 Иса ле
вәг әр’анд: «Әв ә т’әм ийа сәр
т’әм ийар’а: ‹Бьбьһе, Исраел!
Хӧд ан Хwәдейе мә Хӧд анәк
ә*. 30 Хӧдан Хwәдейе хwә һ’ьз
бькә, бь т’әмам ийа дьлеф хwә,
бь т’әмам ийа щан ийа хwә, бь
т’әмам ийа һ’ьше хwә у бь т’ә
мамийа qәwата хwә›*. 31 Йа дӧда
жи әв ә: ‹Һәвале хwә wәкә хwә
һ’ьз бькә›*. Жь ван мәст ьр т’ӧ
т’әми т’ӧнә». 32 Ижар qан унзан
Wир’а гот: «Р’аст ә, Дәрсдар!
Тә р’аст гот, кӧ ‹Хӧдан йәк ә
у жь Wи пешт ьр йәк и май ин
т’ӧнә›*. 33 У ‹бь т’әмам ийа дьл,
бь т’әмам ийа аqьл, бь т’әма

мийа qәwате Хwәде һ’ьзк ьрьн›
у ‹һәв але хwә жи wәк ә хwә
һ’ьзк ьрьн› сәр һәр дийарий
едф т’әвай и шәwат е у qӧрбанед
майинр’а йә»*. 34 Иса дина Хwә
дайе, кӧ wи бь аqьл и щаба хwә
да, жер’а гот: «Тӧ жь П’адша
тийа Хwәде нә дур и». Пәй ве
йәкер’а, иди т’ӧ кәси нәwерьбу
тьштәк жь Wи бьп ьрсийа.
Мәсиһ кӧр’е к’е йә?
(Мәтта 22:41‑46;
Луqа 20:41‑44)
35 Гав а

кӧ Иса п’арьстгәһе
да һин дьк ьр, гот: «Qан унзан
чаwа дьбеж ьн кӧ Мәсиһ кӧр’е
Даw ьд ә? 36 Нә Даw ьд хwәх а пе
Р’ӧһ’е Пироз дьбежә?
‹Хӧдан готә Хӧдане мьн:
Ль мьле Мьн и р’аст е р’уне,
һ’әт а кӧ Әз дьжм ьнед Тә
бьк ьмә бьне п’ийед Тә›*.
37 Аwа Даw ьд хwәх а кӧ Wи ‹Хӧ
дан› һ’әсаб дькә, иди Әw чаwа
дьб ә кӧр’е Даw ьд?»

* 12:29 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Хӧдан Хwәдейе мә, т’әне әw ә Хӧдан».
* 12:30 Qан уна Дӧщари 6:4‑5.
* 12:31 Qан уна К’аһ инт ийе 19:18.
* 12:32 Qан уна Дӧщари 6:4; 4:35; Ишайа 45:21.
* 12:33 Qан ун а Дӧщ ари 6:5; Qан ун а К’аһ инт ийе 19:18; П’адш ат и I,
15:22; Һосейа 6:6.
* 12:36 Зәбур 110:1.
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жь ван һ’әм уйа зә’фт ьр авитә
п’әр әданг е, 44 Ван һ’әм уйа жь
(Мәтта 23:1‑36;
зедәй а һәбук а хwә авит ьне.
Луqа 20:45‑47)
Ле әве ве бәләнг азийа хwәда
Wе ә’лал әт а гьр ан бь дьл чи wе һәбу кӧ пе ә’буре хwә
у әшq гӧһдарийа Иса дьк ьр. бьк ьра һ’әм у авит е».
38 Һинк ьрьн а Хwәд а Әwи гот:
«Һ’әвза хwә жь wан qан унза Иса пешд а дәрһәqа wеранбуна 
п’арьстг әһед а дьбежә
на бьк ьн, йед кӧ һ’ьз дьк ьн бь
(Мәтта 24:1‑2; Луqа 21:5‑6)
чӧхед дьреж бьгәр’ьн, базарада
1 Гава Иса жь п’арьстгә
сьлаве бьд ьнә wан, 39 к’ьн иш
тада к’ӧрсийед пеш ьн бьг ьрьн
һе дәрк’әт, жь шагьртед
у шай ийада жи һәрәмаф жор Wи йәк и Wир’а гот: «Дәрсдар!
ьн р’унен. 40 Әван а алик ив а Һәла дина Хwә бьде әв чь кә
малед жьн әбий а һ’уфи хwә вьр ьн у чь авай и нә!» 2 Иса
дьк ьн, алийе дьнв а жи бона ль wи вәг әр’анд у гот е: «Тӧ
хwәк ’ьфш к ьрьне дӧайе хwә ван авай ийед мәзьн дьбин и?
дьреж дьк ьн. Диwана wане һе Әв һ’әм уйе жи wеран бьн, ль
гьран бә».
вьр кәвьр е ль сәр кәвьр qәт
нәм инә!»
Дийарийа жьнәбийа
бәләнгаз
Тәнгаси у зеранд ьн
Qан унзанед дӧр’у

13

(Луqа 21:1‑4)

(Мәтта 24:3‑14; Луqа 21:7‑19)

41 Иса ль пешб әри п’әр әдан

гаф п’арьстгәһе р’уньшт у дина
Хwә дайе, кӧ ә’лаләт е чаwа
п’әрә давитьнә п’әрәданге. Гә
ләк дәwләт ийа гәләк авит ьне.
42 Жьнәбикә бәләнг аз жи һат у
дӧ полф, кӧ дьк ьрә qӧр’ушәк,
авит е. 43 Иса шаг ьрт ед Хwә
гази щәм Хwә кьрьн у wанр’а
гот: «Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм,
кӧ әве жьн әб ий а бәл әнг аз

3 Гав а Иса ль ч’ийайе Зәй
т’уне, ль пешбәри п’арьстгәһе
р’уньштьбу, Пәтрус, Аqуб, Йу
һ’әнна у Әндраw ьс башqә же
пьрсин: 4 «Бежә мә, әw тьшт
wе к’әнге бьqәw ьмьн? У бәри
qәw ьмандьна wан һ’әм уйа, чь
нишане бьбьн?» 5 Һьнг е Иса
дәстпек ьр у wанр’а гот: «Һаш
жь хwә һәбьн, кӧ т’ӧ кәс wә нә
хапинә. 6 Гәләк wе пе наве Мьн
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бен у беж ьн: ‹Әз ьм Мәсиһ› у
wе гәләка бьхальфиньн. 7 Гава
һун дәнге шәр’а у бә’са шәр’а
бьбьһен, һун хwә ӧнда нәк ьн.
Гәрәке әв тьшт бьqәw ьмьн, ле
әw һе нә ахьри йә. 8 Мьләте р’а
бә сәр мьләт, п’адшатийе р’абә
сәр п’адшатийе, щи‑щийа wе
ә’рдһ’әж у хәлайи‑щәлайе бьбьн.
Ле әв һ’әм у мина еша к’ӧлфәте
йә, кӧ дәстпедькә пе дьг ьрә.
9 Ле һун һаш жь хwә һәбьн!
Wе wә бьбьнә бәр диwан а у
к’ьн иштада wә бьк’ӧт ьн. Бона
Мьн wе wә бәр wәл иф у п’ад
ша бьд ьнә сәк ьнанд ьне, wәк и
һун бәр wан шә’дәт ийе бьд ьн.
10 Гәр әк е пеш ий е Мьзг ин и
һ’әм у мьл әт ар’а бе дай ине.
11 Гав а кӧ wә бьг ьрьн бьбьнә
бәр диwане, пешда хәм нәк ьн
кӧ һуне чь беж ьн. Ле wе дәме
чь wәр’а бе дай ине, wе жи бе
жьн, чьмк и нә кӧ һуне хәб әр
дьн, ле Р’ӧһ’е Пироз. 12 Бьра
wе бьре хwә бьдә кӧшт ьне у
бав кӧр’е хwә. Зар’е р’абьнә
сәр де у баве хwә у wан бьд ьнә
кӧшт ьне. 13 У бона наве Мьн
һуне бәр ч’ә’ве һ’әм уйа р’әш
бьн. Ле әwе кӧ һ’әта хьлазийе
тәйах кә, әwе хьлаз бә.

Һ’әрам ийа Wеранк ьрьне
(Мәтта 24:15‑21;
Луqа 21:20‑24)
14 Аwа чахе һун wе ‹һ’әрам ийа
wеранк ьрьне›* бьбин ьн, ль wи
щийе нәщайиз сәк ьни», (әwе кӧ
дьх унә бьра фә’м бькә) «һьнг е
әwед кӧ Щьһустанеда нә бьра
бьр’әвьнә ч’ий а. 15 У әwе кӧ
сәр хан и йә бьра жорда нәйе
хwаре у нәк’әв ә һьндӧр’, wә
ки тьштәк и һьлдә. 16 У әwе кӧ
к’әwшенда йә бьра вәнәгәр’ә
кӧ п’от е хwә һьлдә. 17 Ле wәй
ль һ’әмла у дәстдәрг уша wан
р’ож ада! 18 Дӧа бьк ьн кӧ әв йәк
зьвьстанеда нәqәwьмә. 19 Чьмки
wан р’ож ада wе тәнг асикә ӧса
бьб ә, wәк и жь р’ож а кӧ Хwәде
дьнйа ә’фьранд ийә һ’әта ньһа
нәбуйә у нә жи wе бьбә. 20 Һәгәр
Хӧдан әw р’ож кьн нәк ьрьна,
т’ӧ кәс хьлаз нәд ьбу, ле бона
хат ьре wан бьж арт ийед кӧ Wи
бьжартьнә, әw р’ож кьн кьрьнә.
21 Һьнг е, һәг әр йәк wәр’а
бежә: ‹Мәсиһ ва йә ль вьр ә›,
йан жи: ‹Wа йә дәра һан ә›,
баwәр нәк ьн. 22 Чьмк и мәсиһ
у п’ехәмбәред дәрәw wе дәрен.
Wе нишан у к’әр әмәта бьк ьн,

* 13:14 Дан ийел 9:27; 11:31; 12:11.

124

МАРQОС, 13

һәгәр дәст wанва бе, wе бьжар
тийа жи бьхальфиньн. 23 Ле һун
һаш жь хwә һәбьн! Мьн һәр
тьшт пешда wәр’а гот.

дьбьшкьвьн, иди һун зан ьн
кӧ һавин незик ә. 29 Ӧса жи
гав а һун бьбин ьн кӧ әв йәк
дьqәw ьм ьн, бьзан ьбьн кӧ Әw
незик ә, ль бәр шем ике йә.
Һат ьна Кӧр’е Мерьв
30 Әз р’аст wәр’а дьб еж ьм, әва
(Мәтта 24:29‑31;
ньсьла дәрбаз набә, һ’әта кӧ әв
Луqа 21:25‑28)
һ’әм у тьшт нәqәw ьм ьн. 31 Ә’рд
24 Ле wан р’ож ад а, пәй wе у ә’зм ане дәрбаз бьн, ле гот ь
тәнг асийер’а,
нед Мьн т’ӧ щар дәрбаз набьн.
‹р’уйе р’ойе wе бе гьрт ьне
Р’ож у сьһ’әт нә ә’йан ә
у һиве р’онайа хwә нәдә,
(Мәтта 24:36‑44)
25 стәйрке жь ә’змен бьк’әвьн,
32 Ле бон а wе р’оже у wе сь
у т’опед ә’змана wе жь р’ийед
һ’әт е т’ӧ кәс ньз анә, нә мьл
хwә дәрен*›**.
26 У һьнг е wе бьбин ьн, Кӧ йак ’әт ед ә’змен у нә жи Кӧр’,
р’е Мерьв бь qәwата мәзьн у ле т’әне Бав. 33 Һаш жь хwә
р’умәт ә’wрава те*. 27 Wи чах и һәб ьн! Һ’ьшй ар бьм ин ьн!*
Әwе мьлйак’әт ед Хwә бьш инә Чьмк и һун ньз ан ьн к’әнг е
у бьж арт ийед Хwә жь һәр чар wәхт е пер’а бьг ьһ иж ә. 34 Әв
qӧлба бәрәв кә, жь п’әр’ед ә’р йәк мина мәрьвәк и йә, кӧ мала
де гьрт и һ’әта п’әр’ед ә’змен. хwә дьһелә у дәрд ьк’әв ә р’е
wит ийе. Бәри чуй ине т’әм ийа
Дәрса дара һеж ире
мала хwә дьдә хӧламед хwә,
(Мәтта 24:32‑35;
шьхӧле wан һәр кәси дьде у
Луqа 21:29‑33)
ә’мьри сәр дәргәһван дькә, кӧ
28 Жь дар а һеж ир е дәрс ә һ’ьшйар бьминә. 35 Бона ве йәке
ке һин бьн: Чах е кӧ ч’ьq ь һ’ьшйар бьм ин ьн, чьмк и һун
лед wе тәр’ дьбьн у бәлг ед wе ньз ан ьн малхе мале wе к’әнг е
* 13:25 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Qәwат ед ә’змана wе бьһ’әж ьн».
** 13:25 Ишайа 13:10; 34:4; Йоел 2:10, 31; 3:15.
* 13:26 Дан ийел 7:13. (Бьх ун ьн: Ә’йанти 1:7.)
* 13:33 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «У дӧа бьк ьн».
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бе, евар е йан нив е шәве, йан Әw бе у wә хәwеда бьг ьрә. 37 Әз
wәхт е бангдана дик а, йан сә чь wәр’а дьб еж ьм, һ’әм уйар’а
ре сьб әһе. 36 Нәб ә кӧ ньшкев а дьб еж ьм: Һ’ьшйар бьм ин ьн!»

Гьртьн, хачкьрьнф у р’абуна Иса
Шеw ьра кӧшт ьна Иса
(Мәтта 26:1‑5; Луqа 22:1‑2;
Йуһ’әнна 11:45‑53)

14

1 Аwа дӧ р’ож шунд а wе
Щәж ьнаф Дәрбазбуне у
Щәж ьнаф Нане Шкәва бьбуйа.
Сәр әкед к’аһ ина у qан унзана
мәщаләке дьгәр’ийан, кӧ ча
wа Иса дьзив а бь фелбазийе
бьг ьрьн, бькӧж ьн 2 у дьг от ьн:
«Бьра әв йәк щәж ьнеда ниб ә,
wәк и щьмә’т р’анәбә сәр ньга».

Иса Бәйтанйайед а 
те р’унк ьрьнеф
(Мәтта 26:6‑13;
Йуһ’әнна 12:1‑8)

р’уни! Чьм а әва зий ан а бу?
5 Мә дьк арьбу әв р’ун а сесьд
зиви зедәтьр бьфьрота у бәлайи
фәqира кьра». Бь ви аwайи әw
к’ӧлф әта р’әзил кьрьн.
6 Ле Иса гот: «Жь wе к’ӧлфәт е
вәг әр’ьн! Чьм а һун хат ьр е wе
дьк’әвьн? Әwе тьшт әк и qәнщ
бон а Мьн кьр. 7 Фәqир е һәр
гав т’әви wә бьн. К’әнг е һун
бьх wазьн, һун дькарьн qәнщи
йе wанр’а бьк ьн. Ле Әзе һәр
гав нав wәд а нибьм. 8 Чь жь
дәст е wе дьһ ат әwе кьр. Әwе
пешд а бәдән а Мьн дәфьнк ь
рьнер’а ф р’унф кьр. 9 Әз р’аст
wәр’а дьб еж ьм, дьнй ай ед а
к’ид әр е әва Мьзг ин ий а бе
данн асинк ьрьне, wе кьрьн а
ве к’ӧлфәте жи бона биранина
wе бе гот ьне».

3 Гав а Иса ль Бәйт анй ай е
мал а Шьмһ’уне к’от ид а, ль
сәр сьфре р’ун ьшт и бу, к’ӧл
фәт әк һат, дәрданәкә ф wейә
Щьһуд а нәмам ийаф
алабаст ьрей и р’уне нардейиф
Иса дькә
сафи у гәләк и бьһ а һәбу. Wе
(Мәтта 26:14‑16; Луqа 22:3‑6)
әw шушә шкенанд у әw р’ун
10 Һьнг е Щьһудайе Исхәрйо
р’етә сәр сәре Иса.
4 Һьн әк ә wьр һерс к’әт ьн ти, йәк и жь һәр донзд әһ а, чу
у һәвр’а дьг от ьн: «Һ’әйфа ви щәм сәрәкед к’аһина, wәк и Иса
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бьдә дәст е wан. 11 Wан жи гав а
әв йәк бьһ ист, ша бун у п’әр ә
wир’а соз дан. У Щьһуд а жь
һьнг ев а мәщ аләке дьг әр’ий а
кӧ чаwа Иса бьдә дәст е wан.
Иса т’әви шаг ьрта шива 
Щәж ьна Дәрбазбуне дьх wә
(Мәтта 26:17‑25; Луqа 22:7‑14,
21‑23; Йуһ’әнна 13:21‑30)
12 Р’ож а пеш ьнә Щәж ьна На

не Шкәвада кӧ бәрхе qӧрбана
Щәж ьн а Дәрбазбуне дьһ ат ә
сәржек ьрьне, шаг ьрта жь Иса
пьрси: «Тӧ ль к’ӧ дьхwази Шива
Щәж ьн а Дәрбазбуне бьх wи,
wәк и әм һәр’ьн тәр’а һазьр
кьн?» 13 Иса дӧ шаг ьрт ед Хwә
шанд ьн у wанр’а гот: «Һәр’ьнә
бажер. Мәрьвәке р’аст и wә бе,
щер’е аве ль сәр мьла. Пәй wи
һәр’ьнә wе мала кӧ әw дьче 14 у
беж ьнә хwәйе мале: ‹Дәрсдар
дьбежә: К’ане әw ода мев ана,
йа кӧ Әзе теда т’әви шаг ьрт ед
Хwә шива Щәж ьна Дәрбазбуне
бьх wьм?› 15 Һьнг е әwе ль qат е
жорьн одәкә мәзьнә һәвдай и
у һазьр нишан и wә кә, ль wе
дәре шиве бона мә һазьр кьн».
16 Шаг ьрт а да сәр р’е чунә ба
жер у чаwа кӧ wанар’а гот ьбу

ӧса жи дит ьн у шив а Щәж ьна
Дәрбазбуне һазьр кьрьн.
17 Гав а р’о чу ава, Иса т’әви
һәр донздәһа чу wе дәре. 18 Чахе
ль сәр сьфре р’ун ьшт ьн у нане
хwә дьх wарьн, Иса гот: «Әз
р’аст wәр’а дьбеж ьм, йәк и жь
wә wе нәмамийаф Мьн бькә, йе
кӧ т’әви Мьн нен дьх wә». 19 Әw
бәр хwә к’әт ьн у дәстпек ьрьн
йәк‑йәк жь Wи пьрсин: «Дьбә
кӧ әз ьм?» 20 Әwи wанр’а гот:
«Әw йәк нава wә һәр донздәһа
да йә, йе кӧ пә’рийе хwә т’әви
Мьн т’аседа дькә. 21 Р’аст Кӧр’е
Мерьв wе ӧса һәр’ә чаwа кӧ бона
Wи һатийә ньвисаре. Ле wәй ль
wи мәрьве кӧ нәмам ийа Кӧр’е
Мерьв бькә! Wир’а һе qәнщ бу
кӧ әw qәт дьне нәк’әта».
Шива Хӧд ан
(Мәтта 26:26‑30; Луqа 22:14‑23;
Корьнт’и I, 11:23‑25)
22 Гав а wан а һе нан дьх wар,
Иса нан һьлд а шьк ьр и да,
кәрк ьр да шаг ьрта у гот: «Һан
һьлд ьн! Әва бәдәна Мьн ә».
23 Пәйр’а к’ас һьлд а шьк ьри
да у да wан. Һ’әм уйа жи жь wе
вәх wар. 24 У wанр’а гот: «Әва
хуна Мьн ә бона пәйманеф*,

* 14:24 Нав һьнәк дәстн ьвисарада «пәймана ну» һәйә.
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кӧ бона гәләк а те р’ет ьне. 25 Әз
Иса ль Гетшәман ийе
р’аст wәр’а дьбеж ьм, иди Әз жь
дӧа дькә
вьр шунда т’ӧ щар жь мәйа ть
(Мәтта 26:36‑46;
рийе вәнах wьм, һ’әта wе р’ож а
Луqа 22:39‑46)
кӧ Әзе П’адшат ийа Хwәдеда
32 Пәй wе йәкер’а әw чунә
жь йа ну вәх wьм».
26 Паше wан а зәбур әкф сть wи щийе кӧ жер’а Гетшәм ан и
ра, дәрк ’әт ьн чунә ч’ий айе дьбеж ьн у Әwи шаг ьртед Хwә
р’а гот: «Вьра р’унен, һ’әта кӧ
Зәйт’уне.
Әз дӧа бьк ьм». 33 Wи Пәтрус,
Иса дәрһәqа инк’арийа 
Аqуб у Йуһ’әнн а т’әви Хwә
Пәтрусд а дьбежә
бьрьн у дәстпек ьр к’әсәр к’ь
(Мәтта 26:31‑35; Луqа
шанд у Хwәда шәw ьт и. 34 Wи
22:31‑34; Йуһ’әнна 13:36‑38)
wанр’а гот: «Дьле Мьн һаqас
27 У Иса wанр’а гот: «Һун дәрд у к’әдәр ә, мин а бәр мь
һ’әм уйе жи жь Мьн п’ьшк бьн рьне. Вьра бьм ин ьн у һ’ьшйар
һәр’ьн, чьмк и ньвисар ә:
бьн». 35 Һьнәк и пешда чу, Хwә
‹Әзе ль шьв ен хьм у пәз е дәв әр’у авитә ә’рде у дӧа кьр,
кӧ һәг әр мәщал һәб ә, әва сь
жи бәла‑бәлай и бә›*.
28 Ле гав а кӧ Әз жь мьр ьн е һ’әт а сәр Wир’а дәрбаз бә. 36 У
р’абьм, Әзе бәри wә һәр’ьмә гот: «Аббаф, Баво! Һәр мәщал
Щәл иле». 29 Пәтрус жер’а гот: жь дәст е Тә те. Әве к’асе жь
«Һәг әр һ’әм у жи жь Тә п’ьшк Мьн дур хә. Ле бьра хwәст ьна
Мьн ниб ә, ле йа Тә бә».
бьн һәр’ьн, ле әз на».
30 Иса wир’а гот: «Әз р’аст
37 Паше һат ә щәм шаг ьрт а,
тәр’а дьбеж ьм, һәма ишәв һе әw р’азайи дитьн у готә Пәтрус:
бәри кӧ дик дӧ щара банг дә, те «Шьмһ’ун, тӧ р’азай и? Тә нь
се щара Мьн инк’ар ки». 31 Ле карьбу кӧ сьһ’әтәке тӧ һ’ьшйар
Пәтрус сәр йа хwә дьма у дьгот: бьмай и? 38 Һ’ьшйар бьм ин ьн у
«Һәгәр щи бе, әзе т’әви Тә бь дӧа бьк ьн, wәк и һун нәк’әвьнә
мьрьм жи, ле т’ӧ щар Тә инк’ар нава щер’ьбанд ьне. Бәле р’ӧһ’
нак ьм!» Һ’әм уйа жи аһа дьгот. р’ази йә, ле бәдән сьст ә».
* 14:27 Зәкәрийа 13:7.
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Дис а чу дӧа кьр, хут әw
хәб әр гот ьн. 40 У һат диса әw
хәwеда дит ьн, чьмк и ч’ә’в ед
wан жь хәwе вән әд ьбун. У
ньз ан ьбун чь щаб а Wи бь
дана. 41 Щара сьсийа жи һат
у wанр’а гот: «Һун һәл а һе
р’аз ай и нә у р’ьһ’әт дьбьн?
Бәс ә! Wәхт пер’а гьһ ишт. Ва
йә Кӧр’е Мерьв дьк’әвә дәст е
гӧнәк’ара. 42 Р’абьн әм һәр’ьн.
Ва йә әwе кӧ нәмам ийа Мьн
дькә незик бу».

йед кӧ т’әви Wи сәк ьн и бун,
шуре хwә к’ьшанд ль хӧламе
сәр әкк’аһ ин хьст у гӧһе wи
пәк анд. 48 Һьнг е Иса wанр’а
гот: «Те беж и wә сәр qачахә
кида гьрт ийә, кӧ һун бь дара
у шура һат ьнә Мьн бьг ьрьн?
49 Нә Әз һәр р’ож т’әви wә п’а
рьстг әһеда бум Мьн һун һин
дьк ьрьн, ле wә Әз нәд ьг ьрт ьм.
Ле бона кӧ ньвисар бенә сери,
әв йәк qәw ьм и». 50 Һьнг е һ’әм у
шаг ьрт а Әw һьшт у р’әвин.
51 Хорт әк пәй Wи дьч у, п’ар
Гьрт ьна Иса
ч’әк и к’ьтане ль бәдәна wийә
(Мәтта 26:47‑56; Луqа 22:47‑53;
тә’зи п’еч’ай и бу. Ә’лаләт е әw
Йуһ’әнна 18:3‑12)
гьрт, 52 ле wи әw к’ьтан һьшт у
43 Һәм а һьнг е гав а Wи һе р’ут‑тә’зи жь дәст е wан р’әви.
хәб әр дьда, Щьһудайе кӧ йәк
Иса ль бәр щьвинаф
жь һәр донздәһ а бу, һат. Әwи
гьр әг ьра
т’әви хwә жь алийе сәр әкед
(Мәтта 26:57‑68;
к’аһ ина, qан унзана у р’усп и
Луqа 22:54‑55, 63‑71;
йада ә’лаләтәкә гьран анибу,
Йуһ’әнна 18:13‑14, 19‑24)
бь дара у шура. 44 Аwа нәмаме
53 Иса бьрьнә щәм сәр әкк’а
Wи ә’шәрәт дабу wан у гот ьбу:
«Әз к’ижани кӧ р’ам усьм, Әw ә, һин. Һ’әм у сәр әкед к’аһ ина,
Wи бьг ьрьн у бь фәсал бьбьн». р’усп и у qан унзан wьр щьви
45 Һәма һьнг е жи Щьһуда һат ә йан. 54 Пәтр ус дурв а п’е‑п’е
щәм Иса у гот: «Дәрсдар!*» у пәй Wи чу, һ’әта к’әтә һ’әwша
р’ам ус а. 46 Wан а дәст авит ә сәр әкк’аһ ин. Wьр т’әви но
Иса у Әw гьрт ьн. 47 Ле йәк и жь бәд ар а ль бәр егьр р’ун ьшт
39

* 14:45 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Р’абби». «Р’абби» бь зьмане
арам и те фә’мк ьрьне: «Дәрсдар».
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у хwә гәрм дьк ьр. 55 Сәр әкед
к’аһ ина у т’әмам ийа щьвинаф
гьрәг ьра жи ль шә’дәт икә мь
qабьл и Иса дьгәр’ийан, wәк и
Wи бькӧж ьн, ле нә дьд ит ьн.
56 Гәләк а мьqабьл и Wи шә’дә
тийа дәрәw дьда, ле шә’дәтийа
wан һәвдӧ нәд ьг ьрт. 57 Һьнг е
һьнәк р’абун у мьqабьл и Wи
шә’дәт ийа дәрәw дан у гот ьн:
58 «Мә бьһ ист кӧ Ви мәрьви гот:
‹Әзе ве п’арьстгәһа кӧ бь дәста
һат ийә чек ьрьне һьлш ин ьм у
се р’ож ада п’арьстгәһәкә дьнә
бе дәстлек’әт ьн чек ьм›». 59 Ле
шә’дәт ийа wан жи һәвдӧ нә
дьг ьрт. 60 Һьнг е сәр әкк’аһ ин
р’абу нава wанда сәк ьн и у жь
Иса пьрси: «Бона ван шә’дә
тий а кӧ әван а мьqабьл и Тә
дьд ьн Тӧ чьма щабәке над и?»
61 Ле Әwи дәнг е Хwә нәк ьр у
т’ӧ щаб нәд а. Сәр әкк’аһ инф
диса жь Wи пьрси у гот е: «Тӧ
йи Мәсиһ, Кӧр’е Йе һеж ай и
шьк ьрийе?» 62 Иса гот е: «Әз
ьм. У һуне Кӧр’е Мерьв ль
к’еләк аф Йе Һәри Зор, ль мьле
wий и р’аст е р’ун ьшт и у ль сәр
ә’wр ед ә’змен те бьбин ьн»*.
63 Һьнг е сәр әкк’аһ ин к’ьнщед
хwә qәлаштьн у гот: «Иди шә’дә

чи мәр’а нә? 64 Wә бьһ ист Әwи
чаwа Хwәде беһӧрмәт кьр! Wәва
чаwа хӧйа дьб ә?» Һ’әм уйа жи
Әw нәһәq кьрьн гот ьн, кӧ Әw
йе кӧшт ьне йә. 65 Һьнг е һьнә
ка дәстпек ьр т’уй и Wи кьрьн,
р’уйе Wи ньх амт ьн, данә бәр
к’ӧлма у жер’а гот ьн: «Дә п’е
хәмб әрт ийе бькә!» Нобәдара
жи Әw бьр у данә бәр шәмаqа.
Пәтрус Иса инк’ар дькә
(Мәтта 26:69‑75;
Луqа 22:56‑62;
Йуһ’әнна 18:15‑18, 25‑27)
66 Гав а Пәтрус ль жер е һ’әw
шеда бу, жь щарийед сәрәкк’а
һин йәк һатә wьр. 67 Әwе кӧ дит
Пәтрус хwә ль бәр егьр гәрм
дькә, ль wи ньһер’и у гот: «Тӧ
жи т’әви әwи ньср әт иф буй и,
т’әви Иса». 68 Ле әwи инк’ар
кьр у гот: «Әз ньзан ьм у фә’м
нак ьм кӧ тӧ чь дьбеж и». Әw жь
һ’әwше дәрк’әт чу сьвдәра ль
бәр дәргәһ, дик банг да. 69 Гава
кӧ щарийе әw ль wе дәре дит,
диса готә йед дор‑бәра сәк ь
ни бун: «Әва жи йәк и жь wан
ә». 70 Ле әwи диса инк’ар кьр.
У хеләке шунда, йед кӧ wьр
сәк ьн и бун, дис а Пәтруср’а

* 14:62 Зәбур 110:1; Дан ийел 7:13.
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гот ьн: «Һәб ә‑т’ӧнәб ә тӧ жи
жь wан и, чьмк и тӧ жь Щә
лиле йи у хәбәрдана тә жи тә
дьфьрошә*». 71 Ле Пәтрус дәст
бь ньфьр’а кьр, сонд хwар у гот:
«Әз Wи мәрьви нас нак ьм, бона
к’иж ан и һун дьбеж ьн». 72 Пе
р’а‑пер’а дик щара дӧда банг
да. У Пәтрус әw гот ьна Иса
кӧ wир’а гот ьбу ани бира хwә:
«Бәри кӧ дик дӧ щара банг дә,
те се щара Мьн инк’ар ки». Ль
сәр ве йәке дәстпек ьр гьрийа.
Иса ль бәр Пилат оф
(Мәтта 27:1‑2, 11‑14;
Луqа 23:1‑5;
Йуһ’әнна 18:28‑38)

15

1 Сәре сьбәһе зу сәрәкед

к’аһ ина т’әви р’усп ийа,
qан унз ана у т’әмам ийа щьви
на гьр әг ьрар’а шеw ьрин. Иса
гьр ед ан у бьр ьн дан ә дәс
те Пил ат о ф. 2 Пил ат о жь Wи
пьрси у гот: «Тӧ йи П’адше
щьһуй а?» Әwи щаб да у гот:
«Тә бь дәв е хwә гот». 3 Һьнг е
сәрәкед к’аһ ина гәләк тьштада
авит ьнә Wи. 4 Пилат о диса жь
Wи пьрси у гот: «Тӧ qәт ща
бәке над и? Дина Хwә бьде, кӧ

чьqаси дав еж ьнә Тә!» 5 Ле Иса
иди т’ӧ щаб нәд а wи, һ’әт а кӧ
Пил ат о шаш ма.
Диwанед а һ’ӧкӧме кӧшт ьне 
ль сәр Иса дәрд ьх ьн
(Мәтта 27:15‑26;
Луqа 23:13‑25;
Йуһ’әнна 18:39–19:16)
6 Аwа һәр Щәж ьна Дәрбазбу
неда ә’дәте wәли бу, кӧ гьртик и
щьмә’т ер’а бәр’дә, к’иж ан кӧ
wан бьх wәст а. 7 Гьрт ик кәле
да һәбу нав е wи Барабас, кӧ
т’әви р’аб әрик ’ар ед һәв алед
хwә сәрһ ьлд анед а мер кӧш
тьбун. 8 Ә’лаләт щьвийа у жь
wәл и хwәст кӧ әw ль анәг ори
wи ә’дәт е хwә хwәст ьна wан
бькә. 9 Пилат о жи wанр’а гот:
«Һун дьх wазьн wәк и әз бона
wә П’адше щьһуйа бәр’д ьм?»
10 Әwи зан ьбу кӧ сәр әкед к’а
һина жь дәст һ’әвсуд ийе Иса
дабунә дәст е wи. 11 Ле сәрәкед
к’аһ ина һе нав ә’лаләт е дан,
кӧ бьх wазьн wәк и Барабас бо
на wан бе бәр’дане. 12 Пилат о
диса жь wан пьрси у гот: «Ле
әз иди Әwи чаwа бьк ьм, йе
кӧ һун жер’а П’адше щьһуйа

* 14:70 Нав дәстн ьвисар ед һәр ә qәнщда әв йәк т’ӧнә: «У хәб әрдана тә
жи тә дьфьр ошә».
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дьб еж ьн?» 13 Wан а кьр ә qи
р’ин у гот ьн: «Wи хачф кә!»
14 Пил ат о wанр’а гот: «Чьм а?
Әви чь хьр аби кьрий ә?» Ле
wана һе дьк ьр ә qир’ин: «Wи
хач кә!» 15 Пил ат о хwәст кӧ
ә’лаләт р’ази кьр а, Бар аб ас
бона wан бәр’да. У Иса да бәр
qамч ийа у да дәст е wан, wәк и
бе хачк ьрьне.
Әскәр qәрфе хwә
ль Иса дьк ьн
(Мәтта 27:27‑30;
Йуһ’әнна 19:2‑3)
16 Һьнг е әскәра Әw бьрә һьн
дӧр’е сәрайе, аwа гот и һ’әwша
qәс ьр а wәл и у һ’әм у р’әф а
әскәра ль сәр щьванд ьн. 17 Чӧ
хәк и ширкф ле кьрьн у т’ащәк
жь стьрийа вәг ьрт и данә сери.
18 Дәстпек ьрь н сьл ав дане у
гот ьн: «Хwәш бә П’адше щь
һуйа!» 19 Пе qамишф ль сәре Wи
дьх ьст ьн, т’уй и Wи дьк ьрьн у
ль сәр чока ль бәр Wи та дьбун.
20 Ле пәй qәрфк ьрьнер’а, әw
чӧхе ширк же ехьстьн, к’ьнщед
Wи ле кьрьн у бьрьнә дәрва кӧ
Wи хач кьн.

Хачк ьрьна Иса
(Мәтта 27:32‑44; Луqа
23:26‑43; Йуһ’әнна 19:17‑27)
21 Шьмһ’уне жь Курене, бав е
Скәндәр у Р’уфо wьрр’а дәрбаз
дьбу, кӧ жь к’әwшен дьһ ат.
Әскәра п’ей и сәр wи кьрьн кӧ
хаче Иса һьлдә. 22 Иса бьрьнә
wи щийе кӧ жер’а Голг от а дь
гот ьн, кӧ те фә’мк ьрьне: «Щи
йе Qаф а». 23 Шәрав а зьм ьр ф*
т’әвк ьри дане кӧ вәх wә, ле Wи
вәнәх wар. 24 Әw хач кьрьн, сәр
к’ьнщ ед Wи п’әшк авит ьн,
к’а к’ер’а wе чь бьк’әв ә, нав а
хwәда бәла кьрьн*. 25 У сьб әһе
сьһ’әт нәһә бу, гав а Әw хач
кьрьн. 26 Ньвис ара нәһәqий а
Wи аһа ньв ис ар бу: «П’АД
ШЕ ЩЬҺУЙ А». 27 Т’әви Wи
дӧ qач ах жи хач кьрьн, йәк
ль мьле Wий и р’аст е, йе дьн
ль мьле Wий и ч’әпе. 28 Бь ви
аwайи әw ньв ис ар һат ә се
ри, йа кӧ дьб ежә: «Әw т’әви
зӧлм к’ара һат ә һ’әс аб е»*. 29 У
әwед кӧ wьрр’а дьч ун‑дьһат ьн,
әw беһӧрм әт дьк ьр ьн, сәр е
хwә дьһ’әж анд ьн у дьг от ьне:

* 15:23 Һьнг е «зьм ьр» бәр ешев а дьданә нәх wәш.
* 15:24 Зәбур 22:18.
* 15:28 Нав дәстн ьвисар ед һәр ә qәнщда р’еза 28‑а т’ӧнә.
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«Һей и! Нә Тәй е п’ар ьстг әһ
һьлш анд а у се р’ож ад а чек ь
ра, 30 дә Хwә хьл аз кә, жь хач
wәрә хwаре!» 31 Ӧса жи сәрәкед
к’аһ ин а т’әви qан унз ан а нав
хwәд а qәрф е хwә ле дьк ьрьн
у дьг от ьн: «Хәлq хьлаз кьр, ле
Хwә ньк арә хьлаз кә! 32 Дә бьра
ньһ а Мәсиһ, П’адше Исрае ле
жь хач е бе хwар е, wәк и әм
бьбин ьн у баwәр бьк ьн». Йед
т’әви Wи һат ьбунә хачк ьрьне
жи тә’н ль Wи дьх ьст ьн.
Мьрьна Иса
(Мәтта 27:45‑56; Луqа
23:44‑49; Йуһ’әнна 19:28‑30)

кьр, qам ишәк ив а дан и у дь
реж и Wи кьр, кӧ вәх wә у гот:
«Бьс әк ьн ьн. Әм бьбин ьн к’а
Елй ас е бе Wи бинә хwар е».
37 Иса бь дәнг әк и бьл ьнд
кьр ә qир’ин у р’ӧһ’е Хwә да.
38 Wи чах и п’әр’д а п’арьстг әһе
жь сери һ’әт а бьн и qәл ьш и,
бу дӧ тиша ф. 39 Сәрс әде кӧ ль
пешб әри Иса сәк ьн и бу, гав а
дит кӧ Иса чаwа р’ӧһ’е Хwә да*,
гот: «Р’аст и жи әва Мәрьв а
Кӧр’е Хwәде бу!» 40 Ль wе дәр е
к’ӧлф әт жи һәбун, кӧ дурв а ль
ве йәке дьн ьһер’ин. Мәрйәма
Мәждәл ан и, Мәрйәм а дий а
һәр дӧ бьр а, Аqуб е бьч’ук у
Йус ес у ӧса жи Сәлом а нав
wанд а бун. 41 Әван а һьнг е,
гав а Иса ль Щәл иле бу, пәй
Wи дьч ун у жер’а хьзмәтк ’а
ри дьк ьр ьн. Пешт ьр и ван,
гәләк к’ӧлф әт ед дьн жи wьр
һәбун, кӧ т’әви Иса һат ьбунә
Оршәл име.

33 Нивр о жь сьһ’әт а донз
дәһ а һ’әт а сьһ’әт а сьс ий а,
т’әм ам ий а ә’рде бу тә’ри. 34 У
сьһ’әта сьсийа Иса бь дәнгәк и
бьльнд кьрә qир’ин у гот: «Ело
йи, Елой и, лам а сабахт ан и?»
кӧ те фә’мк ьрьне: «Хwәдейе
Мьн, Хwәдейе Мьн, Тә чьм а
Әз һьшт ьм?»*
Дәфьнк ьрьна Иса
35 Әwе кӧ нез ик сәк ьн ибун,
(Мәтта 27:57‑61; Луqа
гава әв хәбәр бьһ ист ьн, гот ьн:
23:50‑56; Йуһ’әнна 19:38‑42)
«Бьн ьһер’ьн, Әw гази Елй ас
36
42
дьк ә». Жь wан йәк бәз и,
Әв йәк р’ож а ф т’ьвд ар әк
ф
луфьк а бә’р е һьлд а сьркед а кьрьне бу, аwа гот и р’ож а бәри

* 15:34 Зәбур 22:1.
* 15:39 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «кьр ә qар’ин у р’ӧһ’е Хwә да».
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шәм ийе. Бәр е евар е 43 Усьв е ф
Арим әтй ай и һат, әw йәк и
хwәй иq әд ьр у әнд әм е щь
вин а гьр әг ьр а бу. Әw хwәх а
жи ль һив ий а П’адш ат ий а
Хwәд е бу. Wи тӧр ӧш кьр, чу
щәм Пил ат о, щьнй аз е Иса
же хwәст. 44 Пил ат о бьһ ист
кӧ Иса иди мьрий ә, ә’щеб
май и ма. Газ и сәрс әд ф кьр
у же пьрси: «Р’аст ә кӧ Әw
ӧса зу мьр ий ә?» 45 Гав а әw
жь сәрс әд ә’сәй и пе һ’әсий а,
щьнй аз да Усьв. 46 Wи qәд әке
к’ьт ан и к’ьр’и, щьнй аз ани
хwар е, пе к’әф әнф кьр, т’ьр
бәк ед а дан и, йа кӧ qәй ед а
к’ол ай и бу. Кәвьр әк һол кьр ә
бәр дәр е т’ьрб е. 47 Мәрй әм а
Мәждәл ан и у Мәрйәм а дий а
Йус ес дит ьн кӧ әw ль к’ӧ дәр е
һат ә дәфьнк ьрьне.
Иса жь мьрьне р’ад ьб ә
(Мәтта 28:1‑8; Луqа 24:1‑12;
Йуһ’әнна 20:1‑10)

16

1 Пәй р’ож а шәм ийер’а
Мәрйәма Мәждәлан и,
Мәрйәма дийа Аqуб у Сәлома
чун бьһ ар әт ф к’ьр’ин, wәк и

һәр’ьн ль щьнйаз е Иса дьн.
2 Р’ож а һ’әфт ийейә пеш ьн сәре
сьбәһе зу, wәхте р’о дәрк’әт, әw
чунә сәр т’ьрбе. 3 Wана р’ева
һәвр’а дьг от: «К’и wе бона мә
кәвьр жь бәр дәре т’ьрбе һол
кә?» 4 Чьмк и кәв ьр гәл әк и
мәзьн бу. У гав а кӧ ль жор е
ньһер’ин, дина хwә дане, кӧ
кәвьр жь бәр һол кьри йә. 5 У
чахе чунә һьндӧр’е т’ьрбе, дина
хwә дане, хортәк и чӧхе сьп и
wәрг ьрт и wе ль алийе р’аст е
р’ун ьшт и йә. К’ӧлф әт гәләк
зәндәгьрти ман. 6 Ле әwи wанр’а
гот: «Зәндәгьрти нәминьн! Һун
ль wи Исайе Ньсрәте дьгәр’ьн,
Йе кӧ һатә хачк ьрьне. Әw жь
мьрьне р’абуйә! Әw нә ль вьр
ә. Ва йә әw щийе кӧ Әw ле да
нибу. 7 Дә ньһ а һәр’ьн беж ьнә
шаг ьртед Wи у Пәтрус, кӧ Әwе
бәри wә һәр’ә Щәл иле. Ль wьр
һуне Wи бьбиньн, чаwа кӧ Әwи
wәр’а гот ийә». 8 Әw к’ӧлф әт
жь т’ьрб е дәрк ’әт ьн р’әвин,
чьмк и р’ьсасе әw гьрт ьбун у
дьләрьзин. Кәсир’а жи тьш
тәк нәг от ьн, чьмк и саwе ль
wан гьрт ьбу.

* 16:9 Нав һьнәк дәстн ьвисар у wәлг әр’анд ьнед кәвьнда жь р’еза 9‑а
һ’әт а йа 20‑и т’ӧнәйә.
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Иса Хwә нишан и 
Мәрйәма Мәждәлан и дькә
(Мәтта 28:9‑10;
Йуһ’әнна 20:11‑18)
9 Гав а Иса р’ож а һ’әфт ийейә
пеш ьн сьб әһе зу жь мьрьне
р’абу, Wи пешийе Хwә нишани
Мәрйәма Мәждәлан и кьр, йа
кӧ һ’әфт щьн же дәрх ьст ьбу*.
10 Әwе жи чу әw йәк гиһ андә
әwед кӧ т’әви Иса гәр’ийабун,
кӧ шин дьк ьрьн у дьг ьрийан.
11 Ле гав а wан а бьһ ист кӧ Иса
сах ә у Хwә нишан и Мәрйәме
кьрийә, баwәр нәк ьрьн.

Иса Хwә нишан и 
дӧ шаг ьртед Хwә дькә
(Луqа 24:13‑35)
12 Пәй ван йәкар’а Әwи Хwә
дьлq әк и дьнд а ниш ан и жь
wан дӧд а кьр, йед кӧ дьч унә
к’әwшен. 13 Әwан а жи чун әw
хәбәр гиһандьнә йед майин. Ле
гот ьна wан жи баwәр нәк ьрьн.

әw ль сәр сьфр е р’ун ьшт ь
бун. Әwи ль wан һьл ат бо
на нәб аwәри у сәрһ’ьшк ий а
wан, чьмк и wан а йед кӧ Әw
жь мьрьне р’абуй и дит ьбун
баw әр нәк ьр ьн. 15 У wанр’а
гот: «Һәр’ьнә һәр чар алийед
дьнйайе у Мьзг ин ийе бьд ьнә
һәр мәрьви. 16 Әwе кӧ баwәр
бьк ә у бе ньхӧм анд ьне wе хь
лаз бә, ле әwе кӧ баwәр нәк ә
диwан а wи wе бьб ә. 17 Әwе кӧ
баwәр дьк ьн, әв нишане wан
р’а дий ар бьн: Бь нав е Мьн
wе щьн а дәрх ьн, бь зьм анед
ну wе хәб әр дьн, 18 wе мә’р а
бь дәст е хwә бьг ьрьн у һәг әр
әw тьшт әк и жә’р жи вәх wьн,
т’ӧ зьр ар е ль wан нәб ә. Әwе
дәст ед хwә дайн ьнә сәр нә
хwәш а у нәх wәше qәнщ бьн».
Жорһ ьлат ьна Иса
(Луqа 24:50‑53;
К’аред Шандийа 1:9‑11)

Аwа Хӧд ан Иса пәй wе
хәбәрдана т’әви wанр’а һьлк’ь
Иса Хwә нишан и 
шийа ә’змен у ль мьле Хwәдейи
йанздәһ шаг ьрта дькә
р’аст е р’ун ьшт. 20 Шаг ьрт жи
(Мәтта 28:16‑20; Луqа 24:36‑49;
чун, ль һәр щий и даннасин
Йуһ’әнна 20:19‑23;
кьрьн. Хӧдан пьшт ов ане wан
К’аред Шандийа 1:6‑8)
бу у бь ван нишана хәбәра Хwә
14 Пәй ве йәк ер’а Иса Хwә дьда избатк ьрьне, к’иж анед кӧ
ниш ан и йанздәһ а кьр, гав а бь дәст е wан дьбун.
19

МЬЗГИНИЙ А ЛЬ ГОРА ЛУQА
Пешготьн
Луqа йәк и йунан и дохт ор (һ’әк им) у дирокз ан (т’арихз ан) бу.
Әви т’әви Паwлос гәләк и р’еw ит и кьрийә (Фьл имон 24; Колоси
4:14; Тимот’ейо II, 4:11) у нав а шьхӧле шанд ит ийаф Паwлосда жи
гәләк и алик’арийа wи кьрийә.
Бь фьк ьра гәләк зана әва Мьзг ин ийаф незик и сала 80‑и һат ийә
ньвисаре, щик и нәә’йан жь Фьл ьст ине дәр.
Дәстпебуна к’ьт ебеда дәрһәqа буй ина Йуһ’әннайеф ньхӧмдарф,
мьзг ин ийа буй ина Исаф у шьк ьрдай ина чәнд мәрьв адаф ньвисар
ә, к’иж ана һат ьна Исайә жь Хwәдеда дьданә к’ьфше. Ве Мьзг и
нийеда бона ә’мьре Иса һе гәләк и дьбежә, жь буй ина Йуһ’әннайе
ньхӧмдар гьрт и һ’әт а жь нав мьрийа р’абуна Иса. Луqа хwәст ийә
дәрһәqа ә’мьре Исада бь һур‑гьл и бьн ьвис ә. Пәй мьрьн‑р’абу
на wир’а Луqа дәрһәqа бәлабуна Мьзг ин ийеда к’ьт еба «К’аред
Шанд ийа» ньвисийә.
«Мьзг ин ийа ль гора Луqа» ә’йан дькә кӧ Иса чаwа Хьлазк ьреф
создай и бона Исраелеф жь Хwәдеда шанд и йә у ӧса жи Хьлазк ьре
һ’әм у мәрьв а йә. Әва Мьзг ин ийа бь тьһәр әк и башqә һ’ьзк ьрьна
Хwәде дьдә к’ьфше, илаһ иф һьндав а мәрьвед шкәст ида. Гәләк а
наве ве мьзг ин ийе дан ийә: «Мьзг ин ийа бона гӧнәк’араф, шкәс
тийа, бәләнг аз а, бех wәйа, жьнәбийа у хәриба».
Ве Мьзг ин ийеда фьк ьра «шабун у шьк ьрдай ине» жи һәйә,
илаһ и сәрийед пеш ьнда, кӧ ль сәр ә’ламк ьрьна һат ьна Иса дь
ньвис ә. Чәнд к’ӧламед шьк ьрдай ине жи вьра һәнә у хwәденаса
гәләк qӧр’нада бь ван к’ӧлама һ’әбанд ьна хwә дәрбаз кьрьнә.
Мәс әлә, к’ӧлама мьлйак’әт аф (2:14), йа Мәрйәмеф (1:46‑55), йа
Зәкәрийа (1:68‑79) у йа Шьмһ’ун (2:29‑32). Хьлазийа к’ьт ебеда жи
нет а шабуне к’ьфш дьб ә, ль к’ӧ Иса дьчә ә’змен у йед ль пәй Иса
п’арьстг әһедаф дьщ ьвьн, шьк ьрийа хwә дьд ьнә Хwәде (24:52‑53).
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Һьнәк п’аред бәрбьч’ә’в жи әw ьн, кӧ чәнд сәрһ ат и у мәс әлә
т’әне ве мьзг ин ийеда һәнә. Аwа мәсәлә: К’ӧлама мьлйак’әта, дәма
буй ина Иса, һазьрийа шьвана, Исайе донздәһ сал и п’арьстгәһеда,
мәс әла «кӧр’е ӧндабуй и у бьре wи», т’об әк ьрьнаф qачахәк и сәр
хачеф у тьшт ед май ин.
Сәрәщәма фькьра к’ьтебе
Пешготьна Луqа (1:1‑4)
Буйина Йуһ’әннайе ньхӧмдар, буйина Иса у зар’отийа wан
(1:5–2:52)
Qӧльхе Йуһ’әннайе ньхӧмдар (3:1‑20)
Ньхӧмандьнф у щер’ьбандьнаф Иса (3:21–4:13)
Даннасини у шьхӧлед Исайә ль Щәлиледаф (4:14–9:50)
Р’ийа Исайә жь Щәлиле һ’әта Оршәлимеф (9:51–19:27)
Һ’әфтийа Исайә хьлазийе ль Оршәлиме у дор‑бәред wеда
(19:28–23:56)
Р’абуна Исайә жь мьрьне, хӧйабуна Wи шагьртаваф у жор
һьлатьна Wи (24:1‑53)

1

Пешг от ьна Луqа
Т’ейофилор’а

Мьзгинийа мьлйак’әтф бона
буйина Йуһ’әннайеф ньхӧмдарф

1 Т’ейофилойе хwәйиqәдьр,

ньһа гәләка дәстпек ьрийә
сәрһ ат ий а wан тьшт ед нав а
мәда буй и ӧса р’ез кьн, 2 чаwа
әwед кӧ пеш ийе бь ч’ә’ве хwә
дит ьбун у әв Мьзг ин иф бәла
дьк ьрьн, мәр’а гот ьн. 3 Әз жи
чаwа йәк и һе зува р’аст пәй wан
һ’әму тьшта дьчум, мьн р’е тер’а
дит кӧ бь һур‑гьл и тәр’а бьн ь
висьм, 4 wәк и тӧ р’аст ийа wан
тьштед кӧ һин буйи, бьзаньби.

5 Чахе Һеродәс п’адшайе Щь

һустанеф бу, к’аһинәкф жь бәрәка
Әбийа һәбу, наве wи Зәкәри
йа бу. Жьна wи жи жь ә’сьле
Һарунф бу, наве wе Елизабет.
6 Әвана һәр дӧ жи ль бәр Хwә
де р’аст бун у нав һ’әм у т’әми
у qан унед Хӧдандаф беqӧсур
дьч ун. 7 Ле зар’ед wан т’ӧнәбун,
чьмк и Елизабете зар’ нәданин
у һәр дӧйа жи ә’мьре хwә дәр
баз кьрьбун.
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Аwа чахе Зәк әрий а дор а
бәр әк а хwәда хьзмәтк’арийа
к’аһинтийе ль бәр Хwәде дьк ьр,
9 бь ә’дәт е к’аһ инт ийеда п’әшк
wир’а к’әт, кӧ һәр’ә п’арьстгәһаф
Хӧдан, бьх уреф бьшәw ьт инә.
10 У дәма шәw ьт анд ьна бьх уре,
т’әмам ийа щьмә’т е дәрв а дӧа
дьк ьр. 11 Һьнг е мьлй ак ’әт е ф
Хӧдан wив а хӧйа бу у алийе
р’астева к’еләкаф горигәһаф бь
хуре сәк ьн и. 12 Чахе Зәкәрийа
дит, т’әвиһәв бу у саw к’әтә сәр
wи. 13 Ле мьлйак’әт wир’а гот:
«Зәк әрий а, нәт ьрс ә! Дӧа тә
һатә бьһ ист ьне, к’ӧлф әтаф тә
Елизабет е тәр’а кӧр’әк и бинә
у те наве wи Йуһ’әннаф дайн и.
14 Әwе тәр’а бьб ә әшq у шай и
у гәләке бь буй ина wи ша
бьн.
15 Чьмк и әwе ль бәр Хӧд ан
мәзьн бә.
Т’ӧ щар гәрәке шәрав‑араqе
вәнәх wә*.
У һе зьке дийа хwәда, wе бь
Р’ӧһ’еф Пироз т’ьж и бә.
8

Wе жь зар’ед Исраелеф гәләка
бәрбь Хӧдан Хwәдейе wан
вәг әр’инә.
17 Әwе бь р’ӧһ’ у qәwат а Ел
йасф п’ехәмб әрф пеш ийа
Хӧданв а һәр’ә*,
wе дьле бав а сәр зар’ада у
нәельма бәрбь фә’мдарийа
р’аста вәг әр’инә,
wәк и щьмә’тәке бона Хӧдан
һазьр кә».
18 Зәк әрий а мьлй ак ’әтр’а гот:
«Әзе ве йәке чаwа бьз ан ьбьм?
Әз кал ьм у к’ӧлф әт а мьн жи
ә’мьр е хwә иди дәрб аз кь
рийә»*.
19 Мьлй ак ’әт ф ле вәг әр’анд
у гот е:
«Әз Щьбрайил ьм, кӧ ль бәр
Хwәде дьсәк ьн ьм.
У әз һат ьмә шанд ьне,
кӧ тәр’а беж ьм у ве мьзг и
нийе бьд ьмә тә*.
20 Ва те лал би у ньк ар ьб и
хәб әр ди,
һ’әта wе р’ож а кӧ әв тьшт
бенә сери,

16

* 1:15 Әва зар’а, аwа гот и Йуһ’әннайе ф ньхӧмдар ф йәк и «нәзирф» дьһ а
тә һ’әсаб е. Бона щур’ә‑щур’ә qәйдә‑qан унед нәзир Жьмар 6:1‑21‑да
бьх ун ьн.
* 1:17 Малах и 4:5‑6.
* 1:18 Дәстпебун 18:11.
* 1:19 Дан ийел 8:16; 9:21.
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чьмк и тә әw гот ьнед мьн
баwәр нәк ьрьн,
кӧ wе wәхт е хwәд а бен ә
сери».
21 Һ’әта һьнг е щьмә’т һивийа
Зәкәрийа бу у ә’щебмайи дьман,
кӧ әw п’арьстгәһеда дәр әнг и
дьк’әт. 22 У чахе әw дәрк’әт ә
дәрв а, иди ньк арьбу wанар’а
хәб әр да. Wан а шьк бьр, кӧ
п’арьстгәһеда тьшт һат ийә ль
бәр ч’ә’ва. У әwи бь нишана
wанар’а хәбәр дьда у лал ма.
23 Гав а р’ож ед хьзм әтк ьр ьн а
wи хьл аз бун, чу мал а хwә.
24 Пәй wан р’ож ар’а, к’ӧлф әт а
wи, Елизабет һ’әмлә дәрк’әт,
пенщ мәһ а әwе хwә вәд ьшарт
у дьг от: 25 «Әв чь йәк бу ван
р’ож ада Хӧдан бона мьн кьр,
һ’але мьнда ньһер’и у qара мьн
жь нав мәрьваф да һьлдане».
Мьзг ин ийа мьлйак’әт 
бона буй ина Исаф
26 Мәһа шәшада Хwәде мьлйа

к’әтф Щьбрайил шандә бажарә
ки Щәлилеф кӧ наве wи Ньсрәт
бу, 27 щәм qизәкә бьк’ьрф, йа
кӧ мәрьв әк и бь нав е Усьв е ф
малаф Даw ьдр’аф нишанк ьри
бу. Наве qизьке Мәрйәмф бу.

28 Мьлйак’әт wева хӧйа бу у готе:

«Сьлав ль тә qизьк а к’әрәмф ле
буй ийе, Хӧдан т’әви тә йә*».
29 Әwа сәр гот ьн а wи т’әвиһәв
бу у фьк ьри: «Гәло әв чь сьлав
ә?» 30 У мьлйак’әт жер’а гот:
«Мәрйәм, нәт ьрсә! Чьмк и тә
к’әрәм жь Хwәде станд. 31 Ва те
һ’әмлә дәрей и Кӧр’әк и бин и
у наве Wи Исаф дайн и.
32 Әwе мәз ьн бә у Кӧр’е Йе
Һәри Жорьн wе бе готьне.
У Хӧд ан Хwәде wе т’әхт е
баве Wи Даw ьд бьдә Wи.
33 Әwе һ’әт а‑һ’әт айе п’адш а
тийе сәр малаф Аqубф бькә
у хьлазийа П’адшат ийа Wи
wе т’ӧнәб ә».
34 Мәрйәме мьлйак’әтр’а гот:
«Әв йәке чаwа бьб ә, чьмк и әз
һәла һе qиз ьм?» 35 Мьлйак’әт ле
вәг әр’анд у гот: «Р’ӧһ’е Пироз
wе бе сәр тә у qәwата Йе Һәри
Жорьн wе сәр тә бькә си. Бона
ве йәке әw Пирозе кӧ wе жь тә
бьб ә, әw Кӧр’еф Хwәде wе бе
гот ьне. 36 Ва йә омьда тә Ели
забет жи, йа кӧ безӧр’әт дьһатә
гот ьне, wе мәзьнай ийа хwәда
әва мәһ а шәша йә кӧр’әк ида
һ’әмлә йә. 37 Чьмк и щәм Хwәде
тьштәк и нәбуйине т’ӧнә». 38 Wи

* 1:28 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Тӧ нав к’ӧлфәтада бьмбарәк и».
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чах и Мәрйәме гот: «Әз щарийа
Хӧдан ьм. Бьра анәгори готьна
тә бона мьн бьбә». У мьлйак’әт
жь щәм wе чу.
Мәрйәм сәрик и 
Елизабете дьхә

48

49

39 Wан р’ож ада Мәрйәм р’абу

ләз чу алийе ч’ийа, баж ар әк и
Щьһ уд а ф. 40 Әw к’әт ә мал а
Зәкәрий а у сьл ав да Елиз а
бет е. 41 Гава Елизабет е сьлав а
Мәрйәме бьһ ист, зар’ок зьке
wеда львийа. Елизабет Р’ӧһ’е
Пирозва т’ьж и бу 42 у бь дән
гәк и бьл ьнд кьрә гази гот: «Тӧ
нав к’ӧлфәтада бьмбар әк и у
бәре зьке тәда жи бьмбар әк ә.
43 Әв чь бәхт әwарик ә кӧ дий а
Хӧд ане мьн сәр мьнд а һат?
44 Гав а дәнг е сьл ав а тә к’әт ә
гӧһе мьн, зар’ок зьке мьнда жь
шабуна лист. 45 Хwәзи ль wе, кӧ
гот ьна Хӧдан баwәр дькә, кӧ
чь жер’а һат ийә гот ьне, wе бе
сери». 46 Мәрйәме гот*:
«Нәфса мьн пәсьне Хӧдан
дьдә
47 у р’ӧһ’е мьн бь Хwәде Хь
лазк ьреф мьн ша дьб ә,

50

51

52

53

54
55

* 1:46‑55 П’адшати I, 2:1‑10.
* 1:52 Ибо 5:11; 12:19.
* 1:55 Мих а 7:20; Дәстпебун 17:7.
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чьмк и Әwи бәр е Хwә мь
лукт ий а щарий а Хwәд а
кьр.
Ва жь вьр шунда һ’әм у нь
сьлеф хwәзийа хwә ль мьн
бин ьн,
чьмк и Хwәдейе Зор бон а
мьн тьшт ед п’ьр’ мәзьн
кьрьн.
Наве Wи пироз ә.
Р’ә’ма Wи qьр’нә‑qьр’нә ль
сәр wан ә,
йед кӧ жь Wи дьт ьрсьн.
Qәwата дәст е Хwә Әwи да
к’ьфше
у йед кӧ дьлеф хwәда к’ӧ
бар‑бабах ьн бәла‑бәлайи
кьрьн.
Йед qәwат жь к’ӧрсийа анин
хwаре
у йед мьл ук бьл ьнд кьрьн*.
Йед бьр’ч и бь тьшт ед qәнщ
т’ер кьрьн
у йед дәwләт и дәствала вә
р’ек ьрьн.
Р’ә’ма Хwә ани бира Хwә,
али хӧламе Хwә, Исраел кьр,
чаwа кал‑бавед мә, Бьраһимф
у зӧр’әта wир’а бона һ’ә
та‑һ’әтайе созе Хwә дабу»*.

ЛУQА, 1
56 Мәрйәм wәкә се мәһ а щәм

йед кӧ дьбьһ ист ьн, бира хwәда
Елизабете ма, паше вәгәр’ийа хwәй дьк ьрьн, дьг от ьн: «Гәло
мала хwә.
әв кӧр’ьке бьб ә чь?» Чьмк и
дәст е Хӧдан пер’а бу.
Буй ина Йуһ’әннайе ньхӧмд ар
П’ехәмб әрт ийаф Зәкәрийа
57 Аwа дәм а wәл ьд анд ьн а

67 Баве wи Зәкәрийа бь Р’ӧһ’е
Елиз абет е пер’а гьһ ишт, кӧ
р’әк жер’а бу. 58 Һәвал‑һог ьред Пироз т’ьж и бу, п’ехәмбәрт и
wе бьһ ист ьн кӧ Хӧдан р’ә’ма кьр у гот:
хwәйә мәзьн бона wе кьрийә, 68 «Шьк ьр жь Хӧдан Хwәдейе
т’әви wе ша дьбун.
Исраелер’а
59 Р’ож а һ’әйшт ад а һат ьн кӧ
кӧ сәрик да щьмә’та Хwә у
азай и жер’а ани*.
кӧр’ьк сьнәт ф кьн у наве баве
wи Зәкәрийа ле кьн. 60 Ле дийа 69 Жь мала хӧламе Хwә Даw ьд
wи гот: «На, наве wи гәр әке
бона мә Хьлазк ьрәк иф зор*
61
Йуһ’әнна бә». Wер’а гот ьн:
р’ак ьр,
«Нава мәрьвед тәда бь wи нави 70 чаwа Әwи һе бәреда бь дәве
кәсәк т’ӧнә». 62 Һьнг е wана бь
п’ехәмбәред Хwәйә пирозф
нишана жь баве wи пьрсин кӧ чь
гот ийә,
нави дьх wазә wи кә. 63 Әwи жи 71 кӧ әм жь дьжм ьнед хwә
у дәст е һ’әм у хернәх wазаф
т’әхтәк хwәст у ль сәр ньвиси:
хьлаз бьн*,
«Наве wи Йуһ’әнна йә». Һ’әм у
ә’щебмай и ман. 64 Дәстх wәда 72 р’ә’ме кал‑бавед мә бькә,
пәйманаф Хwәйә пироз
зар‑зьманеф wи вәбу, хәбәр да,
шьк ьри да Хwәде. 65 Тьрсе һ’әм у 73 у wе сонда кӧ баве мә Бьра
щинаред wан гьрт у т’әмамийа
һимр’а хwар бир бинә*,
ч’ийайед Щьһустанеда бона ве 74 wәк и жь дәст е дьжм ьн а
йәке дьһ атә гот ьне. 66 Һ’әм у
азабуй и,

* 1:68 Зәбур 41:13; 111:9.
* 1:69 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Стьрук и хьлазк ьрьне». Стьру
гәләк щара чаwа нишана qәwат е йә.
* 1:71 Зәбур 106:10.
* 1:73 Зәбур 106:45‑46; Зәбур 105:8‑9; Дәстпебун 17:7.
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75

әм бьк арьбьн бе тьрс у хоф,
һ’әм у р’ожед ә’мьре хwәда,
р’аст у һ’әлал Wи бьһ’әби
ньн.

Р’омайе бенә навньвисаре. 2 Әв
навньвисара пешьн һена Курен
йойе wәл ийеф Сурйайеда һатә
кьрьне. 3 Һ’әм у дьч унә баж аре
хwә, кӧ һәр кәс наве хwә бьдә
ньвисаре. 4 Усьв жи жь баж аре
Ньсрәта Щәл иле р’абу һәвраз
чу Щьһустане, бажареф буйина
Даw ьд, кӧ жер’а Бәйтләһ’мф
дьг от ьн, чьмк и әw жь мал у
qәбила Даw ьд бу. 5 Әw чу кӧ
т’әви Мәрйәма дәргистийа хwә
бьк’әвә навн ьвисаре. Мәрйәм
жи һ’әмлә бу. 6 Чахе әwана ль
Бәйтләһ’ме бун, р’ож а wәл ь
данд ьна wе пер’а гьһ ишт 7 у
кӧр’е хwәй и Ньхӧри ани, Әw
п’еч’әкеда п’еч’а у афьр’да да
ни, чьмк и мев анх анеда бона
wан щи т’ӧнәбу.

Тӧ, ло кӧр’ько, те п’ехәмбә
ре Йе Һәри Жорьн бей и
гот ьне,
те пеш ийа Хӧданва һәр’и,
wәк и р’ийа Wи һазьр ки*
77 у зан әбун а азай ий е бьд и
щьмә’та Wи
бь бахшанд ьна гӧнед wан.
78 Жь р’ә’м у һ’ӧба Хwәдейе мә
чаwа жорда р’о кӧ дәрте, ӧса
wе сәрик и бьдә мә,
79 wәк и йед кӧ тә’рист ан ийе
у бьн сийа мьрьнеда дь
мин ьн р’онай и кә
у ньг ед мә дайнә сәр р’ийа
ә’дьлай ийе»*.
Мьлйак’әт у шьван
80 Кӧр’ьк мәз ьн дьбу у бь
8
Ль wьр чоле шьв ан һәбун,
р’ӧһ’ qәwат дьг ьрт у һ’әта р’о
жа Исраелев а хӧйа бу жи ль кӧ wе шәве хwәй ит ийа кәрийе
пәз ед хwә дьк ьрьн. 9 Мьлйа
бәр’ийеф дьма.
к’әт е Хӧдан wанв а хӧйа бу у
Буй ина Иса
р’умәт а Хӧдан дора wан шәwq
(Мәтта 1:18‑25)
да, әw гәләк и тьрсийан. 10 Ле
1 Wан р’ожада жь Аwг устойе мьлй ак ’әт wан ар’а гот: «Нә
Qәйсәрф ә’мьр дәрк’әт, кӧ тьрсьн! Ва йә әз Мьзг ин ийа
һ’әм у мәрьвед Императ орийа шабунәкә мәзьн дьд ьмә wә,
76

2

* 1:76 Ишайа 40:3; Малах и 3:1.
* 1:79 Малах и 4:2; Ишайа 9:2; 58:8; 60:1‑2.
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кӧ wе бон а т’әм ам ий а мь
ләт бә. 11 Иро wәр’а баж ар еф
Даw ьдда Хьлазк ьр әкф бу, әw
Мәсиһф Хӧдан ә. 12 Әва wәр’а
бьб ә ниш ан: Һуне зар’окәке
п’еч ’әк ед а п’еч ’ай и афьр’д а
бьбин ьн». 13 Ньшкева т’әви wи
ордикә мьлйак’әтед ә’зманайә
мәзьн к’ьфш бу, пәсьне Хwәде
дьдан у дьг от ьн:
14 «Шьк ьр Хwәдейе Һәри Жо
рьнр’а,
ә’дьлай и сәр дьне wан мә
рьвар’а,
жь к’ижана Хwәде р’ази йә*».
15 Гава мьлйак’әт жь wан дур
к’әт ьн һьлат ьнә ә’змен, шь
вана һәвр’а гот: «Дә wәрьн әм
һәр’ьнә Бәйтләһ’ме, әв тьште
буйи, кӧ Хӧдан әм пе һ’әсан
дьн, бьбиньн».
16 У бь ләз һат ьн, Мәрй әм,
Усьв у Зар’а афьр’д а р’аз ай и
дит ьн. 17 Гав а Әw дит ьн, чь
кӧ бон а Кӧр’ьк wанр’а һат ьбу
ә’ламк ьрьне, гот ьн. 18 Һәр кәсе
кӧ жь шьвана әв тьшт дьбьһ ис
тьн, зәндәг ьрт иф дьм ан. 19 Ле

Мәрйәме әв һ’әм у тьшт дьле
хwәд а хwәй дьк ьрьн у ль сәр
wан дьфьк ьри. 20 Шьв ан вәг ә
р’ий ан, бон а тьшт ед бьһ ист и
у дит и пәсьн у шьк ьри дьданә
Хwәде. Әв һ’әм у ӧса бун чаwа
wан ар’а һат ьбу гот ьне.
Навд ан ина Иса
21 Р’ож а

һ’әйшта гава кӧр’ьк
сьнәт кьрьн, нав е Wи Иса ф
дан ин, чаwа кӧ һе бәри һ’әм
ләбуна де, мьлйак’әт бона ве
йәке гот ьбу.
Иса дьбьнә п’арьстг әһе, 
кӧ п’ешк’еш иф Хwәде кьн
Чах е анәг ор и Qан ун а ф
Мусаф р’ожед паqьжбуна wан
т’әмам бун, кӧр’ьк бьрьнә Ор
шәл име ф, кӧ Wи п’ешк ’еш и
Хӧдан кьн*, 23 чаwа кӧ Qан уна
Хӧданда ньвисар ә: «Һәр ньхӧ
рик и нерин кӧ бәт’ьне вәд ькә,
нәд ьреф Хӧдан бә»* 24 у ль гора
готьна Qан уна Хӧдан: «Щотәк
фат ьмокф йан жи дӧ щущ укед
кәвотк а»* һ’әд иф бе дай ине.
22

* 2:14 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Ль сәр дьне ә’дьлай и, нав
мәрьв ада хwәш ит и».
* 2:22 Qан уна К’аһ инт ийе 12:3, 6.
* 2:23 Дәрк’әт ьн 13:2, 12, 15.
* 2:24 Qан уна К’аһ инт ийе 12:8.
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25 Һьнг е

мәрьв әк Оршәл и
мед а һәбу, нав е wи Шьмһ’ун
бу. Әw мәрьв әк и р’аст, хwәде
хоф у ль һивий а бәрд ьл ий а ф*
Исрае ле бу. Р’ӧһ’е Пир оз жи
ль сәр wи бу 26 у wир’а гот ьбу:
«Һ’әт а кӧ тӧ Мәсиһе Хӧд ан
нәб ин и, нам ьр и». 27 Һьнг е
әw бь р’еб әр ий а Р’ӧһ’ һат ә
п’арьстг әһе. Чахе де у бав е
ва Исайе бьч’ук анин кӧ ль
гор а ә’дәт е Qан уне бон а Wи
бьк ьн, 28 Шьмһ’ун Кӧр’ьк
һьлда да һ’әмез а хwә, шьк ьри
да Хwәде у гот:
29 «Йа Хwәй и, ньһ а ль гор а
созе Хwә
бь хер у сьламәт бәрдәстийе
Хwә бәр’дә.
30 Чьмк и ч’ә’ве мьн азак ьрьна
Тә дит,
31 йа кӧ Тә бәр ч’ә’в е һ’әм у
мьләта һазьр кьрийә*,
32 кӧ бьбә р’онай ийа бәр ч’ә’ве
нәщ ьһуй а ф
у qәд ьр‑һӧрмәт ф щьмә’т а
Тә Исраелр’а»*.

33 Де

у баве Wи сәр тьшт ед кӧ
Шьмһ’ун бон а Wи дьг от ьн,
зәнд әг ьрт и мабун. 34 Шьм
һ’ун дӧа wан кьр у дийа Wи
Мәрй әм ер’а гот: «Бьб ьһ ен,
Әва әwи к’ьфшк ьри йә, Йе
кӧ wе Исрае лед а бьб ә сәб ә
бе к’әт ьн‑р’абуна гәләк а, ӧса
жи бьб ә нишанәк, кӧ гәләке
мьqабьл и Wи р’абьн 35 у бь ви
аwайи фьк ьред гәләк дьла wе
ә’йан бьн. У дьле тәр’а жи мина
тир әке wе дәрбаз бә».
36 Ль wьр жь р’ьк’ьнйата Ашер,
qиз әкә Фаноwелә п’ехәмб әр
һәбу, наве wе Һана. Әwе гә
ләк ә’мьр дәрбаз кьрьбу, пәй
qизтийа хwәр’а һ’әфт сала щәм
мере хwә мабу. 37 Әw жьнәби
кә һ’әйшт е чар сал и бу* у жь
п’арьстгәһе дур нәд ьк’әт, шәв
у р’ож бь дӧа у р’ож ийаф Хwәде
дьһ’әбанд. 38 Әва жи wе дәме
һат, шьк ьри да Хwәде у т’әви
һ’әм уйед кӧ ч’ә’вньһер’ийа аза
буна Оршәл име бун, дәрһәqа
кӧр’ькда хәб әр да.

* 2:25 Бь гот ьнәкә дьн: «Барьст ан ийа Исраеле, бона хьлазк ьрьнф йан
азабуна Исраеле».
* 2:31 Ишайа 40:5; 52:10.
* 2:32 Ишайа 42:6; 49:6; 52:10.
* 2:37 Аһа те фә’мк ьрьне, йан: «Ә’мьр е wе һ’әйшт е чар сал и бу» йан
жи: «Һ’әйшт ечар сала жьнәби мабу».
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щабед Wи зәндәг ьрт и дьман.
Мәрйәм, Усьв у Исайе бьч’ук  48 Гав а де у баве Wи әw дит ьн,
вәд ьг әр’ьнә Ньср әт е
һ’әй ирин у дийа Wи жер’а гот:
39 Гав а Усьв у Мәрйәме һәр «Лаwо! Тә чьм а ӧса сәр е мә
тьшт ль гора Qан ун а Хӧд ан кьр? Әз у баве тә к’әл‑бин ль
кьрьн, вәгәр’ийанә Щәл иле, Тә дьг әр’ийан». 49 Әwи wанр’а
баж аре хwә Ньсрәт е 40 Кӧр’ьк гот: «Һун чьма ль Мьн дьгә
мәзьн у qәwат дьбу, бь сәр р’ийан? Wә ньз ан ьбу гәр әке
wахт ийеф т’ьж и дьбу, к’әр әма Әз мал а Бав е ф Хwәд а бьм?»
50 Ле wан а фә’м нәк ьр Әwи чь
Хwәде жи бь Wир’а бу.
гот. 51 Әw т’әви wан вәгәр’ийа
Исайе донздәһ сал и 
һатә Ньср әт е у гӧр’аф wанда
п’арьстг әһед а
бу. Ле дийа Wи әв һ’әм у тьшт
41 Де у бав е Wи һәр сал Щә дьле хwәд а хwәй дьк ьрьн. 52 У
жьн а ф Дәрбазбунед а дьч унә Иса бь сәрwахт ийе у бәж ьнеда
Оршәлиме. 42 Чахе Әw бу донз пешда дьч у у ль Хwәде у мәрьва
дәһ сал и, ль гора ә’дәт әwана хwәш дьһ ат.
һәвраз чунә щәж ьне. 43 Гав а
Даннасин ийа Йуһ’әннайе 
р’ож ед щәж ьне хьл аз бун у
ньхӧмд ар
пашд а вәд ьг әр’ий ан ә мал а
(Мәтта 3:1‑12; Марqос 1:1‑8;
хwә, Исайе хьш им ль Оршә
Йуһ’әнна 1:19‑28)
лиме ма. Ле де у баве Wи һаш
ф
44
1
жь Wи т’ӧнәбун, wана т’ьре
Панздәһ сал ийа п’адша
т’әви р’еw ийа йә. Р’ийа р’ожә
тийа Тибәрйойе Qәйсәрда,
ке һат ьн, нав һәв ал‑һог ьр ед Пилат ойеф Понт ийо wәл ийе
хwәда ль Wи гәр’ийан. 45 Гав а Щьһуст ане бу, Һер одәс сәр
Әw нәд ит ьн, пашда вәг әр’и wер е Щәл иле бу, Фил ипойе
йанә Оршәл име, ль Wи гәр’и бьре wи сәрwере qәза Итурйайе
йан. 46 Р’ож а сьсийа wана Әw у Трахон идайе бу у Лусанйас
п’арьстг әһед а дит. Әw т’әви сәрwере Авелинйайе бу, 2 Һәнан
дәрсдара р’ун ьшт ьбу, гӧһда у Qәйафа жи сәрәкк’аһ ин бун.
рийа wан дьк ьр у пьрс дьданә Һьнге хәбәра Хwәде бәр’ийеда
wан. 47 Һ’әм уйед кӧ хәб әрдана Йуһ’әннайе кӧр’е Зәкәрийар’а
Wи дьбьһ ист ьн, сәр занәбун у һат 3 у Йуһ’әнн а һат ә һ’әм у
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дор‑бәред ч’әме Урдӧне дан
насин дьк ьр, кӧ щьмә’т жь
гӧнәк ьрьне вәгәр’әф у бь аве
бе ньхӧманд ьнеф, wәк и Хwәде
wан бьбахш инә. 4 Чаwа к’ьтеба
Ишайаф п’ехәмбәрда ньвисар
ә кӧ дьбежә:
«Дәнге бәр’ийеда дькә гази:
‹Р’ийа Хӧдан һазьр бьк ьн
у шьвәр’ийедф Wи р’аст бь
кьн.
5 Һ’әм у гәл и бьра т’ьж и бьн,
ч’ийа‑бан и ньм ьз бьн,
р’ийед харо‑маро р’аст бьн
у ч’ә’л‑ч’ул дуз бьн.
6 У һәр кәс е азай ий а Хwәде
бьбинә›»*.
7 Гәләк дьһатьнә щәм Йуһ’ән
на, кӧ жь wи бенә ньхӧмандьне.
Әwи wанр’а дьг от: «Ч’еж ькедф
мә’ра! К’е wәр’а гот, кӧ һун жь
хәзәба те бьр’әвьн? 8 Дә бь кьред
qәнщ бьд ьнә к’ьфше, кӧ һун
жь гӧнәк ьрьне вәгәр’ийанә. У
р’анәбьн нәбеж ьн: ‹Бьраһ им
баве мә йә›. Әз wәр’а дьбеж ьм,
кӧ Хwәде жь ван кәвьра жи дь
кар ә зар’а Бьраһ имр’а дәрхә.
9 Ва йә бьв ьр ф ль сәр р’аwе ф
даре йә. Һәр дара кӧ бәре qәнщ
нәйнә, wе бе бьр’ине у авит ьне
нав а егьр». 10 Ә’лаләт е жь wи

пьрси у гот: «Ле әм чь бьк ьн?»
ль wан вәг әр’анд у гот:
«Дӧ дәст к’ьнще к’е һәнә, бьра
йәк и бьдә wи, йе к’е кӧ т’ӧнә у
хӧр әке к’е һәйә, бьра диса ӧса
бькә». 12 Хәрщг ьрф жи һат ьн кӧ
бенә ньхӧманд ьне у wир’а го
тьн: «Дәрсдарф, әм чь бьк ьн?»
13 Әwи wанр’а гот: «Чьqас жь
wә те хwәст ьне жь wи зедәт ьр
нәстиньн». 14 Әскәра жи жь wи
пьрси: «Ле әм чь бьк ьн?» Әwи
wанр’а гот: «Кәсәки нәшел и
ньн, бебәхт ийе ль хәлqе нәк ьн
у бь һәqе хwә р’ази бьн».
15 Һ’әм у һивийе бун у бон а
Йуһ’әнна дьле хwәда дьг от ьн:
«Гәло әв ә Мәсиһ?» 16 Йуһ’ән
на ль һ’әм уйа вәг әр’анд у гот:
«Әз wә бь аве дьн ьхӧм ин ьм,
ле Йәк и жь мьн qәwатт ьр wе
бе. Әз нә һеж а мә бәне чарьхед
Wи жи вәк ьм. Әwе wә пе Р’ӧ
һ’е Пироз у егьр бьн ьхӧм инә.
17 Мәлһ’әб а Wи дәст е Wид а
йә. Әwе бедәра Хwә паqьж кә,
гән ьм бьк ә ә’мб ар а Хwә, ле
кайе wе бь агьре кӧ натәм ьрә
бьшәw ьт инә».
18 Аwа Йуһ’әнн а бь гәл әк
тьштед дьн жи хәлq ширәт дь
кьр у Мьзг ин и дьда. 19 Ле гава
11 Әwи

* 3:6 Ишайа 40:3‑5.

146

ЛУQА, 3

Йуһ’әнна ль Һеродәсе сәрwер
жи һьлатф бона Һеродийа жьна
бьре wи у һ’әм у хьрабийед кӧ
wи дьк ьрьн, 20 һьнг е Һеродәс
сәр ван кьрьнада әв нәһәqи жи
кьр, кӧ Йуһ’әнна авитә кәле.
Иса те ньхӧманд ьне
(Мәтта 3:13‑17;
Марqос 1:9‑11)
21 Гав а

һ’әм у щьмә’т дьһ атә
ньхӧм анд ьн е, Иса жи һат ә
ньхӧманд ьне. Wе дәме кӧ дӧа
дьк ьр, ә’зман вәбу 22 у Р’ӧһ’е
Пироз бь бәдән и мина кәвот
кәке сәр Wи дан и у дәнг әк жь
ә’змен һат у гот: «Тӧ кӧр’е Мьни
дәлал и, кӧ Әз жь Тә р’ази мә».
Р’ьк’ьнйата Иса
(Мәтта 1:1‑17)
23 Иса незик и си сал и бу, гава

Әwи дәст бь к’аре Хwә кьр у wан
т’ьре Әw кӧр’е Усьв бу, Усьве
Әли, 24 Әлийе Мәтат, Мәтат е
Леwи, Леwийе Мәлк’е, Мәлк’ейе
Йаннай, Йаннайе Усьв, 25 Усьве
Мәтитийа, Мәтитийайе Амос,
Амосе Нәһум, Нәһуме Һәсл и,
Һәсл ийе Нәщ ай, 26 Нәщ айе
Мәһ ат, Мәһ ат е Мәт ит ий а,
Мәт ит ийайе Шемәй ин, Ше
мәй ине Йусех, Йусехе Йода,
27 Йод айе Йуһән ан, Йуһән ане

Р’еша, Р’ешайе Зәрубабәл, Зә
рубаб әле Шалт ийел, Шалт и
йеле Нәри, 28 Нәрийе Мәлк’е,
Мәлк’ейе Еди, Едийе Qосам,
Qос ам е Елм әд ам, Елм әд а
ме Әр, 29 Әре Йеш у, Йеш уйе
Елийазер, Елийазере Йорим,
Йориме Мәтат, Мәтат е Леw и,
30 Леw ийе Шьмһ’ун, Шьмһ’уне
Щьһуда, Щьһудайе Усьв, Усь
ве Йонам, Йонаме Елйаqим,
31 Елй аqиме Мәлйо, Мәлйо
йе Мәна, Мәнайе Мәт ит ийа,
Мәт ит ийайе Нат’ан, Нат’ане
Даwьд, 32 Даwьде Йешаф, Йеша
йе Овед, Оведе Боwаз, Боwазе
Сәлмон, Сәлмоне Нәһшон,
33 Нәһшоне Амин ад ав, Ами
надаве Адм ин, Адм ине Арам,
Араме Һәсрун, Һәсруне Перес,
Пересе Щьһуда, 34 Щьһудайе
Аqуб, Аqубе Исһ аqф, Исһ аqе
Бьр аһ им, Бьр аһ им е Тераһ,
Тераһе Нәһор, 35 Нәһоре Сәрух,
Сәрухе Р’еwо, Р’еwойе Пелег,
Пелег е Әбәр, Әбәре Шәлаһ,
36 Шәл аһе Qен ан, Qен ане Ар
пәхшад, Арпәхшаде Сам, Саме
Нӧһф, Нӧһе Ламәх, 37 Ламәхе
Мәт ушәла, Мәт ушәлайе Һә
нох, Һәнохе Йар ед, Йар еде
Маһалалел, Маһалалеле Qенан,
38 Qен ане Әнош, Әноше Сет’,
Сет’е Адәмф у Адәме Хwәде.
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Щер’ьбанд ьнаф Иса
(Мәтта 4:1‑11;
Марqос 1:12‑13)

4

бьн». 8 Иса ле вәг әр’анд у гот:
«Ньвисар ә: ‹Сәре хwә ль бәр
Хӧд ан Хwәдейе хwә дайнә у
т’әне Wи бьһ’әбинә!›*»
9 Паше мир ещ ьн Иса бьр ә
Оршәл име, Әw сәр бьл ьнд
щийа бане п’арьстгәһе да сә
кьнандьне у готә Wи: «Һәгәр
Тӧ Кӧр’е Хwәде йи, дә Хwә жь
вьр бав еж ә хwар е. 10 Чьмк и
ньвисар ә: ‹Хwәде wе т’әмийа
Тә бьдә мьлйак’әтед Хwә, кӧ
Тә хwәй кьн› 11 у: ‹Әwе Тә сәр
дәсте хwә бьг ьрьн, wәк и ньге
Тә кәвьр нәк’әвә›*». 12 Иса ле
вәгәр’анд у гот: «Һатийә готьне
кӧ: ‹Хӧдан Хwәдейе хwә нәще
р’ьбинә!›*» 13 У гава мирещьн
һ’әму щер’ьбандьн хьлаз кьрьн,
дәмәке жь Wи дур к’әт.

1 Иса бь Р’ӧһ’е Пир озв а
т’ьжи жь Урдӧне вәгәр’ийа,
Р’ӧһ’ бәр’ийеда р’ебәрийа Wи
дьк ьр, 2 чьл р’ож и жь мирещьнф
һатә щер’ьбанд ьнеф. Әwи wан
р’ож ада тьштәк нәх wар у гав а
әw р’ож дәрбаз бун, бьр’ч и бу.
3 Һьнг е мирещ ьн Wир’а гот:
«Һәгәр Тӧ Кӧр’е Хwәде йи, ви
кәвьрир’а бежә кӧ бьбә нан».
4 Иса ле вәгәр’анд у гот: «Нь
висар ә: ‹Инсан т’әне бь нен
наж и›* **».
5 Һьнг е мир ещ ьн Әw р’ак ь
рә сәр щик и бьл ьнд, дәqеда
һ’әм у п’адш ат ийед дьнй айе
нишан и Wи дан 6 у готә Wи:
Иса qәза Щәл илед а 
«Әзе р’әwш у сәрwерт ийа ван
дәст
бь к’аре Хwә дькә
һ’әмуйа бьдьмә дәсте Тә, чьмк и
(Мәтта 4:12‑17;
мьнр’а һат ийә дай ине у к’ер’а
Марqос 1:14‑15)
кӧ бьх wазьм әзе бьдьме. 7 Һәгәр
14
ньһ а Тӧ сәре хwә ль бәр мьн
Иса бь qәwата Р’ӧһ’ вәгәр’ийа
дайн и, әв һ’әм у wе п’ара Тә Щәлиле у нав‑дәнге Wи һ’әм у

* 4:4 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Нә кӧ т’әне инсан бь нен дь
жи, ле бь һәр хәб әр әкә Хwәде».
** 4:4 Qан уна Дӧщари 8:3.
* 4:8 Qан уна Дӧщари 6:13.
* 4:11 Зәбур 91:11‑12.
* 4:12 Qан уна Дӧщари 6:16.
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алийед wи wәлат ида бәла бу. һ’әм у зур’ бьбун ль Wи дьньһе
15 Әwи к’ьн ишт едф wанда һин р’ин. 21 Әwи дәстпек ьр wанар’а
дькьр у һ’әмуйа пәсьне Wи дьдан. гот: «Әва ньвисара иро һатә се
ри, гава wә бьһ ист». 22 Һ’әм уйа
Баж аре Ньср әте, ль к’ӧ Иса  жи бона Wи qәнщ хәбәр дьдан
мәзьн бьбу, Wи qәбул накә
у сәр хәбәрдана Wийә мә’рифәт
(Мәтта 13:53‑58; Марqос 6:1‑6)
зәндәг ьрт и мабун у дьг от ьн:
16 Әw һатә Ньср әт е, wи щи «Әва нә кӧр’е Усьв ә?» 23 Әwи
йе кӧ Әw ле мәзьн бьбу, мина wанр’а гот: «Һуне р’аст ве го
ә’дәте Хwә р’ожаф шәмийе Әw тьне сәр Мьн беж ьн: ‹Һ’әк имо!
к’әтә к’ьниште у р’абу кӧ бьх у Дә һ’әк имтийе ль хwә бькә. У
нә. 17 К’ьтеба Ишайа п’ехәмбәр әw тьштед мә бьһ истьн кӧ Тә
данә Wи у гава к’ьтеба гӧло Кәфәрнаһумеда кьрьн, ль вьр
маткк ьри вәк ьр, әw щи дит кӧ щи‑мьск’әне хwәда жи бькә›».
24 У гот: «Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм,
аһа ньвисар бу:
18 «Р’ӧһ’е Хӧд ан ль сәр Мьн ә, п’ехәмб әр щи‑мьск’әне хwәда
чьмк и Әwи Әз бь р’унк ьрь беqәдьр ә. 25 Әз р’астийе wәр’а
неф к’ьфш кьрьм,
дьбеж ьм, гәләк жьнәби Исра
wәк и Мьзг ин ийе бьд ьмә еледа һена Елйасда һәбун, чахе
фәqира,
се сал у шәш мәһа ә’зман һатә
у Әз шандьмә һесирар’а бой гьрт ьне у т’әмам ийа wәлетда
сәрбәст ийеф
бу хәлайикә гьран. 26 Ле Елйас
у корар’а бой дит ьне дан кәс әк ир’а нәһ ат ә шанд ьне,
насин кьм,
пештьри жьнәбийа жь бажаре
азай ийе бьд ьмә бьндәста
Сәрәпта Сайдер’а*. 27 У гәләк
19 у сал а Хӧд ан ә р’ә’ме* жи к’от иф жи Исраеледа һена Ели
бьд ьмә наск ьрьне»**.
шаф п’ехәмбәрда һәбун у жь wан
20 У к’ьтеб гӧломатк кьр да бәр т’ӧ кәс паqьж нәбу, пешт ьри
дәст и р’ун ьшт у к’ьн ишт еда Нә’манеф жь Сурйайе»*. 28 Гава
* 4:19 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Сала qәбулк ьрьна Хӧдан».
** 4:18‑19 Ишайа 61:1‑2.
* 4:25‑26 П’адшат и III, 17:8‑16.
* 4:27 П’адшат и IV, 5:1‑14.
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һ’әм уйед к’ьн ишт еда әв йәк
бьһистьн, һерс к’әтьн. 29 Р’абун Иса гәләк нәх wәша qәнщ дькә
(Мәтта 8:14‑17;
Әw жь бажер дәрх ьстьн, бьрьн
Марqос 1:29‑34)
сәр wи ч’ийайе ль к’ӧ бажаре
38
Әw жь к’ьн ишт е дәрк’әт
wан һатьбу чек ьрьне, wәк и Wи
жь кәнделда бавеж ьн. 30 Ле Әw чу мала Шьмһ’унф. Хwәсийа
Шьмһ’ун тә’л т’айеда дьнә’
нав wанр’а дәрбаз бу чу.
лийа у бона wе жь Wи һиви
Иса р’ӧһ’еф һ’әрамф дәрд ьхә
кьрьн. 39 Иса сәр wер’а сәк ьн и,
(Марqос 1:21‑28)
ль т’айе һьлат у т’айе же бәр’
31 Иса бәржер бу һатә баж аре да. Дәстх wәд а р’абу сәр хwә,
Кәф әрнаһума Щәл иле у р’о бәрдәст и wанр’а кьр. 40 Гав а
жа шәм ийе әw һин дьк ьрьн. р’о дьч у ава, һ’әм уйед кӧ щу
32 Әw ль сәр һинк ьр ьн а Wи р’ә‑щур’ә нәх wәш ий ед wан
зәндәг ьрт и мабун, чьмк и хә һәбун анинә щәм Wи. Әwи
бәрдана Wи бь һ’ӧкӧм бу. 33 У дәст е Хwә дан и сәр wан һәр
к’ьн ишт еда мәрьвәк һәбу, кӧ йәк и у әw qәнщ кьрьн. 41 Жь
р’ӧһ’еф щьнай иф һ’әрамф пер’а гәләк а жи щьн дәрд ьк’әт ьн,
һәбу. Әwи бь дәнгәк и бьл ьнд дьк ьрьнә qир’ин у дьг от ьн:
кьрә qир’ин: 34 «Wәйе! Тӧ чь жь «Тӧ Кӧр’е Хwәде йи!» Ле Иса
мә дьх wази Исайе Ньср әт е? ль wан һьлат у нәд ьһ ьшт әw
Тӧ һат ий и qьр’а мә бин и? Әз хәб әр дьн, чьмк и зан ьбун кӧ
зан ьм Тӧ к’и йи. Тӧ Пирозе Әw Мәсиһ ә.
Хwәде йи!» 35 Иса ле һьлат у
Даннасин ийа 
гот: «Кәр’ бә у же дәрк’әв ә!»
т’ә
м
а
м ийа Щьһустане
Щьн әw бәр wан ль ә’рде хьст
42
Сьб әһ кӧ зәл ал бу, Иса
у бе зьрардайин жь wи дәрк’әт.
36 Һ’әм у зәндәг ьрт и ман, һәв р’абу чу щик и хәwлә. Ә’лаләт
р’а дьг от ьн: «Әв чь гот ьн ә? ль Wи дьгәр’ийан у һ’әта щәм
Әw бь һ’ӧкӧм у qәwат е ә’мьри Wи һат ьн, нәд ьһ ьшт ьн кӧ Әw
ль р’ӧһ’ед һ’әрам дькә у дәр дәст жь wан бьк’ьш инә. 43 Ле
дьк’әвьн?» 37 У бә’са Wи һ’әм у Әwи wанр’а гот: «Гәр әке Әз
баж аред дьнда жи Мьзг ин ийа
дор‑бәра бәла дьбу.
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П’адш ат ий а ф Хwәд е бьд ьм,
чьмк и Әз бона wе йәке һат ь
мә шанд ьне». 44 У к’ьн ишт ед
Щьһустанеда* даннасин дьк ьр.
Иса гази шаг ьртедф Хwәйә
пеш ьн дькә
(Мәтта 4:18‑22;
Марqос 1:16‑20)

5

1 Щар әке Иса ль бәр го
ла Щен ис арт е сәк ьн ибу
у ә’лаләт е дора Wи гьрт, кӧ
хәб әра Хwәде бьбьһе. 2 У Әwи
дӧ qәй ьк дәве голе дит ьн, мә’
сиг ьр жь wан дәрк’әт ьбун у
т’ор’ед хwә дьш ушт ьн. 3 Иса
к’әт ә qәй ьк әк ә жь wан, кӧ
йа Шьмһ’ун бу, һиви жь wи
кьр, кӧ qәй ьке һьнәк и жь бә
жеф дур хә. У Әw р’ун ьшт, жь
qәй ьке ә’лаләт һин кьр. 4 Ча
хе Әwи хәбәрдана Хwә хьлаз
кьр, Шьмһ’унр’а гот: «Qәй ьке
бьб ә щийе к’ур у т’ор’ед хwә
бавеж ьнә неч’ире». 5 Шьмһ’ун
ле вәг әр’анд у гот: «Мамоста,
мә т’әмам ийа шәве кьр‑нәк ьр
тьштәк нәг ьрт, ле бона хат ьре
Тә әзе т’ор’а бавеж ьме». 6 У гава
ӧса кьрьн, һаqас мә’си к’әтьне,
кӧ т’ор’ед wан дьqәт ийан. 7 У
бь нишана гази һәвалед хwәйә

qәй ьк а дьнда дьк ьрьн, кӧ бен
али wан бьк ьн. У әwана һат ьн
һәр дӧ qәй ьк жи т’ьж и кьрьн,
һьнд ьк мабу нӧq буна. 8 Гава
Шьмһ’ун‑Пәтрус әв йәк дит,
хwә авитә чоке Иса у гот: «Хӧ
дан, дури мьн һәр’ә, әз йәк и
гӧнәк’ар ф ьм». 9 Чьмк и бон а
wан мә’сийед гьрт и хофе wи у
һ’әм уйед пер’а гьрт ьбу, 10 ӧса
жи Аqубф у Йуһ’әннайеф кӧр’ед
Зәб әд и, кӧ һәв алед Шьмһ’ун
бун. У Иса Шьмһ’унр’а гот:
«Нәт ьрс ә! Жь вьр шунд а те
мәрьв а мина мә’сийа бьг ьри».
11 У qәй ьк дәрх ьст ьн ә бәж е,
һәр тьшт һьшт ьн пәй Wи чун.
Иса йәк и жь к’от ибуне 
паqьж дькә
(Мәтта 8:1‑4; Марqос 1:40‑45)
12 Гава Иса баж арәк ида бу, ль

wьр мәрьвәк и сәрдапеда к’от и
һәбу. Чахе әwи Иса дит, хwә
дәв әр’уйа авит же лава кьр у
гот: «Хӧдан! Һәгәр бьх wази, Тӧ
дькари мьн паqьж ки». 13 У Иса
дәст е Хwә дьреж кьре, ле к’әт
у гот: «Әз дьх wазьм. Паqьж
бә!» У дәстх wәда к’от ибун же
чу. 14 Иса т’әм и да wи, кӧ ве
йәке кәсир’а нәбежә, ле гот:

* 4:44 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Щәл иледа».
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«Һәр’ә хwә нишан и к’аһ ин кә
у чаwа Муса т’әм и дайә, һ’әд и
йа паqьжбуна хwә бьдә, wәк и
һ’әм уйар’а бьб ә шә’дәт и, кӧ
тӧ паqьж буй и». 15 Нав у дәнг е
Иса һе бәла дьбу у п’ьр’ ә’лаләт
дьщ ьвий а кӧ гӧһд арий а Wи
бьк ьн у жь нәх wәш ийед хwә
qәнщ бьн. 16 Ле Әwи Хwә ль
щийе хәwлә дьгьрт у дӧа дьк ьр.
Иса шьл ушә’тәк и qәнщ дькә 
у гӧнед wи дьбахш инә
(Мәтта 9:1‑8; Марqос 2:1‑12)
17 Р’ожәке

чахе Әwи һин дь
кьр, ферьсиф у дәрсдаред Qа
нуне жи р’ун ьшт ьбун, кӧ жь
һ’әм у гӧндед Щәл иле, Щьһус
тане у жь Оршәл име һат ьбун.
Qәwата Хӧдан һазьр бу, wәк и
Иса нәх wәшед wан qәнщ бькә.
18 Wе дәме чәнд мәрий а йәк и
шьл ушә’т ньвинева анин у дь
хwәст ьн әw бьбьрана һьндӧр’
у ль бәр Иса дан ина. 19 У гав а
wана жь дәст ә’лаләта гьран т’ӧ
р’е нәдит ьн кӧ wи биньнә һьн
дӧр’, р’абунә сәр хени, к’әрмид
вәк ьрьн, ньвинева дах ьст ьнә
нав а мале, ль бәр Иса. 20 Гав а
Әwи баwәрийа wан дит, готә
йе шьл ушә’т: «Ә’вдо, гӧнед
тә һат ьнә бахшанд ьне». 21 Qа
нунзан у ферьсийа дәстпек ьр

фьк ьрин у һәвр’а готьн: «Әв к’и
йә аһа Хwәде беһӧрмәт дькә?
Пешт ьри Хwәде к’и дьк ар ә
гӧна бьбахш инә?» 22 Фьк ьред
wан Исав а ә’йан бун у ль wан
вәг әр’анд гот: «Һун чь дьле
хwәда дьфьк ьрьн? 23 К’иж ан
р’ьһ’әт те гот ьне: ‹Гӧнед тә
һатьнә бахшандьне›, йан: ‹Р’а
бә у бьг әр’ә?› 24 Ле wәк и һун
бьз ан ьбьн кӧ һ’ӧкӧме Кӧр’еф
Мерьв һәйә ль сәр дьне гӧна
бьб ахш инә», гот ә йе шьл у
шә’т: «Әз тәр’а дьбеж ьм, р’абә
ньвина хwә һьлдә һәр’ә мала
хwә». 25 Әw жи бәр ч’ә’ве wан
пер’а‑пер’а р’абу у ньвина кӧ
ль сәр п’алдай и бу һьлда чу
мала хwә у шьк ьри дьда Хwә
де. 26 Һ’әм у һ’әйр‑һ’ӧжмәк’ар
ман у шьк ьри дьданә Хwәде,
бь хофа мәзьн дьг от ьн: «Иро
мә тьшт ед нәбуй и дит ьн».
Иса гази Леw иф дькә
(Мәтта 9:9‑13;
Марqос 2:13‑17)
27 Пәй wе йәкер’а Иса дәрк’әт,
ль щийе хәрщһ ьлдане хәрщ
гьр әк и р’ун ьшт и дит кӧ наве
wи Леw иф бу у гот е: «Пәй Мьн
wәрә». 28 Әwи жи һәр тьшт һьшт,
р’абу пәй Wи чу. 29 Леw и мала
хwәда һӧрмәтәкә мәзьн жер’а
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кьр. Т’әви wан гәләк хәрщгьр у
һьнәкед май ин жи ль сәр сьф
ре р’ун ьшт ьбун. 30 Ферьсийа у
qан унзанед wан бина хwә тәнг
кьрьн у шагьртедф Wир’а готьн:
«Чьма һун т’әви хәрщг ьр у гӧ
нәк’ара дьх wьн у вәд ьх wьн?»
31 Иса ль wан вәг әр’анд у гот:
«Сахләм нә һ’әwще һ’әк им ьн,
ле нәх wәш. 32 Әз нәһатьмә гази
йед р’аст кьм, ле гази гӧнәк’ара
бона т’обәй ийеф».
Пьрса р’ож иг ьрт ьне
(Мәтта 9:14‑17; Марqос 2:18‑22)
33 Wана жь Иса пьрси: «Чьма
шагьртед Йуһ’әнна у ӧса жи йед
ферьсийа т’ьме р’ож и дьг ьрьн
у дӧа дьк ьн, ле шаг ьрт ед Тә
дьх wьн у вәд ьх wьн?» 34 Әwи
жи гот ә wан: «Һун дьк арьн
беж ьнә хwәнд ийед дә’wат е:
‹Р’ож и бьг ьрьн›, һ’әта кӧ зә’ва
т’әви wан ә? 35 Ле р’оже бен, гава
зә’ва жь wан бе һьлдане, һьнге
wан р’ожада wе р’ож и бьгьрьн».
36 Әwи мәсәләк жи wанр’а гот:
«Кәсәк жь п’арч’е ну набьр’ә у
к’ьнща кәвьн п’инә накә. Һәгәр
ӧса бькә, һьн п’арч’е ну дьqә
лешә, һьн жи кәвьн у ну ль һәв

нак ьн. 37 У нә жи кәсәк шәрава
ну дькә мәшкед кәвьн. Һәгәр
ӧса бькә, шәрава ну wе мәшка
бьт’әqинә у бьр’ьжә, мәшке жи
хьраб бьн. 38 Ле гәрәке шәрава
ну бькьнә мәшкед ну*. 39 У кәсәк
пәй шәрава кәвьнр’а нах wазә
йа ну вәх wә, чьмк и йа кәвьн
һе ле хwәш те».
Пьрса р’ож аф шәм ийе
(Мәтта 12:1‑8;
Марqос 2:23‑28)

6

1 Р’ожәкә шәм ийе Иса на
ва зәвийар’а дәрбаз дьбу,
шаг ьрт ед Wи сьмбьлед гән ьм
дьч ьн ин, дәст ед хwәда дьфь
рьк анд ьн у дьх wарьн. 2 Ле жь
ферьсийа һьнәк а гот: «Чьма
һун тьшт е нәщай изи р’ож аф
шәм ийе дьк ьн?» 3 Иса ль wан
вәг әр’анд у гот: «Wә нәх wән
дийә кӧ Даw ьд чь кьр, гава әw
у йед пер’а бьр’ч и бун? 4 Нә
әw к’әтә Ханаф Хwәде у нанеф
Хwәдер’а дайи һьлда, һьн хwәха
хwар, һьн жи да йед т’әви хwә,
wәк и т’ӧ кәсир’а нә щай из бу
бьх wара, пешт ьри к’аһ ина?»*
5 У вәгәр’ийа wанр’а гот: «Кӧр’е
Мерьв Хӧдане шәмийе йә жи».

* 5:38 Нав һьнәк дәстньвисарада аһа йә: «Кӧ һәр дӧ жи бенә хwәйк ьрьне».
* 6:4 Qан уна К’аһ инт ийе 24:9; П’адшат и I, 21:1‑6.
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шәве бәр Хwәде бь дӧа дәрбаз
Иса р’ож а шәм ийе мәрьве кӧ  кьр. 13 Чахе сьб әһ зәл ал бу,
дәсте wи к’ьш ийабу
Әwи гази шаг ьрт ед Хwә кьрьн
qәнщ дькә
у донздәһ мәрьв жь нав wан
(Мәтта 12:9‑14; Марqос 3:1‑6)
бьж арт ьн, кӧ нав ед wан жи
6 У р’ож а шәм икә дьн Иса чу «шанд иф» дан и: 14 Шьмһ’уне кӧ
к’ьниште, кӧ һин бькә. Мәрьвәк наве wи дан и Пәтрусф у бьре
ль wьр һәбу, кӧ дәсте wийи р’асте wи Әндраwьс, Аqуб у Йуһ’әнна,
к’ьшийабу. 7 Ч’ә’ве qан унзан у Филипо у Бәртоломәйо, 15 Мәт
ферьсийа ль сәр Wи бун, гәло та у Т’ума, Аqубеф Һалфаwо у
wе р’ожа шәмийе нәхwәша qәнщ Шьмһ’уне кӧ wәл атп’арьст ф
кә йан на, wәк и мә’никә wан дьһ ат ә гот ьне. 16 Щьһуд ай е
һәбә, кӧ хәйба Wи бьк ьн. 8 Ле Аqуб у Щьһудайеф Исхәрйоти,
фьк ьред wан Исава ә’йан бун кӧ нәмам ийаф Wи кьр.
у wи мәрьве дәстк’ьшийайир’а
Иса даннасин дькә, 
гот: «Р’абә ве говәке бьсәк ьнә».
һин дькә у qәнщ дькә
Әw жи р’абу сәкьни. 9 Һьнге Иса
(Мәтта 4:23‑25)
wанр’а гот: «Әзе пьрсәке жь wә
17
бьк ьм. Р’ожа шәмийе чь щайиз
Әw бь т’әви wан бәржер
ә бьк ьн: Qәнщ и йан хьраби, бу һат, р’астәке сәк ьн и. Ль wе
р’ӧһ’әк и хьлаз кьн йан ӧнда дәре к’омәкә шаг ьртайә мәзьн
кьн?» 10 У Иса ль һ’әм уйед дора у щьмә’тәкә гьран жь т’әма
Хwә ньһер’и, wи мәрьвир’а гот: мийа Щьһустане, Оршәл име
«Дәсте хwә дьреж кә». Әwи жи у жь дәве бә’ра Суре у Сайде
ӧса кьр у дәсте wи диса qәнщ щьвийай и бун. 18 Әwана һат ь
бу. 11 Һьнге wана жь һерса хwә бун, wәк и гӧһдарийа Wи бьк ьн
дьх wар, нав һәвда дьшеwьрин, у жь нәх wәш ийед хwә qәнщ
бьн. У йед жь р’ӧһ’ед һ’әрам
кӧ чь биньнә сәре Иса.
щәфа дьк’ьшанд ьн жи qәнщ
Бьж арт ьна 
дьбун. 19 У т’әмам ийа ә’лалә
һәр донздәһ шанд ийаф
те жи дьщә’данд, wәк и дәст е
(Мәтта 10:1‑4; Марqос 3:13‑19)
хwә бьдана Wи, чьмк и qәwат
12 Wан р’ож ад а Иса чу сәр е жь Wи дәрд ьк’әт у һәр кәс жь
ч’ийе, кӧ дӧа бькә у т’әмам ийа wан qәнщ дьбу.
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Йед хwәзьл и у нә хwәзьл и
(Мәтта 5:1‑12)

26

20 Иса

бәре Хwә да шаг ьрт ед
Хwә у гот:
«Хwәзи ль wә фәqира,
чьмк и П’адшат ийаф Хwәде
йа wә йә.
21 Хwәзи ль wә, кӧ һун ньһ а
бьр’ч и нә,
чьмк и һуне т’ер бьн.
Хwәзи ль wә, кӧ һун ньһ а
дьг ьрин,
чьмк и һуне бьк’ән ьн.
22 Хwәзи ль wә, гав а һун бон а
Кӧр’е Мерьв бәр ч’ә’в е
мәрийа р’әш бьн,
гав а wә qәбул нәк ьн, wә
беһӧрмәт кьн
у наве хьраб сәр wә дәрх ьн.
23 Wе р’оже әшq бьн у жь шабуна
бьра ньгед wә ә’рд нәгьрә, чьм
ки ва һәqе wә ль ә’змен гәләк
ә, чьмк и кал‑бав ед wан жи
сәре п’ехәмбәра ӧса дьк ьрьн.
24 Ле wәй ль wә дәwләт ий а,
чьмк и һун гьһ ишт ьнә мә
рәме хwә.
25 Wәй ль wә, кӧ һун ньһ а т’ер
ьн,
чьмк и һуне бьр’ч и бьн.
Wәй ль wә, кӧ һун ньһ а дь
к’ән ьн,

чьмк и һуне бьг ьрин у шине
бьк ьн.
Wәй ль wә, кӧ һ’әм у мәрьв
бона wә qәнщ хәбәр дьдьн,
чьмк и кал‑бав ед wан жи
п’ехәмбәред дәрәwр’а ӧса
дьк ьрьн.
Дьжм ьнед хwә һ’ьз бьк ьн
(Мәтта 5:38‑48; 7:12а)

Әз wәр’а, йед кӧ дьбь
һен дьб еж ьм, дьжм ьнед хwә
һ’ьз бьк ьн, хернәх wазед хwәр’а
qәнщийе бьк ьн. 28 Ньфьр’к ьред
хwә бьмбар әк кьн у бона йед
хьрабийе wә дьк ьн, дӧа бьк ьн.
29 Һәг әр йәк р’уй е тә хә, йе
дьн жи бьдә бәр у йе кӧ п’от е
тә жь тә бьст инә, кьрасе хwә
жи жер’а бьһелә. 30 Бьдә wи,
к’и жь тә дьх wаз ә у к’и жь тә
дьст инә пашда нәх wазә. 31 У
чаwа һун дьх wазьн мәрьв бона
wә бьк ьн, һун жи ӧса wанр’а
бьк ьн. 32 Һәг әр һун wан һ’ьз
бьк ьн, к’иж ан кӧ wә һ’ьз дь
кьн, чь фәйдә? Нә гӧнәк’ар
жи wан һ’ьз дьк ьн, к’иж ан кӧ
wан һ’ьз дьк ьн? 33 У һәгәр һун
qәнщ ик ьред хwәр’а qәнщ ийе
бьк ьн, чь фәйдә? Нә гӧнәк’ар
жи ӧса дьк ьн? 34 У һәгәр һун
дәйн дьдьнә йед ӧса, жь к’ижана
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гӧмана wә һәйә пашда бьст и
ньн, чь фәйдә? Нә гӧнәк’ар
жи дәйн дьд ьнә гӧнәк’ара, кӧ
диса һаqаси пашда бьст ин ьн?
35 Ле һун дьжм ьнед хwә һ’ьз
бьк ьн, qәнщ ийе бьк ьн, дәйн
бьд ьн у һивийа вәгәр’анд ьне
нәм ин ьн. Һәqе wәйе гәләк бә
у һуне бьбьнә зар’ед Йе Һәри
Жорьн. Чьмк и Әw бона беше
кьра жи, нәр’аста жи qәнщ ә.
36 Дьлр’ә’м бьн, чаwа Бав е ф wә
дьлр’ә’м ә.
Һинк ьрьна дәрһәqа 
ломәк ьрьнед аф
(Мәтта 7:1‑5)
37 Лом а нәк ьн у ломәйе ль
wә нәбьн, нәһәqийе нәк ьн,
нәһәqи wе ль wә нәбә, бьбах
шиньн wәр’а wе бе бахшандьне.
38 Бьд ьн, wәр’а wе бе дай ине,
бь пиванәкә т’ьж и һ’әж анд и,
дәw ьсанд и, сәри qуч’ wе бьк ь
нә п’еша wә. Чьмк и бь чь чапе
һун бьп ивьн, бь wе жи wәр’а
wе бе пиване». 39 Әwи мәсәләк
жи wанр’а гот: «Гәло кор дь
кар ә р’ебәрийе кора бькә? Нә
һәр дӧйе жи бьк’әвьнә ч’ә’ле?
40 Шаг ьрт жь дәрсд ар е хwә нә
мәст ьр ә, ле әwе кӧ хwәнд ьна
хwә р’ьнд пек тинә, дьк ар ә
мин а дәрсд ар е хwә бә. 41 Тӧ

чьма qьршьке ч’ә’ве бьре хwәда
дьбин и, ле к’еране ч’ә’ве хwә
да набин и? 42 Йан жи чаwа тӧ
дьк ари беж и бьре хwә: ‹Бьра,
бьһелә кӧ әз qьрш ьк жь ч’ә’ве
тә дәрх ьм›, ле тӧ к’еране ч’ә’ве
хwәда набин и? Дӧр’у! Пеш ийе
к’еране ч’ә’ве хwә дәрхә. Паше
те qәнщ бьбин и кӧ чаwа qьр
шьк жь ч’ә’ве бьре хwә дәрх и.
Дар у бәре wе
(Мәтта 7:17‑20; 12:34б, 35)
43 Дар а qәнщ бәр е хьр аб
надә, нә жи дара хьраб бәре
qәнщ. 44 Һәр дар жь бәре хwә
те наск ьрьне, кәс әк жь сть
рийа һеж ира нач ьнә у нә жи
жь дьр’ийе тьрийа. 45 Мәрьве
qәнщ, жь хьзн а дьле хwәй и
qәнщ, qәнщ ийе дәрт инә, ле
мәрьв е хьраб, жь хьзна дьле
хwәйи хьраб хьрабийе дәртинә.
Чьмк и дьле wи чьв а т’ьж и йә
зар жи әwе дьбежә.

Һ’имед дӧ мала
(Мәтта 7:24‑27)

чьма Мьнр’а ‹Хӧдан!
Хӧдан!› дьбеж ьн у wан тьшт ед
кӧ Әз wәр’а дьбеж ьм нак ьн?
47 Һәр кәс е кӧ те щәм Мьн
гот ьнед Мьн дьбьһе у дьqә
динә, Әз wәр’а беж ьм мин а
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к’е йә. 48 Әw мина мәрьв әк и
йә, йе кӧ мале чед ькә, ә’рде
дьк’олә к’ур дькә, һ’име wе ль
сәр кевьр дат инә. У гава лей иф
р’ад ьб ә, ч’әм ль wе мале дьхә,
әw наһ’әжә, чьмк и р’ьнд һат ь
бу чек ьрьне. 49 Ле әwе хәб әред
Мьн дьбьһе у наqәд инә, мина
мәрьвәк и йә, йе кӧ сәр хwәл и
йе бе һ’им мале хwәр’а чед ькә.
Гав а ч’әм ле дьхә, дәстх wәда
һьлд ьше, wеран дьбә, ль бәр
мират’е дьчә».
Иса хӧламе сәрсәдәк иф
qәнщ дькә
(Мәтта 8:5‑13; Йуһ’әнна 4:43‑54)

7

1 Гав а Иса әw гот ьнед кӧ
wе гӧһдарар’а бьгота хьлаз
кьрьн, чу Кәф әрн аһуме. 2 У
хӧл аме сәрс әдәк иф, кӧ бон а
wи йәк и һеж а бу, нәх wәш бәр
мьрьне бу. 3 Гава әwи бона Иса
бьһ ист, р’усп ийедф щьһуй а ф
шанд ьнә щәм Wи у же һиви
кьр, кӧ бе хӧл аме wи хьл аз
кә. 4 Әwана һат ьнә щәм Иса,
гәләк и һиви же кьрьн у го
тьн: «Әw һеж а йә кӧ Тӧ әве
qәнщ ийе жер’а бьк и, 5 чьмк и
әw мьләт е мә һ’ьз дькә у к’ь
ниш т жи бона мә чек ьрийә».
6 Һьнг е Иса т’әви wан чу. Гав а
незик и мале бу, сәрсәд чәнд

дост ед хwә шанд ьнә пеш ийа
Wи, Wир’а гот: «Хӧдан, зә’мәте
нәбинә, чьмк и әз нә һеж а мә
кӧ Тӧ бей и мала мьн. 7 Бона ве
йәке мьн хwә лайиqи Тә нәгьрт,
кӧ бьһ атама пәй Тә жи. Т’әне
хәб әр әке бежә у хӧламе мьне
qәнщ бә. 8 Чьмк и әз хwәх а жи
мәрьвәк и бьн һ’ӧкӧмда мә у бьн
дәсте мьнда жи әскәр һәнә. Әз
йәк ир’а дьбеж ьм: ‹Һәр’ә›, дьчә,
йәк и дьнр’а дьбеж ьм: ‹Wәрә›,
те у жь хӧламе хwәр’а дьбеж ьм:
‹Әви тьшт и бькә›, дькә». 9 Га
ва Иса әв йәк бьһ ист, сәр wи
зәндәг ьрт и ма у вәгәр’ийа сәр
wе щьмә’т а кӧ пәй Wи дьч у,
гот: «Әз wәр’а дьбеж ьм, Мьн
Исрае леда жи баwәрикә аһа
йәк ида нәд ит ийә». 10 У әwед
шанд и вәг әр’ийанә мал, ди
тьн кӧ wе әw хӧлам qәнщ буйә.
Сахбуна кӧр’е жьнәбийе
11 Р’ожәкә дьн Иса чу баж а
рәк и, кӧ наве wи Най ин бу у
шаг ьрт ед Wи жи т’әви ә’лалә
тәкә гьран Wир’а дьч ун. 12 Гава
незик и дәрг әһе бажер бу, ва
мьрик дәрд ьх ьст ьн. Әw кӧр’е
жьнәбикә тайе т’әне бу у гәләк
һәwари жи жь бажер пер’а дь
чун. 13 Гав а Хӧдан де дит, гӧне
Wи ле һат у wер’а гот: «Нәгьри».

157

ЛУQА, 7
14 Әw незик и дарбәсте бу гьрт у

әwед кӧ дьбьрьн сәк ьн ин, Иса
гот: «Хорто! Әз тәр’а дьбеж ьм,
р’аб ә!» 15 Мьри р’абу р’ун ьшт,
дәстпек ьр хәбәр да у Иса әw
да дийа wи. 16 У саw к’әтә сәр
һ’әм уйа, шьк ьри дьданә Хwә
де у дьг от ьн: «П’ехәмб әр әк и
мәзьн нава мәда дәрк’әт ийә!»
у: «Хwәде сәрик дайә мьләт е
Хwә!» 17 Нав у дәнг е Wи т’әма
мийа Щьһуст ане у дор‑бәр е
wе бәла бу.
Иса щаба пьрса 
Йуһ’әннайе ньхӧмд ар дьдә
(Мәтта 11:1‑19)
18 Шаг ьрт ед Йуһ’әнн а Йу
һ’әннар’а бона ван һ’әм у тьшта
готьн. Йуһ’әнна жи гази дӧ ша
гьртед хwә кьр 19 у әw шанд ьнә
щәм Хӧдан, wәк и же бьпьрсьн:
«Тӧ Әw и, Йе кӧ гәрәке бьһата,
йан әм һивийа йәк и дьн бьн?»
20 Әw мәри һат ьнә щәм Иса у
гот ьн: «Йуһ’әннайе ньхӧмдарф
әм шанд ьнә щәм Тә, кӧ жь
Тә бьп ьрсьн, Тӧ Әw и, Йе кӧ
гәр әке бьһ ата, йан әм һивийа
йәк и дьн бьн?» 21 У wе дәме Иса
гәләк жь нәх wәш ийа, дәрба,
жь р’ӧһ’ед хьраб qәнщ кьрьн

у ч’ә’вед гәләк кора вәк ьрьн.
ль wан вәг әр’анд у гот:
«Һәр’ьн, чь кӧ wә дит у бьһ ист
Йуһ’әнн ар’а беж ьн: Кор дь
бин ьн, сәqәт дьг әр’ьн, к’от и
паqьж дьбьн, кәр’ дьбьһ ен,
мьри р’ад ьбьн у фәqирар’а жи
Мьзг ин и те дай ине. 23 У хwәзи
ль wи, кӧ жь Мьн п’ьшк набә».
24 Гав а әwед кӧ Йуһ’әнн а
шанд ьбун чун, Иса бона Йу
һ’әнна ә’лаләт ер’а дәстпек ьр
гот: «Һун дәрк’әт ьнә бәр’ийе
чь бьбиньн? Qамишәк иф кӧ жь
байе дьһ’әжә? 25 Йан дәрк’әтьн
чь бьбиньн? Мәрьвәк и к’ьнще
назькф ль хwә кьри? Нә әwед
кӧ к’ьнще назьк хwә дьк ьн у
ә’мьре р’ьнд дәрбаз дьк ьн, әw
малед п’адшада нә? 26 Йан һун
дәрк’әтьн чь бьбиньн? П’ехәм
бәрәки? Бәле, Әз wәр’а дьбежьм,
жь п’ехәмбәрәк и жи мәст ьр ә.
27 Әва әw ә, бона к’иж ан и нь
висар ә: ‹Ва йә Әзе qасьде Хwә
пеш ийа Тәв а бьш ин ьм. Әwе
р’ийа Тә пеш ийа Тәва һазьр
кә›*. 28 Әз wәр’а дьбеж ьм, жь
нава әwед кӧ жь к’ӧлфәта дьне
к’әт ьнә, т’ӧ кәс жь Йуһ’әнна
мәстьр нәбуйә, ле П’адшатийа
Хwәдеда йе һәри бьч’ук жь wи
22 Иса

* 7:27 Малах и 3:1.
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мәст ьр ә». 29 Гав а т’әмам ийа
щьмә’те, ӧса жи хәрщг ьра әв
йәк бьһ ист, т’ьвд ир а Хwәде
р’аст һ’әсаб кьрьн, чьмк и бь
ньхӧмандьна Йуһ’әнна һатьбу
нә ньхӧмандьне. 30 Ле ферьси у
qан унзана бона хwә т’ьвд ира
Хwәде т’әхсирф кьрьн, чьмк и
wана нәх wәст кӧ жь Йуһ’әнна
бенә ньхӧманд ьне.
31 Иса сәрд а зед ә кьр гот:
«Әз мәрьвед ви ньсьл и мина
чь бьш ьбин ьм? Йан әw мина
чь нә? 32 Әw мина wан зар’а нә,
йед кӧ базареда р’ун ьшт и нә,
гази һәвдӧ дьк ьн у дьбеж ьн:
‹Мә бона wә зӧр’не хьст, һун
нәр’әqьсин у бона wә бәйт’ф гот,
һун нәг ьрийан›. 33 Йуһ’әннайе
ньхӧмдар һат, нә нан дьх wар,
нә жи шәрав вәдьх wар*, wә дь
гот: ‹Щьн wида һәйә›. 34 Кӧр’е
Мерьв һат, дьх wә у вәд ьх wә,
һун бона Wи дьбеж ьн: ‹Ва Әw
йәк и пәй хwарьн у вәх wарьне
к’әт и йә, дост е хәрщг ьр у гӧ
нәк’ара йә›. 35 Ле һ’әм уйед кӧ
пәй сәрwахтийе дьчьн әw к’ьфш
дьк ьн кӧ сәрwахт и р’аст ә*».

Иса мала Шьмһ’унд а 
к’ӧлф әта гӧнәк’ар дьбахш инә
36 Йәк и ферьси һиви жь Иса

кьр, кӧ т’әви wи хwарьне бьх wә.
Әw жи чу мала wи ферьсий и,
сәр сьфр е р’ун ьшт. 37 У wи
баж арид а к’ӧлф әт әк ә ч’ә’в
дәрф һәбу. Гав а wе бьһ ист кӧ
Әw мала ферьсида сәр сьфре
р’ун ьшт ийә, дәрданәкәф ала
бастьрейи р’уне бинх wәш ани,
38 пьштева бәр ньгед Wи сәк ьни
гьрийа, бь һесьред хwә ньг ед
Wи шьл кьрьн у бь п’ор’е сәре
хwә жи зьһа кьрьн. Паше ньгед
Wи р’ам ус ан, бь р’уне бин
хwәш жи р’унф кьрьн. 39 Гава
wи ферьсийе кӧ әw т’әгл иф
кьрьбу әв йәк дит, дьле хwә
да гот: «Һәг әр Әва п’ехәмбәр
буйа, wе бьзан ьбуйа кӧ к’и йә
у йәкә чаwа йә дәст е хwә дайә
Wи», чьмк и йәкә ч’ә’вдәр бу.
40 Иса wир’а гот: «Шьмһ’ун,
Әз дьх wазьм тьшт әк и тәр’а
беж ьм». Әwи жи гот: «К’әрәм
кә беж ә, дәрсд ар». Иса гот:
41 «Дӧ дәйнд ар ед йәк и һәбун,

* 7:33 Йуһ’әннайе ньхӧмдар йәк и «нәзирф» дьһ ат ә һ’әсаб е.
* 7:35 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Сәрwахт и жь һ’әм у зар’ед хwә
р’аст к’ьфш дьб ә». Һьнәк жи аһа фә’м дьк ьн: «Сәрwахт и жь һ’әм у
ә’мәлед хwә к’ьфш дьб ә кӧ әw р’аст ә».

159

ЛУQА, 8

йәк пенсьд зивиф дәйндаре wи
бу, йәк жи пенщ и. 42 Ле чьмк и
тьштәк и wан т’ӧнәбу кӧ дәй
не хwә бьдана, әwи бахшандә
һәр дӧйа жи. Ньһ а жь wан һәр
дӧйа к’иж ане гәләк и wи һ’ьз
бькә?» 43 Шьмһ’ун ле вәгәр’анд
у гот е: «Т’әхм ина мьн әwе кӧ
гәләк жер’а һатә бахшандьне».
Иса wир’а гот: «Тә р’аст те
дәрх ьст». 44 У сәр к’ӧлф әт еда
вәгәр’ийа, Шьмһ’унр’а гот: «Ве
к’ӧлф әт е тӧ дьбин и? Әз һат ь
мә мала тә, бона ньг ед Мьн
тә ав нәда, ле әве бь һесьред
хwә ньг ед Мьн шьл кьрьн у бь
п’ор’е сәре хwә жи зьһа кьрьн.
45 Тә р’ам ус анәк нәд а Мьн, ле
жь һьнг ева кӧ Әз һат ьмә вьр,
әве дәст жь р’ам усана ньг ед
Мьн нәк’ьшанд ийә. 46 Тә сә
ре Мьн р’унф нәк ьр, ле әве бь
р’уне бинх wәш ньгед Мьн р’ун
кьрьн. 47 Бона ве йәке Әз тәр’а
дьбеж ьм, гӧнед ве кӧ гәләк бун
һат ьнә бахшанд ьне, ләма әве
гәләк һ’ьз кьр. Чьмк и к’ер’а
гәләк тенә бахшанд ьне, гәләк
жи һ’ьз дькә. Ле к’ер’а һьнд ьк
тенә бахшанд ьне, әw һьнд ьк и
һ’ьз дькә». 48 У wер’а гот: «Гӧ
нед тә һат ьнә бахш анд ьне».
49 Һьнг е әwед кӧ т’әви Wи сәр
сьфре р’ун ьшт ьбун нав хwәда

дьг от ьн: «Әва к’и йә, һ’әта кӧ
гӧна жи дьбахш инә?» 50 У Иса
wе к’ӧлф әт ер’а гот: «Баwәри
йа тә тӧ хьлаз кьри. Бь хер у
сьламәт һәр’ә».
К’ӧлф әт ед кӧ пәй Иса дьч ун

8

1 Пәй

ве йәкер’а Иса гӧнд
у бажара дьгәр’ийа, данна
син дьк ьр, Мьзгинийа П’адша
тийа Хwәде дьда у һәр донздәһ
шаг ьрт жи Пер’а бун, 2 ӧса жи
чәнд к’ӧлф әт ед кӧ жь р’ӧһ’ед
хьраб у нәхwәшийа qәнщ бьбун:
Мәрйәма кӧ жер’а Мәждәлани
дьг от ьн, йа кӧ һ’әфт щьн же
дәрк’әт ьбун 3 у Йоһ ана, жьна
Хуз ай е wәк ’илх әрщ е ф мал а
Һеродәс, Сосьн у гәләкед ма
йин, кӧ wана бь һәбук аф хwәва
wанр’а бәрдәст и дьк ьрьн.
Мәсәла т’ох ьмр’әшф
(Мәтта 13:1‑9; Марqос 4:1‑9)
4 У гав а ә’лаләт әкә гьран жь
гәләк бажара щәм Иса щьвийа,
Әwи мәсәләк гот: 5 «Т’охьмр’әшф
р’абу чу кӧ т’охьм бьр’әш инә.
Гава дьр’әшанд, һьнәк к’әтьнә
дәве р’е һат ьнә п’епәск ьрьне
у тәйр әдед ә’змен һат ьн әw
хwарьн. 6 У һьнәк жи к’әт ьнә
щийе кәвьри, гава шин бун, жь
дәст кемасийа шьлайе һ’ьшк
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бун. 7 У һьнәк жи к’әт ьнә нава
стьрийа, стьри жи пер’а шин
бун у әw хән ьqанд ьн. 8 Һьнә
кед дьн жи к’әт ьнә нав а ә’рде
qәнщ у шин бун, сәд щар бәр
дан». Гав а әв йәк гот, кьр ә
гази: «Гӧһе к’ей и бьһ ист ьне
һәйә бьра бьбьһе!»

бьн. 13 Т’ох ьмед кӧ к’әтьнә щи
йе кәвьри әw ьн, йед кӧ гава
хәбәре дьбьһен, бь әшq у ша
qәбул дьк ьн. Ле чьмк и р’аwед
wан т’ӧнәнә, дәмәкә кьн баwәр
дьк ьн у wәхт е щер’ьбанд ьне
дьк’әвьн. 14 Т’ох ьмед кӧ к’әть
нә нава стьрийа әw ьн, йед кӧ
хәбәре дьбьһен, хәмед дьнева,
Иса чьма бь мәсәла 
дәwләт у шабуна ви ә’мьрива
хәб әр дьдә
мьжул дьбьн, дьхәньqьн у бәред
(Мәтта 13:10‑17;
wан наг ьһ иж ьн. 15 У т’ох ьмед
Марqос 4:10‑12)
к’әтьнә нав ә’рде qәнщ әw ьн,
9 Шаг ьрт ед Wи же пьрсин: йед кӧ бь дьле сах у qәнщ хә
«Мә’н а әве мәс әл е чь йә?» бәре дьбьһен, дьле хwәда хwәй
10 Әwи гот: «Wәр’а һат ийә да дьк ьн у бь сәбьр бәре хwә дьдьн.
йине, кӧ һун сӧр’ед П’адшатийа
Ч’ьра сәр п’еч’ьреф
Хwәде бьзаньбьн, ле йед майин
(Марqос 4:21‑25)
р’а бь мәсәла те хәбәрдане кӧ:
16
‹Бьньһер’ьн у нәбиньн, бьбьһен
Т’ӧ кәс ч’ьра вех ьсти накә
у фә’м нәк ьн›*.
бьн фьраqе, нә жи дькә бьн
щи‑ньвине, ле датинә сәр п’е
Шьров әк ьрьна 
ч’ьреф, wәк и әwед кӧ дьк’әвьнә
мәсәла т’ох ьмр’әш
һьндӧр’, р’онайе бьбиньн. 17 Чьм
(Мәтта 13:18‑23;
ки тьштәк и вәшарти т’ӧнә кӧ
Марqос 4:13‑20)
дәрнәйе у нә жи тьштәки дьзива,
11 Әв ә мә’на ве мәсәле: Т’охьм кӧ хӧйа нәбә у нәйе бәр р’онайе.
хәбәра Хwәде йә. 12 Т’ох ьмед кӧ 18 Аwа дина хwә бьдьне кӧ һун
к’әтьнә дәве р’е әw ьн, йед кӧ чаwа дьбьһен, чьмк и к’ер’а кӧ
хәбәре дьбьһен, ле мирещьн те һәйә, wе һе ле зедә бә у к’ер’а
хәбәре жь дьле wан дәрд ьхә, кӧ т’ӧнә, әwе кӧ wи т’ьре һәйә
кӧ нәбә баwәр бьк ьн у хьлазф жи, wе же бе стандьне».
* 8:10 Ишайа 6:9.
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Де у бьрайед Иса
(Мәтта 12:46‑50;
Марqос 3:31‑35)
19 Һьнг е де у бьр ай ед Wи
һат ьнә щәм Wи, ле жь дәст
зә’фбуна ә’лаләт е ньк арьбун
незик и Wи буна. 20 Щаб данә
Wи кӧ: «Дийа Тә у бьрайед Тә
дәрва сәк ьн и нә у дьх wазьн Тә
бьбин ьн». 21 Әwи жи ль wан
вәг әр’анд у гот: «Де у бьра
йед Мьн әw ьн, йед кӧ хәб әра
Хwәде дьбьһен у дьqәд ин ьн».

Иса фьрт онеф дьсәqьр’инә
(Мәтта 8:23‑27; Марqос 4:35‑41)
22 Р’ожәке Иса шаг ьртед Хwә

ва к’әтә qәйьке у готә wан: «Әм
дәрб ази wи бәри голе бьн».
У р’ек’әт ьн. 23 Гав а qәй ькеда
дьч ун, Әw хәwр’а чу. У фьр
тонәкф ль голе р’абу, qәй ьк
т’ьж и ав дьбу, әw qәз ийед а
бун. 24 Һьнг е шаг ьрт незик и
Wи бун, Әw һ’ьшйар кьрьн у
гот ьне: «Мамост а, Мамост а!
Әм ӧнда дьбьн!» Әw р’абу, ль
байе у пелед аве һьлат, әw сә
кьнин у сәqьр’ин. 25 Һьнге Әwи
wанр’а гот: «Баwәрийа wә к’ане

йә?» У wана бь хоф, ә’щебмайи
һәвр’а гот ьн: «Гәло әв к’и йә,
кӧ ә’мьри сәр бе у аве жи дькә
у ельм иф Wи дьбьн?»
Иса йәк и щьнак’әт иф
qәнщ дькә
(Мәтта 8:28‑34; Марqос 5:1‑20)
26 Әwана бь qәйьке чунә т’оп
рахед Гьрасине, пешбәри Щә
лиле. 27 Гава Әw дәрк’әтә бәже,
жь wи бажари мәрьвәк дәрк’әтә
пешийа Wи, кӧ щьн нав wида
бун. Әwи зува нә к’ьнщ ль хwә
дькьрьн у нә жи малда дьсәкьни,
нава гор’ьстанада дьма. 28 Гава
әwи Иса дит, кьрә qир’ин к’әтә
бәр Wи у бь дәнгәки бьльнд гот:
«Тӧ чь жь мьн дьх wази Исайе
Кӧр’е Хwәдейе Һәри Жорьн? Әз
р’әща жь Тә дьк ьм, мьн нәдә
щәфе!» 29 Чьмк и Иса ә’мьри
сәр р’ӧһ’е һ’әрам кьрьбу, кӧ жь
wи мәрьви дәрк’әвә. Әw гәләк
щара щьна дьк’әт, гава бь qәйд
у зьнщира жи гьредьдан, әwи
диса qәйд дьqәтандьн у щьна
әw чола дьх ьст. 30 Һьнг е Иса
жь wи пьрси у готе: «Наве тә
чь йә?» Әwи гот: «К’омәскәр*»,
чьмки гәләк щьн к’әтьбунә нава

* 8:30 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Лег ейон», аwа гот и «к’омәкә
щьнайә беһ’әсаб».
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wи. 31 У щьна лава Wи дьк ьр,
кӧ ә’мьр нәкә әw һәр’ьнә гә
лийеф һәй‑wайе. 32 Ль wи щийи
сурик и бәразайи мәзьн һәбу,
кӧ сәре ч’ийе дьч’ерийа. Щьна
р’әща же дьк ьр, кӧ изьне бьдә
wан, әw һәр’ьн бьк’әвьнә нава
бәраза. Әwи изьн да. 33 У щьн
жь нав wи мәрьви дәрк’әтьн,
чун к’әтьнә нава бәраза у әw
сури жорда р’әви, хwә жь кән
делда авит ьнә голе хән ьqин.
34 Гав а бәразв ана әв йәк дит,
р’әвин чунә баж ар у гӧнд а,
әв йәк гьл и кьрьн. 35 Мәрьв
р’абун чун, кӧ тьште буйи бь
биньн. Гава һатьнә щәм Иса,
дина хwә дане, wе әw мәрьве
кӧ щьн же дәрк’әтьбун, к’ьнще
wи ле, сәр һ’ьше хwәда һати,
ль бәр ньгед Иса р’уньшти йә.
Һьнге әw тьрсийан. 36 Әwед кӧ
әв йәк дитьбун, йед майинр’а
готьн, кӧ чаwа әwи щьнак’әтиф
qәнщ бу. 37 Һьнге һ’әму бьнәли
йедф дор‑бәред Гьрасине һиви
жь Иса кьрьн, кӧ жь wан дур
к’әвә, чьмк и саwәкә мәзьн әw
гьртьбун. Әw жи к’әтә qәйьке

у пашд а вәг әр’ий а. 38 Ле әw
мәрьве кӧ щьн же дәрк’әтьбун
лава Wи кьр, кӧ әw жи т’әви
Wи һәр’ә. Ле Иса әw вәр’ек ьр
у гот: 39 «Вәгәр’ә мала хwә у чь
кӧ Хwәде бона тә кьр гьли кә».
У әw чу, чь кӧ Иса бона wи кь
рьбу т’әмамийа бажерда дьгот
у дьк ьрә дәнг и.
Qиза мьри у к’ӧлф әта нәх wәш
(Мәтта 9:18‑26; Марqос 5:21‑43)
40 У чахе Иса вәгәр’ийа, ә’ла
ләте Әw qәбул кьр, чьмк и һ’әму
жи һивийа Wи бун. 41 Һьнг е
мәрьвәки наве wи Йайиро, сәр
wере к’ьниште, һат хwә авитә
ньг ед Иса у һиви же кьр, кӧ
һәр’ә мала wи. 42 Чьмк и т’әне
qизәкә wийә донздәһ сали һәбу
у әw жи бәр мьрьне бу. Гава Иса
дьч у, ә’лаләте зә’мәт дьда Wи.
43 Wьр к’ӧлф әтәк жи һәбу, кӧ
донздәһ сале wе бун*, сәр хуне
вәбьбу. Әwе һ’әм у һәбука хwә
дабу һ’әк има, ле т’ӧ кәси ч’арә
ле нәк ьрьбу. 44 Әва пьштева һат
ль р’иш ийед к’ьнще Wи к’әт
у дәстх wәда хун же ч’ьк ийа.

* 8:43 Анәг ори Qан уна Муса к’ӧлф әт а сәр хуне вәбуй и һ’әр’ьм и дьһ ат ә
һ’әсаб е. Һәр кәсе кӧ wе дьк’әт дьһ’әр’ьм и (нәпаqьж дьһ ат ә һ’әсаб е).
Изьна wе т’ӧнәбу кӧ незик и тьшт әк и пир оз буйә. Бьх ун ьн: Qан уна
К’аһ инт ийе 15:19‑31.
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45 Иса гот: «Әw к’и бу кӧ ль Мьн

к’әт?» Гава һ’әмуйа инк’ар кьр,
Пәтрус* гот: «Мамоста, ә’лаләт
Тә дә’ф дьдә, тәнгасийеф дьдә
Тә**». 46 Ле Иса гот: «Йәк ль
Мьн к’әт, чьмки Әз пе һ’әсийам
кӧ жь Мьн qәwат дәрк’әт». 47 У
гава к’ӧлфәт е дит кӧ нәһатә
вәш арт ьне, ләрьзи, һат хwә
авитә бәр Wи у ль бәр т’әмами
йа щьмә’те Wир’а гот, кӧ бона
чь ль Wи к’әт у чаwа пер’а‑пе
р’а qәнщ бу. 48 Әwи wер’а гот:
«Ә’вде!* Баwәрийа тә тӧ qәнщ
кьри. Бь хер у сьламәт һәр’ә».
49 Әwи һе хәб әр дьда, жь мала
сәрwере к’ьниште йәк и һат у
гот: «Qиза тә мьр, иди зә’мәте
нәдә дәрсдар». 50 Гава Иса әв
йәк бьһ ист, wир’а гот: «Нәтьр
сә, т’әне баwәр бькә у wе qәнщ
бә». 51 Гава Әw чу мал, нәһ ьшт
кәсәк һәр’ә һьндӧр’, пештьри
Пәтрус, Йуһ’әнна, Аqуб у де у
баве qизьке. 52 Һ’әм у дьгьрийан
у шина wе дьк ьрьн, ле Иса гот:
«Нәг ьрин. Әw нәм ьрийә, ле
ф

һеньж ийә». 53 Wана qәрфе хwә
Пе дькьр, чьмки заньбун кӧ әwа
мьрийә. 54 * У Иса дәсте wе гьрт,
дәнг да wе у гот: «Qизьк, р’а
бә!» 55 У р’ӧһ’е wе ле вәгәр’ийа,
пер’а‑пер’а р’абу сәр хwә. Иса
ә’мьр кьр, кӧ хӧрәк бьдьнә wе.
56 Де у баве wе зәндәг ьрт и ман.
Ле Әwи т’әми ль wан кьр, кӧ ве
йәке кәсир’а нәбеж ьн.
Шанд ьна һәр донздәһа
(Мәтта 10:5‑15; Марqос 6:7‑13)

9

1 Иса газ и һәр донзд әһ
шаг ьртед Хwә кьр, qәwат у
һ’ӧкӧм да wан, кӧ һ’әм у щьна
дәрх ьн у жь нәх wәшийа qәнщ
кьн. 2 Әw шандьн, кӧ П’адша
тийа Хwәде даннасин кьн у
нәх wәша qәнщ кьн 3 у wанар’а
гот: «Бона р’е тьштәки һьлнәдьн,
нә шьвдар, нә турьк, нә нан,
нә п’әрә, нә жи дӧ дәст кьрас.
4 Чь мала кӧ һун һәр’ьне, wьр
бьм ин ьн у жь wьр р’ек’әвьн.
5 У әw дәра кӧ wә qәбул нәк ьн,
гав а жь wи баж ари дәрт ен,

* 8:45 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «У йед пер’а».
** 8:45 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «У Тӧ дьб еж и, к’и бу,
ль Мьн к’әт?»
* 8:48 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Сәрх wә бә!»
* 8:54 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Иса һ’әм у дәрх ьст ьнә
дәрв а...»
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т’оз а ньг ед хwә даwш ин ьн,
wәк и wанар’а бьбә шә’дәт и».
6 У шаг ьрт р’абун, гӧнд‑гӧнд
гәр’ийан у һәр дәра Мьзг ини
дан, нәх wәш qәнщ кьрьн.
Шаш ийа Һеродәс
(Мәтта 14:1‑12; Марqос 6:14‑29)
7 Аwа Һер одәс е сәрwер бон а
һ’әм у кьрьнед Иса бьһ ист у
т’әвиһәв бу, чьмк и һьнәк а дь
гот: «Әва Йуһ’әнна йә, жь нав
мьрийа р’абуйә» 8 у һьнәк а жи
дьг от: «Елйас ә к’ьфш буйә»
у һьнәкед май ин жи дьг от ьн:
«Әва йәк жь п’ехәмбәред бәре
йә сах буйә». 9 Һер одәс гот:
«Мьн сәре Йуһ’әнна да лехьсть
не, ле Әва к’и йә кӧ әз дәрһәqа
Wида ван тьшта дьбьһем?» У
wи дьх wәст Иса бьд ита.

Иса пенщ һ’әзара т’ер дькә
(Мәтта 14:13‑21;
Марqос 6:30‑44; Йуһ’әнна 6:1‑14)

Гав а шанд и вәг әр’ий ан,
чь кӧ wан кьрьбу Исар’а гьл и
кьрьн. Әwи т’әне шанд ийед
Хwә т’әви Хwә һьлдан у чунә
бәрбь баж ар е Бәйтс айд айе.
11 Гав а ә’лаләт пе һ’әсий а, пәй
Wи чу. Иса әw qәбул кьрьн у
т’әви wан бон а П’адш ат ий а
Хwәде хәб әр дьд а у әwед кӧ
10

һ’әwще qәнщбуне бун qәнщ
кьрьн. 12 Бәре еваре һәр донздәһ
һат ьнә щәм Wи у жер’а гот ьн:
«Ә’лаләте бәр’дә, кӧ һәр’ьн гӧнд
у бәрг ед дор‑бәра щи‑wар бьн
у хwәр’а хӧрәк дәст хьн, чьмк и
әм ль щик и хьк и‑хwәл и нә».
13 Ле Иса wанр’а гот: «Һун хӧ
рәк бьд ьнә wан». Wана жи ле
вәг әр’анд у гот ьн: «Пешт ьри
пенщ нан у дӧ мә’сийа wәк и
майин тьштәк и мә т’ӧнә, һәгәр
әм нәчьн т’әмамийа щьмә’тер’а
хӧрәк нәк’ьр’ьн?» 14 Чьмк и wә
кә пенщ һ’әзар мери бун. Әwи
шагьртед Хwәр’а гот: «Щьмә’те
пенщи‑пенщи бьдьнә р’уньш
танд ьне». 15 У ӧса кьрьн, һ’әм у
жи данә р’уньштандьне. 16 Әwи
әw пенщ нан у һәр дӧ мә’си
һьлд ан, бәр е Хwә ә’зменд а
кьр шьк ьри да, кәрк ьр у да
шаг ьрта, кӧ бәлай и ә’лаләт е
кьн. 17 Һ’әм уйа жи хwар т’ер
бун у донздәһ сәлә жи һурькед
бәрмай и бәр әв кьрьн.
Пәтрус шә’дәт ийе 
ль сәр Иса дьдә
(Мәтта 16:13‑19; Марqос 8:27‑29)
18 Щар әке Иса бь т’әне т’ә
ви шаг ьрт ед Хwә дӧа дьк ьр,
жь wан пьрси: «Бь т’әхм ина
щьмә’т е Әз к’и мә?» 19 Wана
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ле вәг әр’анд у гот ьн: «Һьнәк
дьбеж ьн ‹Йуһ’әннайе ньхӧм
дар ә›, һьнәкед дьн дьбеж ьн
‹Елйас ә›, һьнәкед май ин жи
дьбеж ьн ‹йәк жь п’ехәмб әред
бәре йә сах буйә›». 20 Әwи жь
wан пьрси: «Ле һун чь дьбе
жьн? Бь т’әхм ина wә Әз к’и
мә?» Пәтрус ле вәг әр’анд у
гот: «Тӧ Мәсиһе Хwәде йи».
Иса дәрһәqа щәфа 
у мьрьна Хwәд а дьбежә

кә, әwе хьлаз кә. 25 Чь фәйдә,
һәгәр мәрьв т’әмамийа дьнйайе
qазьнщ кә, ле ә’мьре хwә ӧнда
кә йан зьраре хә? 26 У к’и Мьн
у хәбәред Мьн шәрм һ’әсаб кә,
Кӧр’е Мерьв жи wе wи шәрм
һ’әсаб кә, гава Әw бь р’умәта
Хwә, р’умәта Баве у мьлйак’ә
тед пирозва бе. 27 Әз р’аст wәр’а
дьбежьм, һьнәкед ль вьр сәкьни
wе мьрьне нәбин ьн, һ’әта кӧ
П’адшатийа Хwәде бьбиньн».
Шаг ьрт Иса нава нур 
у р’умәт ед а дьбин ьн

(Мәтта 16:20‑28; 
Марqос 8:30–9:1)
21 Һьнг е Иса һ’ьшк т’әм и
да wан, кӧ wе йәк е кәсир’а
нәб еж ьн. 22 У әwи гот: «Кӧр’е
Мерьв гәр әке гәләк и щәф а
бьк ’ьш ин ә, жь алий е р’ус
пий а, сәр әкед к’аһ ин а у qа
нунз ан ад а бе т’әхсирк ьрьн у
кӧшт ьне, ле р’ож а сьсий а wе
жь мьрьне р’аб ә».

Хачеф хwә һьлдә
у ль пәй мьн wәр ә
23 У Иса һ’әм уйар’а гот: «Һә
гәр йәк дьх wазә ль пәй Мьн бе,
бьра хwә инк’ар кә у һәр р’ож
хачеф хwә һьлдә у ль пәй Мьн бе.
24 Чьмк и к’и кӧ дьх wазә ә’мьре
хwә хьлаз кә, әwе ӧнда кә у к’и
кӧ ә’мьре хwә бона Мьн ӧнда

(Мәтта 17:1‑8; Марqос 9:2‑8)
28 Пәй ве хәб әрданер’а wәкә
һ’әфтеке шунда, Иса Пәтрус,
Йуһ’әнна у Аqуб һьлдан чунә
сәре ч’ийе кӧ дӧа бьк ьн. 29 Га
ва Иса дӧа дьк ьр, р’әнге р’уйе
Wи һатә гӧһ аст ьне, к’ьнщед
Wи чил‑qәрqаш бун, бьрьqин.
30 У ва дӧ мәрьв а т’әви Wи хә
бәр дьдан, йәк Муса бу, йәк
жи Елйас. 31 Әwана бь р’умәт
к’ьфш бун у бона мьрьна Wи
хәбәр дьдан, кӧ Оршәлимеда wе
бьбуйа. 32 Ч’ә’вед Пәтрус у әwед
т’әви wи жь хәwе гьран бьбун,
ле гава һ’ьшйар бун, р’умәта
Wи у һәр дӧ мәрьвед щәм Wи
сәк ьни дитьн. 33 Чахе әwана жь
Wи дур к’әт ьн, Пәтрус Исар’а
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гот: «Мамоста, чаwа р’ьнд ә кӧ
әм вьр ьн! Дә әме се һ’олька че
кьн, йәке Тәр’а, йәке Мусар’а у
йәке жи Елйаср’а». Чьмк и әwи
ньзаньбу әw чь дьбежә. 34 Гава
әwи һе хәбәр дьда, ә’wрәк һат у
сәр wан кьрә си. У чахе к’әтьнә
бьн wи ә’wри, әwана тьрсийан.
35 У жь wи ә’wри дәнг әк һат у
гот: «Әв ә Кӧр’е Мьн, Бьжартийе
Мьнф*! Гӧһдарийа Wи бьк ьн!»
36 Гав а әw дәнг һат, Иса т’әне
ма. У wана дәнге хwә бьр’и, wан
р’ожада чь кӧ дит ьбун кәсир’а
нәгот ьн.

жь шагьртед Тә кьр, кӧ щьн же
дәрхьн, ле wана нькарьбу». 41 Иса
гот: «Ньсьле нәбаwәр у хальфиф!
Һ’әта к’әнге Әзе т’әви wә бьм
у ль wә сәбьр кьм? Кӧр’е хwә
бинә вьр». 42 Гава һе дьһат, щьн
әw ә’рде хьст у вәч’ьр’ьк и. Иса
ль р’ӧһ’е һ’әрам һьлат, кӧр’ьк
qәнщ кьр у да баве wи. 43 Т’әма
мийа щьмә’те сәр мәзьнайийа
Хwәде зәндәг ьрти мабу.

Иса кӧр’ькәк и щьнак’әт и 
qәнщ дькә

У чахе һ’әм у сәр һәр тьштед
кӧ Иса дьк ьрьн ә’щебмайи ма
бун, Әwи шагьртед Хwәр’а гот:
44 «Һун ван хәб әра бира хwәда
хwәй кьн: Кӧр’е Мерьв wе бь
к’әвә дәсте мәрьва». 45 Ле wана
әв йәк фә’м нәк ьр, чьмк и әв жь
wан вәшарти бу кӧ фә’м нәк ьн
у тӧрӧш нәдьк ьрьн жи бона wе
йәке жь Wи бьпьрсийана.

(Мәтта 17:14‑18; Марqос 9:14‑27)

Иса диса дәрһәqа 
мьрьна Хwәд а дьбежә
(Мәтта 17:22‑23;
Марqос 9:30‑32)

37 Р’ож а дьне, гав а әwана жь
ч’ийе һатьнә хwаре, ә’лаләтәкә
гьран пешийа Wида һат. 38 Һьнге
жь нав ә’лаләте мәрьвәк и гази
кьр у гот: «Дәрсдар, әз һиви жь
Тә дькьм, бь ч’ә’ве р’ә’ме ль кӧр’е
мьн бьньһер’ә. Әw тайе мьни
т’әне йә. 39 Р’ӧһ’әк и хьраб wи
К’и йә йе һәри мәзьн?
дьг ьрә у ньшкева дькә qир’ин
(Мәтта 18:1‑5; Марqос 9:33‑37)
вәдьч’ьр’ькә, к’әф сәр дьк’әвә
46 Нав шаг ьртада пьрс пешда
һурдәх wәши дьбә у бь зорәке
40
һат,
кӧ нав а wанда к’и йә йе
жь wи дур дьк’әвә. Мьн лава

* 9:35 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «бьж арт и» «дәлал и» һәйә. Ль
гора Ишайа 42:1 Мәсиһ бьж арт ийе Хwәде йә.
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һәри мәзьн. 47 Ле нет ед дьле
wан Исава ә’йан бун, зар’окәк
ани щәм Хwә да сәк ьнанд ьне
48 у wанр’а гот: «К’и кӧ әве за
р’оке бь наве Мьн qәбул кә, әw
Мьн qәбул дькә. У к’и кӧ Мьн
qәбул кә, Йе кӧ Әз шанд ьмә
qәбул дькә. Аwа әwи нав а wә
һ’әм уйада йе һәри бьч’ук ә, әw
ә йе һәри мәзьн».
Йе нә мьqабьл и wә йә, 
әw алийе wә йә
(Марqос 9:38‑40)

р’ә wьр. 52 У пеш ийа Хwә мәри
шанд ьн, әwана чунә гӧндәк и
Самәрйайеф кӧ бона Wи һазь
рийе бьбин ьн. 53 Ле самәрийаф
Әw ль wьр qәбул нәк ьр, чьмк и
бәр е Wи к’әт ьбу Оршәл име.
54 Гав а шаг ьрт ед Wи Аqуб у
Йуһ’әнна әв йәк дит, гот ьн:
«Хӧдан, Тӧ дьх wази әм жь ә’з
мен агьр бьх wазьн кӧ бьбарә
у qьр’а ван бинә?*»** 55 Ле Әw
вәг әр’ийа, ль wан һьлат*. 56 У
чунә гӧндәк и дьн.

49 Йуһ’әнн а

р’абу у гот: «Ма
моста, мә мәрьвәк дит кӧ бь
наве Тә щьн дәрдьх ьстьн, ле мә
кьр кӧ әм нәһел ьн, чьмк и әw
пәй мә найе». 50 Ле Иса wир’а
гот: «Пеш ийе ль wи нәг ьрьн,
чьмк и әwе кӧ нә мьqабьл и wә
йә, әw пьшта wә йә».

Щабд арийа 
йед кӧ пәй Иса дьч ьн
(Мәтта 8:19‑22)

57 У чах е әwан а р’ед а бун,
йәк и Wир’а гот: «Тӧ к’ӧда жи
һәр’и әзе пәй Тә бем». 58 Иса
готә wи: «Р’увийар’а qӧл һәнә,
тәйр әдед ә’зменр’а жи һел ин,
ле бона Кӧр’е Мерьв щик т’ӧнә
Гӧндәк и самәрийаф
кӧ сәре Хwә ле дайнә». 59 Иса
Иса qәбул накә
йәк и дьнр’а гот: «Пәй мьн wә
51 У чахе әw р’ожед кӧ Исайе рә». Әwи жи гот: «Хӧдан! Изьне
бьһата һьлдане незик бун, Әwи бьдә мьн, кӧ әз пеш ийе һәр’ьм
бәре Хwә да Оршәл име, кӧ һә баве хwә дәфьн кьм». 60 Ле Иса

* 9:54 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Чаwа Елйас кьр».
** 9:54 П’адшат и IV, 1:9‑16.
* 9:55 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «У гот: ‹Һун ньз ан ьн
хwәйе чь р’ӧһ’и нә. Чьмк и Кӧр’е Мерьв нәһ ат, кӧ р’ӧһ’е мәрьв а ӧнда
кә, ле хьлаз кә›».
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wир’а гот: «Бьра мьри мьрийе
хwә дәфьн кьн. Тӧ һәр’ә П’ад
шат ийа Хwәде даннасин кә».
61 Йәк и дьн жи гот: «Әзе пәй
тә бем Хӧдан, ле т’әне изьне
бьдә мьн, кӧ әз пеш ийе хат ь
ре хwә жь нәфәред мала хwә
бьх wазьм». 62 Иса гот: «К’и кӧ
дәсте хwә дат инә сәр к’отане у
ль пьшт хwәва дьньһер’ә, әw нә
һежайи П’адшатийа Хwәде йә».
Шанд ьна һ’әфте дӧ шаг ьрта

10

һәгәр ль wьр мәрьвәк и һежайи
ә’дьлай ийе һәбә, ә’дьлай ийа
wәйе ль сәр wи бьм инә. Ле
һәгәр т’ӧнәбә, wе ль wә вәгә
р’ә. 7 У wе маледа бьминьн, чь
хwарьне жи бьдьнә wә, әwе жи
бьх wьн у вәх wьн, чьмк и п’алә
һежайи һәqе хwә йә. У мал бь
мал нәгәр’ьн. 8 К’ижан бажаре
кӧ һун һәр’ьне у wә qәбул кьн,
чь дайн ьнә бәр wә, бьх wьн.
9 Нәх wәшед навд а qәнщ кьн
у wанр’а беж ьн: ‹П’адшат ийа
Хwәде незик и wә буйә›. 10 Ле
әw бажаре кӧ һун һәр’ьне у wә
qәбул нәк ьн, дәренә мәйдана
у беж ьн: 11 ‹Әм wе т’оза кӧ жь
бажаре wә ньгед мәва гьртийә
жи ль сәр wәда даwдьшиньн.
Ле ве йәке бьзаньбьн кӧ П’ад
шатийа Хwәде незик и wә буйә›.
12 Әз жь wәр’а дьбеж ьм, Р’ож аф
Ахрәте һ’але Содомеф wе жь йа
wи бажари четьр бә*.

1 Пәй ве йәкер’а Хӧдан
һ’әфте дӧ* шагьртед дьн
жи к’ьфш кьрьн у әwана дӧдӧ‑дӧ
дӧ пешийа Хwәва шандьнә wан
щи у бажара, к’идәре Хwәха wе
бьчуйайе 2 у wанар’а гот: «Нандь
рунф гәләк ә, ле п’алә һьндьк ьн.
Аwа һиви жь Хwәйе нандьруне
бьк ьн, wәк и п’ала нандьруна
Хwәр’а бьшинә. 3 Һәр’ьн, Әз ва
wә мина бәрха дьшиньмә нава
гӧра. 4 Хwәр’а нә к’иськ һьлдьн,
Баж аред нәбаwәр
нә турьк, нә жи чарьха. У р’ева
(Мәтта 11:20‑24)
5
сьлаве* нәд ьнә т’ӧ кәси, чь
13 Wәй ль тә Хоразин! Wәй
мала кӧ һун һәр’ьне, пешийе
бежьн: ‹Ә’дьлайи ве малер’а›. 6 У ль тә Бәйтс айд а! Һәг әр әw

* 10:1 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Һ’әфт е».
* 10:4 Аһа те фә’мк ьрьне: «Р’ева нәс әк ьн ьн, wәк и бь сьл авд ай ине
wәхт е хwә ӧнда нәк ьн».
* 10:12 Дәстпебун 19.
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к’әрәмәт ед кӧ нава wәда бун,
Сур у Сайдайеда* бьбуна, әwа
найе зува бь к’ӧрхф нав к’ози
йедаф р’уньшти т’обә бьк ьрана.
14 Ле Р’ож а Ахр әт е һ’але Сур у
Сайдайе wе жь һ’але wә чет ьр
бә. 15 У тӧ Кәфәрнаһум, тә т’ь
ре те һ’әта ә’змен бьл ьнд би?
Ле те һ’әт а дий ар е ф мьрий а
һәр’и хwаре!
16 Әwе гӧһд арий а wә дьк ә,
гӧһдарийа Мьн дькә у әwе wә
т’әхсир дькә, Мьн т’әхсир дькә,
ле әwе Мьн т’әхсир дькә, йе
кӧ Әз шанд ьмә т’әхсир дькә».
Вәг әр’анд ьна һ’әфте дӧд а

Шабуна Иса
(Мәтта 11:25‑27; 13:16‑17)
21 Wи чах и Әw бь Р’ӧһ’е Пироз

ша бу у гот: «Шьк ьр наве Тә бә
Баво, Хӧдане ә’рд у ә’зман, кӧ
Тә әв тьшт жь зана у биланаф
вәшарт ьн у ль бәр зар’а вәк ьр.
Бәле Бав о, чьмк и аһа ль Тә
хwәш һат. 22 Һәр тьшт жь Баве
Мьн Мьнр’а һат ийә дай ине.
Кәс әк ньз анә Кӧр’ф к’и йә,
пешт ьри Баве у кәсәк ньзанә
Бав к’и йә, пешт ьри Кӧр’ у йед
кӧ Кӧр’ бьх wаз ә wанв а Бав е
бьдә наск ьрьне». 23 У wе гаве
сәр шаг ьртед Хwәда вәгәр’ийа
у wанар’а башqә гот: «Хwәзи ль
wан ч’ә’в а, чь кӧ һун дьбин ьн
әw жи дьбин ьн. 24 Чьмк и Әз
wәр’а дьбеж ьм, кӧ гәләк п’е
хәмб әр у п’адша хwәст ьн әw
тьшт ед кӧ һун дьбин ьн бьд и
тана, ле нәд ит ьн у әw тьшт ед
кӧ һун дьбьһен бьбьһ истана,
ле нәбьһ ист ьн».

17 Әw һ’әфт е дӧ шаг ьрт бь
әшq у ша вәгәр’ийан у гот ьн:
«Хӧдан, щьн жи сайа наве Тә
ельми мә дьбун». 18 Әwи wанар’а
гот: «Мьн мирещ ьн дит, чаwа
бьруска жь ә’змен жорда к’әти.
19 Аwа Мьн һ’ӧкӧм дайә wә, кӧ
һун мә’р у дуп’ьшка у т’әмами
йа qәwата дьжм ьн п’епәск ьн у
qәт т’ӧ тьшт е зьраре нәдә wә.
Мәсәла самәрийе qәнщ
20 Ле бь wе йәке ша нәбьн кӧ
25
Һьнг е qан унз анәк р’абу
щьн ельм и wә дьбьн, ле ша
бьн, кӧ нав ед wә ль ә’змана Әw щер’ьбанд у гот: «Дәрсдар,
әз чь бьк ьм, wәк и жий ин а ф
ньвисар ә».

* 10:13 Хоразин у Бәйтсайда баж ар ед щьһуйа бун, ле Сур у Сайда әw
баж ар ед нәщ ьһуйа бун, аwа гот и п’утп’арьст бун.
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һ’әта‑һ’әтайе бьстиньм?» 26 Әwи
жи wир’а гот: «Qан унед а чь
ньвисар ә? Тӧ чаwа дьх ун и?»
27 Әwи ле вәг әр’анд у гот: «‹Хӧ
дан Хwәдейе хwә һ’ьз бькә, бь
т’әмамийа дьлеф хwә, бь т’әма
мийа щанийа хwә, бь т’әмами
йа qәwата хwә у бь т’әмам ийа
һ’ьше хwә›*, ‹һәв але хwә жи
wәкә хwә һ’ьз бькә›**». 28 У Иса
wир’а гот: «Тә р’аст гот. Ӧса
бькә у те бьж ий и». 29 Ле әwи
хwәст хwә р’аст дәрхә, Исар’а
гот: «Һәвале мьн к’и йә?» 30 Иса
ле вәг әр’анд у гот: «Мәрьв әк
һәбу, әw жь Оршәл име бәр
жери Әриһ айе дьбу. Әw к’әтә
дәст е qачах а у wана әw тә’зи
кьр, к’ӧтан у нивкӧшти һьштьн
чун. 31 Ӧса qәwьми кӧ к’аһ инәк
wе р’ед а дьһ ат. Гав а әw дит,
бәрр’а дәрбаз бу чу. 32 Ӧса жи
йәк и леw иф һат, гьһ иштә wи
щий и, ль wи ньһер’и, бәрр’а
дәрбаз бу чу. 33 Паше р’еw ик и
самәри һат. Гава әw дит, гӧне
wи ле һат. 34 Әw незик и wи бу,
бьзьр у шәрав ль бьринед wи
хьст ьн, п’еч’а у әw дан и сәр
к’әрк’әдане хwә бьрә меванхане
у бона wи хәм кьр. 35 Р’ожа дьне

дӧ зив дәрх ьст ьн данә хwәйе
меванхане у гот: ‹Хwәйитийе ль
ви бькә, тӧ чь жи сәр wи зедә
хәрщ ки, гав а әз вәг әр’ийам,
әзе ль тә вәг әр’ин ьм›.
36 Ньһ а т’әхм ин а тә, жь wан
һәрсек а к’иж ан бу һәвале wи
мәрьве кӧ к’әтә дәсте qачаха?»
37 Әwи жи гот: «Әwе кӧ гӧнә ле
ани». Иса wир’а гот: «Һәр’ә тӧ
жи ӧса бькә».
Иса мала Мәрт’а у
Мәрйәмед а
Чахе р’ек’әт ьн чун, Иса
к’әтә гӧндәк и. К’ӧлфәтәк кӧ
нав е wе Мәрт’а бу Әw бьр ә
мала хwә. 39 Хушкәкә wе жи
һәбу, нав е wе Мәрйәм. Әwа
бәр ньг ед Хӧдан р’ун ьшт ьбу у
гӧһдарийа хәб әред Wи дьк ьр.
40 Мәрт ’а жи кӧ гәл әк т’ьв
дар әкд ит ьнев а гир о бу, һат
сәк ьн и у Исар’а гот: «Хӧдан,
qәт хәм а Тә нинә кӧ хушк а
мьн нав а ве т’ьвд ар әкд ит ь
неда әз т’әне һьшт ьмә? Бежә
wе кӧ али мьн бькә». 41 Хӧдан
ле вәг әр’анд у гот е: «Мәрт’а,
Мәрт’а, тӧ бона гәләк тьшта
хәма дьк и у т’әвиһәв дьби. 42 Ле

* 10:27 Qан уна Дӧщари 6:5.
** 10:27 Qан уна К’аһ инт ийе 19:18.
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т’әне тьштәк лазьм ә, әw п’ара дагәр’ийайә һатийә мала мьн,
qәнщ жи Мәрйәме хwәр’а бь тьштәк и мьни хwарьне т’ӧнә,
жарт у жь wе найе станд ьне». кӧ дайньмә бәр wи›. 7 У әw жи
һьндӧр’да ле вәгәр’инә у бежә:
Һинк ьрьна бона дӧак ьрьне
‹Дәри иди дада йә, әз у зар’ед
(Мәтта 6:9‑13; 7:7‑11)
хwәва жи нава щи‑ньвинада нә,
1 Щар әке Иса щик и дӧа зә’мәт е нәдә мьн, әз ньк арьм
дьк ьр, гава хьлаз кьр, жь р’абьм бьд ьмә тә›. 8 Әз wәр’а
шаг ьрт ед Wи йәк и жер’а гот: дьбеж ьм, һәгәр әw бона дос
«Хӧдан, мә һини дӧак ьрьне кә, тийе жи р’анәбә нен нәдә wи,
чаwа Йуһ’әнна шаг ьрт ед хwә ле бона беарзийа wи wе р’абә
һин кьрьн». 2 Әwи wанар’а гот: чьqас жер’а лазьм бә бьдә wи.
«Гава һун дӧа дьк ьн, аһа беж ьн: 9 Әз wәр’а дьбеж ьм, бьх wазьн
Баво*,
һуне бьстиньн, бьгәр’ьн һуне
Наве Тә пироз бә.
бьбиньн, дәри хьн wе бәр wә
П’адшат ийа Тә бе**.
вәбә. 10 Чьмк и к’и кӧ дьх wазә
3 	 Нане мәй и р’ож е р’ож бь дьстинә, к’и кӧ дьгәр’ә дьбинә у
р’ож бьдә мә.
к’и кӧ дәри дьхә бәр wи вәдьбә.
4 У гӧнед мә бьбахш инә,
11 Жь wә к’иж ан ә әw бав, кӧ
чьмк и әм жи дьбахш ин ьнә кӧр’е wи мә’си бьх wазә, дәw
һ’әм у дәйндаред хwә
са мә’си мә’р бьде*, 12 йан жи
у мә нәбә щер’ьбанд ьне*». һеке бьх wаз ә, дуп’ьшке бьде?
5 У wанар’а гот: «Жь wә к’ижан 13 Һун кӧ хьраб ьн, зан ьн тьш
ә кӧ достәк и wи һәбә у ниве тед qәнщ бьд ьнә зар’ед хwә,
шәве һәр’ә мала wи жер’а бежә: ле Баве ә’змана wе чьqас зедә
‹Досто, се нана дәйни бьдә мьн. Р’ӧһ’е Пироз бьдә әwед кӧ жь
6 Чьмк и пьсмамәк и мьн жь р’е Wи дьх wазьн».

11

* 11:2 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Бав е мәй и ә’змана».
** 11:2 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Ә’мьр е Тә бә, чаwа ль
ә’змен ӧса жи ль сәр ә’рде».
* 11:4 Нав һьнәк дәстньвисарада әв жи һәйә: «Ле мә жь йе хьраб хьлаз кә».
* 11:11 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Кӧр’е wи нан же бь
хwаз ә, кәвьр бьде?»
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гав а йәк и жь wи qәwатт ьр бе
у wи бьг ьр ә, wе әw ч’әке кӧ wи
(Мәтта 12:22‑30;
гӧмана хwә дабу сәр же бьстинә,
Марqос 3:20‑27)
һәбук а wи жи бәла кә. 23 К’и
14 Щар әке Иса щьне лал жь кӧ нә т’әви Мьн ә, мьqабьл и
йәк и дәрд ьх ьст, чахе кӧ щьн Мьн ә у к’и кӧ т’әви Мьн т’оп
дәрк’әт, әwи лал хәб әр да у накә, бәла дькә.
ә’лаләт зәндәг ьрт и ма. 15 Ле
Вәг әр’анд ьна р’ӧһ’е һ’әрам
жь wан һьнәк а гот: «Әw бь
(Мәтта 12:43‑45)
һ’ӧкӧме Бәлз әбуле ф сәрwер е
16
24
щьна щьна дәрдьхә». Һьнәка
Чахе р’ӧһ’е һ’әрам жь мерьв
жи Әw дьщер’ьбанд, нишанед дәрт е, щийе бе ав дьг әр’ә, кӧ
ә’змен жь Wи дьх wәст ьн. 17 Ле р’ьһ’әт ийе бьбинә у гав а на
нетед дьле wан Исава ә’йан бун бинә, дьб ежә: ‹Әз вәг әр’ьмә
у wанар’а гот: «Һәр п’адшатийа wе мал а хwәйә кӧ же дәрк’ә
кӧ нава wеда т’ьфаqф т’ӧнәбә wе тьмә›. 25 У гава те, паqьжк ьри у
wеран бә у мала кӧ бет’ьфаqи һәвдай и дьбинә. 26 Һьнг е дьчә
бьк’әве, әw мал нам инә. 18 Һун һ’әфт щьнед дьнә жь хwә хь
дьбеж ьн, кӧ Әз бь һ’ӧкӧме Бәл рабт ьр жи тинә, дьк’әвьнә wьр
зәбул щьна дәрдьх ьм. Ле һәгәр дьж ин. У ахьрий а wи мәрьви
мирещ ьн нава хwәда бет’ьфаq жь пеш ийе хьрабт ьр дьб ә».
бә, п’адшат ийа wи wе чаwа бь
Хwәзьл ийа р’аст
минә? 19 У һәгәр Әз бь Бәлзәбул
27 Чахе Иса һе хәб әр дьд а,
щьна дәрд ьх ьм, ле йед кӧ пәй
wә тен* бь чь дәрд ьх ьн? Һәгәр жь нав а ә’лаләт е к’ӧлфәтәке
ӧса бә, әwе wә ломәк’ар кьн. дәнг е хwә бьл ьнд кьр у Wир’а
20 Ле һәгәр Әз бь т’ьл ийа Хwәде гот: «Хwәзи ль wи бәт’ьн и, кӧ
щьна дәрд ьх ьм, wәк и ӧса йә Тӧ хwәда хwәйк ьри у wан бьс
П’адшатийа Хwәде гьһ иштийә тана, кӧ шир данә Тә». 28 Ле
wә. 21 Чахе йәк и qәwат бь ч’әк Әwи гот: «Һе хwәзи ль wан,
хwәй ит ийе мала хwә дькә, т’ӧ йед кӧ хәб әра Хwәде дьбьһен
тьшт е wи зьрар ле наб ә. 22 Ле у пек тин ьн».
Иса у Бәлзәбулф

* 11:19 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Зар’ед wә».
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К’әр әмәтәке 
чаwа нишан дьх wазьн
(Мәтта 12:38‑42;
Марqос 8:12)
29 Чахе ә’лаләт сәр Wи дь
щьвийа, Иса дәстпек ьр у гот:
«Әва ньсьла хьраб ә, нишанәке
дьхwазә, ле жер’а нишанәкә дьн
найе дай ине пешт ьри нишана
Уньсф п’ехәмбәр. 30 Чаwа Уньс
бона Нинәwайа бу нишан, ӧса
жи Кӧр’е Мерьв wе ви ньсьлир’а
бьбә нишан*. 31 П’адша Башуреф
wе Р’ожа Ахрәте т’әви мәрьвед
ви ньсьли р’абә у wан нәһәq кә,
чьмк и әwа жь сәре дьне һат, кӧ
сәрwахтийа Сьлеманф бьбьһе у
ва йә Йәк и жь Сьлеман мәстьр
ль вьр һәйә*. 32 Мәрьвед Нинә
wайе Р’ож а Ахрәте wе т’әви ви
ньсьли р’абьн у wан нәһәq кьн,
чьмк и әwана бь даннасин ийа
Уньс жь гӧнәкьрьне вәгәр’ийан.
Ва йә Йәк и жь Уньс мәст ьр ль
вьр һәйә.

фьраqе, ле датинә сәр п’еч’ьре,
wәк и әwе кӧ дьк’әвьнә һьндӧр’,
р’онайе бьбиньн. 34 Ч’ьра бәдәна
тә ч’ә’ве тә йә. Һәг әр ч’ә’ве тә
п’ак ә, т’әмам ийа бәдәна тәйе
р’онай и бә. Ле һәг әр ч’ә’ве тә
хьраб ә, бәдәна тәйе жи тә’ри
бә. 35 Аwа һаш жь хwә һәбә, дьбә
кӧ әw р’онайа нав а тәда тә’ри
йә. 36 Һәг әр т’әмам ийа бәдәна
тә р’онай и йә у п’ар әкә тә’ри
т’ӧнә, һ’әм уйе жи р’онай и бә,
чаwа ч’ьра бь шәwqа хwә тә
р’онай и дькә».
Иса ферьси у qан унзана 
нәһәq дькә
(Мәтта 23:1‑36; Марqос
12:38‑40; Луqа 20:45‑47)

37 Гав а хәб әрдана Хwә хьлаз
кьр, йәк и ферьси һиви же кьр
кӧ һәр’ә т’әви wи нан бьхwә. Әw
жи чу, ль сәр сьфре р’ун ьшт.
38 Гав а фер ьс и дит кӧ Әwи
пеш ийа нанх wарьне ль гора
ә’дәте дин дәстед Хwә нәш уш
тьн, зәндәгьрти ма. 39 Ле Хӧдан
Ч’ьра бәдәне
wир’а гот: «Аwа һун ферьсийа
(Мәтта 5:15; 6:22‑23)
т’ас у финщана р’уйе дәрвава
33 Кәсәк ч’ьре венахә у данай паqьж дьк ьн, ле дьле wә һьн
нә щийе хәwлә, нә жи дькә бьне дӧр’ва бь тьмайе у хьрабийава

* 11:30 Уньс 3.
* 11:31 П’адшат и III, 10:1‑13.
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т’ьж и йә. 40 Бефә’м но! Әwе кӧ
дәрва чек ьр, һьндӧр’ ченәк ьр?
41 Аwа бь чьв а т’ас у финщанед
wә т’ьж и нә, бь wан хwәр’а хера
бьк ьн у һәр тьште wәр’а һ’әлалф
бә. 42 Ле wәй ль wә ферьсийа!
Һун дәһәкеф пунг еф, щә’т’ри
йеф у һ’әм у п’ьнщар’а дьд ьн,
ле һәqийе у һ’ьзк ьрьна Хwәде
давеж ьнә пьшт гӧһе хwә. Wә
гәрәке әв йәк бьк ьрана у дәст
жь йед май ин нәк ’ьш анд а.
43 Wәй ль wә ферьсийа, кӧ һун
к’ьн иштада к’ӧрсийед пеш ьн
һ’ьз дьк ьн, базарада жи сьлава.
44 Wәй ль wә! Һун мина т’ьрбед
бе нав‑нишан ьн, кӧ мәрьв сәр
wан дьгәр’ьн у ньзан ьн». 45 Жь
qан унзана йәк и ле вәгәр’анд у
гот: «Дәрсдар, Тӧ бь ван хәбәра
мә жи беһӧрмәт дьк и». 46 Әwи
гот: «Wәй ль wә qан унзана жи,
чьмк и һун баред гьран дьд ьнә
сәр мьле мәрьв а, ле т’ьл и
кә хwә жи над ьнә wан бара.
47 Wәй ль wә, кӧ һун т’ьрб ед
wан п’ехәмбәра чед ьк ьн, йед
кӧ кал‑бавед wә әw кӧшт ьнә.
48 Бь wе йәке һун шә’дәт ий а
хwә дьд ьн, кӧ һун һавьж ийа
хwә кьрьнед кал‑бав ед хwә
тиньн. Әwана п’ехәмбәр дькӧш
тьн у һун т’ьрбед wан чед ьк ьн.
49 Ләма жи сәрwахт ийа Хwәде

гот: ‹Әзе п’ехәмбәр у шандийа
бьш ин ьмә щәм wан, жь wан
һьнәк а wе бькӧж ьн, һьнәк а
жи бьзерин ьн›. 50 Бона ве йәке
хуна һ’әм у п’ехәмбәра, кӧ жь
wәхте ә’фьранд ьна дьнйайеда
һатийә р’етьне, жь ви ньсьли wе
бе хwәст ьне, 51 жь хуна Һабилф
һ’әта хуна Зәкәрийа, йа кӧ нав
горигәһеф у п’арьстгәһеда һатә
р’етьне. Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм,
жь ви ньсьл и wе бе хwәст ьне.
52 Wәй ль wә qан унз ана, кӧ wә
к’ьл ита занәбуне һьлдайә. Нә
һун к’әтьне у нә жи wә һьштийә
йед кӧ дьх wазьн бьк’әвьне». 53 У
гава Әw р’абу кӧ һәр’ә, qанунзан
у ферьси qьлqьлин, бона гәләк
тьшта Wир’а к’әтьнә дә’wе. 54 У
бәр дәве Wи сәк ьн и бун, wә
ки бь хәбәрәке бьк арьбьн Wи
бьг ьрьн у гӧнәк’ар кьн.
Һинк ьрьна дәрһәqа 
дӧр’ут ийед а

12

1 Wи чах и, гава бь һ’әзара

мәри щьвийан, ӧса кӧ
сәр һәвр’а дәрбаз дьбун, Әwи
пеш ийе дәстпек ьр шаг ьрт ед
Хwәр’а гот: «Һ’әвз а хwә жь
һәвирт ьр’шкеф ферьсийа бь
кьн, Әз тин ьмә сәр дӧр’ут ийа
wан. 2 Тьштәк и дьзив а т’ӧнә
кӧ дәрнәйе у нә жи вәшарт и
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кӧ к’ьфш нәбә. 3 Wә чь тә’ри
йед а гот ий ә, әwе р’он айед а
бе бьһ ист ьне у wә чь ль мале
гӧһ ад а хәб әр дайә, әwе сәр
бана бьбә дәнг и.
Бьзан ьбьн кӧ тьрса wә 
жь к’е һәб ә
(Мәтта 10:28‑31)
4 Әз wә пьсмамед Хwәр’а дьбе

жьм, жь wана нәт ьрсьн, йед кӧ
бәдәне дькӧж ьн, жь wе пештьр
тьштәки дьн нькарьн бькьн. 5 Ле
Әзе wәр’а беж ьм, кӧ һун жь к’е
бьт ьрсьн. Жь Wи бьт ьрсьн, Йе
кӧ пәй кӧшт ьнер’а жи һ’ӧкӧ
ме Wи һәйә бавежә щә’н ьмеф.
Бәле, Әз wәр’а дьбеж ьм жь Wи
бьт ьрсьн! 6 Нә пенщ ч’ьвик бь
дӧ дьр ав ед чарqӧр’уше тенә
фьр от ане? Ле Хwәде жь wан
йәк и жи бир накә. 7 Ӧса жи
һәр т’еләк и п’ор’ед сәр е wә
жьм арт и йә. Нәт ьрсьн, һун
жь гәләк ч’ьвик а qимәтт ьр ьн.
Иqрарф у инк’арк ьрьна Иса
(Мәтта 10:32‑33; 12:32;
10:19‑20)
8 Әз wәр’а дьб еж ьм, к’и кӧ
бәр мәрьв а Мьн иqр ар ф кә,
Кӧр’е Мерьв жи wе wи бәр
мьлйак’әт ед Хwәде иqрар кә.
9 У к’и кӧ Мьн бәр мәр ьв а

инк’ар кә, әwе жи бәр мьлйа
к’әтед Хwәде бе инк’арк ьрьне.
10 У к’и кӧ тьшт әк и мьqабьл и
Кӧр’е Мерьв бежә, wе бе бах
шанд ьне. Ле к’и кӧ гот ьнәкә
хьраб мьqабьл и Р’ӧһ’е Пироз
бежә, ль wи найе бахшанд ьне.
11 У гав а wә бьбьнә к’ьн ишт а
йан бәр һ’акьм йан сәрwеред
һ’ӧкӧмәт е, һун хәм нәк ьн кӧ
һуне чаwа щаба хwә бьд ьн йан
чь беж ьн. 12 Чьмк и Р’ӧһ’е Пи
роз әwе дәме wе wә һин кә, чь
лазьм ә кӧ һун беж ьн».
Дәwләт ийе беф ә’м
13 Жь нава ә’лаләте йәк и Wи

р’а гот: «Дәрсдар, бежә бьре
мьн, бьра мират’аф баве мьн
мьнр’а п’арәвәкә». 14 Әwи wи
р’а гот: «Һәвал, к’е Әз сәр wә
һ’акьм йан жи п’арк ьр к’ьфш
кьрьмә?» 15 У готә wан: «Һаш
жь хwә һәбьн у һ’әвза хwә жь
һәр щур’ә тьмайе бьк ьн, чьмк и
ә’мьре инсен зедәбуна һәбука
wива гьредайи нинә». 16 Әwи
мәсәләк жи wанр’а гот: «Зә
вийа мәрьвәк и дәwләти гәләк
бәр да. 17 У әwи дьле хwәда гот:
‹Әз чаwа бьк ьм? Щи жи т’ӧнә
кӧ дәрәмәта хwә тек ьме›. 18 У
гот: ‹Әзе аһа бьк ьм, ә’мбаред
хwә һьлшиньм у һе йед мәзьн
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чек ьм, һ’әм у дәрәмәт у һәбука
хwә жи бьк ьмә wьр. 19 У хwәха
хwәр’а беж ьм: Ә’вдо! Тә бона
хwә т’ера гәләк сала, гәләк һә
бук дайә сәр һәв, р’уне бьх wә,
вәх wә у ша бә›. 20 Ле Хwәде готә
wи: ‹Бефә’мо! Ишәв р’ӧһ’е тәйе
жь тә бе стандьне. Әв һәбука тә
бәрәв кьрийә wе к’ер’а бьминә?›
21 Ӧса жи wе бе сәре һәр кәси,
йе кӧ бона хwә хьзне т’оп дькә
у пе Хwәде дәwләти набә».
Һинк ьрьна дәрһәqа 
хәмк ьрьнед а
(Мәтта 6:25‑34)
22 Һьнге Әwи шагьртед Хwәр’а

гот: «Ләма Әз wәр’а дьбеж ьм,
бона ә’мьре хwә хәма нәк ьн,
кӧ һуне чь бьх wьн, нә жи бона
бәдәна хwә, кӧ һуне чь ль хwә
кьн. 23 Чьмк и ә’мьр жь хwарь
не qимәтт ьр ә у бәдән жи жь
к’ьнщ а. 24 Дин а хwә бьд ьнә
qар’qар’аф, нә дьр’әш ин ьн, нә
дьд ьрун у нә жи ә’мбар йан
к’иләред wан һәнә, ле Хwәде
р’ьсqе wан дьгьһинә. Һун чьqаси
жь тәйрәда qимәттьр ьн! 25 Иди
жь wә к’и дьк арә бь хәмед хwә
дәqәке сәр ә’мьре хwәда зедә
кә*? 26 Һәгәр һун wи тьште һәри

бьч’ук нькарьн бьк ьн, иди чьма
бона тьштед майин хәм дьк ьн?
27 Дина хwә бьдьнә сосьна, чаwа
шин дьбьн, нә дьхәбьт ьн у нә
дьр’есьн. Әз wәр’а дьбеж ьм, кӧ
Сьлеман жи нава т’әмам ийа
wе хер‑хьзна хwәда мина жь
wан йәке хwә нәк ьр. 28 Һәгәр
гиһайе чоле, кӧ иро һәйә у сьбе
давеж ьнә нава егьр, Хwәде ӧса
дьхәм ьл инә, ле чьqас зедә wе
ль wә кә, кембаwәрно? 29 Ль
ван тьшта нәг әр’ьн, кӧ һуне
чь бьх wьн йан чь вәх wьн. Бәр
хwә нәк’әвьн. 30 Чьмк и п’ут
п’арьстедф дьнйайе ль пәй wан
һ’әм у тьшта дьк’әвьн, ле Баве
wә занә кӧ һун һ’әwще wан
тьшта нә. 31 Ле бәр wева һун
ль П’адшат ийа Wи бьгәр’ьн у
әwе wәр’а бенә дай ине.
Хьзна ә’змана
(Мәтта 6:19‑21)
32 Нәт ьрс ә, кәрийе пези бь
ч’ук! Чьмк и ль Баве wә хwәш
һат, кӧ п’адшат ийе бьдә wә.
33 Һәбука хwә бьфьрошьн у хwә
р’а хера бьк ьн. Хwәр’а к’иське
кӧ нар’ьз ә у хьзна ә’зманайә
кӧ кем наб ә qазьнщ кьн. Ль
wе дәре нә дьзе незик бе у нә

* 12:25 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бьһӧст әке ль сәр бәж ьна хwә дьр еж кә».
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жи wе бьзузе бьх wә. 34 Чьмк и «К’и йә әw wәк’илхәрщеф амьн
хьзна wә к’идәре бә, дьле wәйе у сәрwахт, кӧ ахайе wи, wе wи
жи ль wе дәре бә.
сәр хӧламед хwә сәрwер к’ьфш
кә, кӧ wәхтда хwарьна wан бьдә
Хӧламе һ’ьшйар
wан. 43 Хwәзи ль wи хӧлами, кӧ
(Мәтта 24:45‑51)
чахе ахайе wи бе, әwи ӧса бь
35 Бьра пьшта wә гьредай и у бинә. 44 Әз р’аст wәр’а дьбеж ьм,
ч’ьред wә вех ьст и бьн. 36 Һун әwе wи бькә сәрwере т’әмамийа
мина wан мәрьва бьн, йед кӧ һәбука хwә. 45 Ле һәгәр әw хӧ
һивийа ахайе хwә нә, кӧ әwе лам дьле хwәда бежә: ‹Ахайе
к’әнге жь дә’wате вәгәр’ә, кӧ мьн һатьна хwә дәрәнг и дехә›
чахе бе дери хә, пер’а‑пер’а у дәстпекә ль хӧлам у щарийа
р’абьн дери вәк ьн. 37 Хwәзи ль хә, бьх wә, вәх wә у сәрхwәш бә,
wан хӧлама, кӧ чахе ахайе wан 46 ахайе wи хӧлами wе р’ожәкә
бе, wан һ’ьшйар бьбинә. Әз ӧса бе, кӧ әw нә һивийе йә у
р’аст wәр’а дьбеж ьм, әwе пьшта сьһ’әтәкә ӧса, кӧ әw ньзанә.
хwә гьредә, wан сәр сьфре бьдә Wе wи qәт‑qәти кә у п’ара wи
р’ун ьштанд ьне у бәрдәст ийе т’әви п’ара беамьна кә. 47 У әw
wанр’а бькә. 38 У һәгәр ахайе хӧламе кӧ хwәстьна ахайе хwә
wан ниве шәве йан жи бәрбанга занә у к’аре хwә накә, нә жи
сьбәһе бе у wан ӧса бьбинә, әw ль гора хwәстьна wи дькә, wе
хӧламана хwәзьли нә. 39 Ле һун гәләк и бе к’ӧт ане. 48 Ле әwе
ве йәке бьзаньбьн, һәгәр хwәйе кӧ жь нәзанийа хwә тьштәк и
мале бьзаньбуйа кӧ дьзе к’ижан һежайи к’ӧтане дькә, wе һьн
сьһ’әте бьһата, wе нәһ ьшта кӧ дьк и бе к’ӧтане. К’ер’а гәләк
мала wи дәрәвәк ьра. 40 Аwа һун һат ийә дай ине, гәләк жи wе
жи һазьр бьн, чьмк и әw сьһ’әта же бе хwәстьне у к’ер’а гәләк
кӧ дьле wәр’а дәрбаз набә, Кӧр’е һатийә спартьнеф, щабдарийа
Мерьв wе бе».
wи жи wе гәләк бә.
Хӧламе амьн у хӧламе беа мьн

Иса дьб ә сәб әбе щӧдәбуне

(Мәтта 10:34‑36)
Пәтрус гот: «Хӧд ан, әва
49
мәсәла тә т’әне бона мә гот
Әз һатьм, wәк и егьр ба
йан бона һ’әмуйа?» 42 Хӧдан гот: веж ьмә сәр дьне у Мьн чаwа
41
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дьх wәст wәк и иди алав бьда.
50 Ле ньхӧм анд ьнәкә Мьн һә
йә, кӧ Әз гәрәке пе бемә нь
хӧманд ьне у дьле Мьн qәт нә
р’ьһ’әт ә һ’әта кӧ әw бе сери.
51 Wә т’ьре Әз һатьм ә’дьлай ийе
бьдьмә дьне? Әз wәр’а дьбеж ьм
на, ле бона щӧдәбуне. 52 Жь
вьр шунд а мал әк ед а пенщ
мәрьве жь һәв щӧдә бьн, сьсе
wе мьqабьл и дӧд а бьн, дӧдӧ
мьqабьл и сьсийа. 53 Баве р’абә
мьqабьл и кӧр’, кӧр’ жи баве,
де qизе, qиз жи де, хwәси буке
у бук жи хwәсийе».
Нишанед зәмен
(Мәтта 16:2‑3; 5:25‑26)
54 У

жи тә бьдә дәст е сәрәскәр у
әw жи тә бав ежә кәле. 59 Әз
тәр’а дьбеж ьм, тӧ жь wьр т’ӧ
щар дәрн ак ’әви һ’әт а поле ф
пашьн нәд и».
Жь гӧнәк ьрьне вәг әр’ьнф,
кӧ ӧнд а нәбьн

13

1 Wи чахи һьнәк һатьн бо
на wан щәлилийа Исар’а
гот ьн, хуна к’иж ана Пилат о
т’әви хуна qӧрбанедф wан кь
рьбу. 2 Иса ль wан вәгәр’анд у
гот: «Wә т’ьре әw щәлилийед кӧ
әв йәк һатә сәре wан, жь һ’әм у
щәлилийед майин гӧнәк’артьр
бун? 3 Әз wәр’а дьбеж ьм, на! Ле
бәле һәгәр һун жь гӧнәк ьрьне
вәнәг әр’ьн, һун һ’әм уйе жи
р’ожа wанда һәр’ьн. 4 Йан жи
әw һ’иждәһ мәрьвед кӧ кәлаф
Силwаме сәр wанда к’әт мьрьн,
wә т’ьре әwана жь һ’әм у бьнә
лийед Оршәлиме гӧнәк’артьр
бун? 5 На! Әз wәр’а дьбеж ьм,
һәгәр һун жь гӧнәк ьрьне вә
нәгәр’ьн, һун һ’әм уйе жи р’ожа
wанда һәр’ьн».

Әwи ә’лаләт ер’а жи гот:
«Чахе жь р’оа вайе ә’wр дәрт е,
һун дәстх wәда дьбеж ьн: ‹Ба
ране бьбар ә› у ӧса жи дьб ә.
55 У гав а байе баш ур е те, һун
дьбеж ьн: ‹Һәwайе гәрм бә› у
ӧса дьбә. 56 Дӧр’уно! Һун р’уйе
ә’змен ә’нәнә дьк ьн һәwайе
чаwа бә, ле чаwа ви зәм ан и
ә’нәнә нак ьн?
57 Һун чьм а хwәх а над ьнә ль
бәр һ’әсаба, кӧ к’иж ан ә р’аст? Мәсәла дара һеж ирейә бе бәр
6 Әwи әва мәс әл а жи гот:
58 Чахе нәйаре тә тә к’аш и щәм
һ’акьм дькә, ӧса бькә, кӧ р’ева «Мәрьв әк һәбу, нав а р’әз е ф
т’әви wи ль һәв бей и. Нәбә әw тьрийе wида дарәкә һеж ирейә
тә бьдә дәст е һ’акьм, һ’акьм ньканди һәбу. Р’ожәке әw һат,
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кӧ сәр wе бәр бьгәр’ә, ле нәдит.
7 Wи чах и р’әзв анр’а гот: ‹Әва
мӧхдаре се сала йә әз тем, бәре
ве дара һеж ире дьгәр’ьм, ле на
биньм. Әве бьбьр’ә! Бадиһәwаф
чьма щи гьртийә?› 8 Р’әзван ле
вәгәр’анд у гот: ‹Аха, исал жи
wе сәбьр кә. Әзе дора wе вәдьм
у п’әйнф бьк ьме. 9 Һәгәр саләкә
дьн бәр бьдә, qәнщ ә, ле һәгәр
нәдә, паше бьбьр’ә›».
Р’ож а шәм ийе 
qәнщк ьрьна к’ӧлф әта
qонщ ьк и
10 Р’ожәкә шәм ийе Иса к’ь
ништ әкед а һин дьк ьр. 11 Ль
wьр к’ӧлфәтәкә qонщьк и һәбу,
кӧ һ’иждәһ салед wе бу, р’ӧһ’е
нәх wәшийе пер’а бу. Әwе qәт
нькарьбу хwә р’аст кьра. 12 Гава
Иса әw дит, гази wе кьр у готе:
«Ә’вде! Тӧ жь нәх wәшийа хwә
аза йи!» 13 У Әwи дәстед Хwә да
нин сәр wе, әw пер’а‑пер’а р’аст
бу у шьк ьри дьда Хwәде. 14 Ле
сәрwере к’ьниште һерс к’әт, кӧ
Иса р’ожа шәмийе нәхwәш qәнщ
кьр у ә’лаләтер’а гот: «Шәш р’ож
бона шьхӧлк ьрьне һәнә, һун
нава wан р’ожада дькарьн бен
qәнщ бьн, нә кӧ р’ожа шәмийе».

Хӧдан ле вәг әр’анд у гот е:
«Дӧр’уно! Жь wә к’ижан р’ожа
шәмийе гайе хwә йан к’әра хwә
жь афьр’ вәнакә у набә сәр аве?
16 Нә әва жи qиза Бьраһ им ә, кӧ
әва мӧхдаре һ’иждәһ салед wе
бун, мирещьн әw гьредабу. Нә
лазьм бу кӧ әw р’ожа шәмийе
жь wе qәйде вәбуйа?» 17 У гава
әв йәк гот, һ’әм уйед кӧ мьqа
бьл и Wи бун шәрм и ман. У
т’әмам ийа ә’лаләте бона wан
к’әрәмәтед Wийә р’умәт и кӧ
Wи дьк ьрьн ша дьбу.
15

Дӧ мәсәлед 
ль сәр П’адшат ийа Хwәде
(Мәтта 13:31‑33;
Марqос 4:30‑32)
18 Пәйр’а Иса гот: «П’адш а
тийа Хwәде мина чь йә? У Әз
wе һьмбәри чь кьм? 19 Әw мина
һ’әбәкә т’ох ьме хәрдале йә, кӧ
мәрьв әк и һьлда бахче хwәда
чанд. У гав а әw мәзьн бу, бу
дар, тәйр әдед ә’змен һел инед
хwә сәр ч’ьqьлед wе чек ьрьн».
20 Әwи диса гот: «Әз П’адша
тийа Хwәде һьмбәри чь кьм?
21 Әw мина һәвирт ьр’шк ә, кӧ
к’ӧлфәтәке һьлда нава се код*
арда стьра, һ’әта кӧ һ’әму һьлат».

* 13:21 Се кодед щьһуйаф дьк ьр qаси 25 килог рама.
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сәр сьфр е р’унен. 30 Аwа бь
зан ьбьн кӧ һьнәкед паш wе
(Мәтта 7:13‑14, 21‑23)
бьбьнә пеш у һьнәкед пеш wе
22 Иса гӧнд у бажарар’а дәрбаз бьбьнә паш».
дьбу, һин дьк ьр у бәрбь Оршә
Иса ль сәр Оршәл име 
лиме дьч у. 23 Йәк и Wир’а гот:
дьловинә
«Хӧдан, гәло һьнд ьк ьн, әwед
(Мәтта 23:37‑39)
кӧ wе хьлаз бьн?» Әwи wанр’а
31 Wе дәме чәнд ферьси һат ьн
гот: 24 «Бьщә’д ин ьн, кӧ һун
дәр е тәнгр’а бьк’әвьнә һьн у Wир’а гот ьн: «Р’абә жь вьр
дӧр’, чьмк и Әз wәр’а дьбеж ьм, һәр’ә, чьмк и Һеродәс дьх wазә
гәләке бьх wазьн бьк’әвьне у wе Тә бькӧжә». 32 У Әwи wанр’а гот:
нькарьбьн. 25 У пәйр’а, кӧ хwәйе «Һәр’ьн wи р’увий ир’а беж ьн:
мале р’абә дәри бьг ьрә, һьнг е ‹Ва Әз иро, сьбе щьна дәрд ь
һуне дәрва бьминьн у дәри хьн хьм, нәх wәша qәнщ дьк ьм у
беж ьн: ‹Әм хӧлам, дәри ль мә р’ож а сьсийа Әзе бьг ьһ иж ьмә
вәкә›. Әwе ль wә вәгәр’инә у мәрәме Хwә›. 33 Ле гәрәке Әз
бежә: ‹Әз ньзан ьм һун жь к’ӧ иро, сьбе, дӧсьбә р’ийа Хwәда
нә›. 26 Һьнг е һуне беж ьн: ‹Мә һәр’ьм, чьмк и набә кӧ п’ехәм
т’әви Тә хwар, вәх wар у Тә к’у бәрәк жь Оршәл име дәр ӧнда
чед мәда һин дьк ьр›. 27 Ле Әwе бә. 34 Оршәлим! Оршәлим! Тӧ кӧ
бежә: ‹Әз wәр’а дьбеж ьм, Әз п’ехәмбәра дькӧж и у шандийед
ньзан ьм кӧ һун жь к’ӧ нә. Жь щәм хwә дьди бәр кәвьра. Чәнд
Мьн дур к’әвьн, һун һ’әм уйед щара Мьн хwәст кӧ зар’ед тә
кӧ нәһәqийе дьк ьн!› 28 Ль wьр ӧса бьщ ьванда, чаwа мьришк
wе бьб ә гьри у ч’ьркә‑ч’ьрк а щущ укед хwә бьн баскед хwәда
дьрана, гава һун Бьраһ им, Ис дьщ ьвинә, ле тә нәх wәст! 35 Ва
һаq, Аqуб у һ’әм у п’ехәмб әра мала тә wе хьрабә бьм инә. Әз
П’адшатийа Хwәдеда бьбиньн, wәр’а дьбеж ьм, иди һун Мьн
хwә жи дәрва авит и. 29 У wе жь т’ӧ щар набин ьн, һ’әта кӧ һун
р’оһ ьлат‑р’оавайе у бакӧрф‑ба беж ьн: ‹Бьмбарәк ә Әwе кӧ бь
шуре бен, П’адшатийа Хwәдеда наве Хӧдан те›*».
Дәре тәнг

* 13:35 Зәбур 118:26.
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Иса ль мала ферьсид а 
нәх wәшәк и qәнщ дькә

14

Р’ожәкә шәм ийе Иса
бона нанх wарьне чу ма
ла сәрwерәк и ферьсийа. Wана
ч’ә’ве хwә жь сәр Wи нәдьбьр’и.
2 Ль wьр пешб әри Wи мәрьв ә
ки бь нәх wәш ийа авзеф һәбу.
3 Иса жь qан унз ан у ферьсий а
пьрси у гот: «Р’ож а шәм ийе
qәнщк ьрьн щай из ә йан на?»
4 Wана дәнг е хwә нәк ьр. Һьнг е
Әwи нәх wәш гьрт, qәнщ кьр у
вәр’екьр. 5 Паше Әwи wанр’а гот:
«Жь wә к’иж ан ә, һәгәр кӧр’е*
wи йан гайе wи бьк’әв ә бире,
р’ож а шәм ийе пер’а‑пер’а дәст
нәвеже дәрнәхә?» 6 Ньк арьбун
щаба ве пьрса Wи бьдана.
1

Һинк ьрьна дәрһәqа 
йед кӧ ль наве хwә дьг әр’ьн

тәр’а бежә: ‹К’әрәма хwә щи
бьдә фьлан кәсе›. Һьнге те жь
шәрма хwә р’аби щийе жерьн
р’унейи. 10 Ле чахе тә т’әглиф
дьк ьн, һәр’ә щийе жерьн р’у
не, кӧ чахе хwәйе дә’wате бе
тәр’а бежә: ‹Пьсмам, к’әр әм
кә, дәрбази жоре бә!› Һьнг е
qәд ьре тәйе бәр ч’ә’ве һ’әм у
р’уньштийа бьльнд бә. 11 Аwа
һәр кәсе кӧ хwә бьльнд кә, wе
ньм ьз бә у к’и кӧ хwә ньм ьз
кә, wе бьльнд бә».
12 У Иса т’әглифк ьрийе Хwәр’а
гот: «Чахе тӧ фьравине йан шиве
дат ин и, гази һәв ал‑һог ьр, бь
ра‑пьсмам йан жи дәр‑щинаред
хwәйә дәwләт и нәкә, нәбә әw
жи тә т’әглиф кьн у qәнщийа тә
ль тә вәг әр’ин ьн. 13 Ле гава тӧ
хwарьнәке датини, гази фәqир,
сәqәт, йед дькӧл ьн у кора кә.
14 Һьнг е те хwәзьл и би, чьмк и
әwана ньк арьн qәнщ ийа тә ль
тә вәг әр’ин ьн, ле бәле Р’ож аф
Р’абуна р’астайә жь мьрьне wе
ль тә бе вәг әр’анд ьне».

7 У гава Әwи дит, wәк и мәрь
вед т’әглифкьри чаwа хwә щийе
жорьн дьгьртьн, мәсәләк wанр’а
гот: 8 «Гава йәк тә гази дә’wа
те дькә, щийе жорьн р’унәни,
Мәсәла шай ийа гьран
нәбә кӧ йәк и жь тә qәдьртьр
(Мәтта 22:1‑10)
жи алийе wида т’әгл ифк ьри
15 Гав а жь һазьра йәк и әв йәк
бә, 9 у хwәйе дә’wате, аwа готи
т’әглифк ьрийе wә һәр дӧйа, бе бьһ ист, Wир’а гот: «Хwәзи ль

* 14:5 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «кӧр’» «к’әр» һәйә.
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wи, кӧ П’адш ат ийа Хwәдед а
нен бьх wә». 16 Ле Иса wир’а
гот: «Мәрьвәк и шай икә гьран
һазьр кьр у гәләк мәри т’әглиф
кьрьн. 17 Гав а wәхт е шай ийе
пер’а гьһ ишт, әwи хӧламе хwә
шанд, кӧ һ’әм у т’әглифк ьрийа
р’а бежә: ‹Һәр тьшт иди һазьр
ә, к’әр әм кьн wәрьн›. 18 Ле һәр
йәк и дәстпек ьр мә’н и гьрт. Йе
пеш ьн wир’а гот: ‹Мьн хwәр’а
ә’рд к’ьр’ийә, әз ә’сәй и гәрәке
һәр’ьм бьбин ьм. Әз һиви жь
тә дьк ьм, мьн бьбахш инә›. 19 У
йе дьн гот: ‹Мьн пенщ щот
га к’ьр’инә, әз дьч ьм кӧ wан
бьщер’ьбин ьм. Әз һиви жь тә
дьк ьм, мьн бьбахш инә›. 20 Йе
сьсийа жи гот: ‹Әз зәw ьщ имә,
ләма нькарьм бем›. 21 У әw хӧлам
вәг әр’ийа һат, әв һ’әм у ахайе
хwәр’а гьл и кьрьн. Һьнг е аха
һерс к’әт, хӧламе хwәр’а гот: ‹Зу
һәр’ә мәйдан у к’учед бажер,
фәqира, qопа, сәqәт а у кора
т’оп кә бинә вьр›. 22 Пәйр’а
хӧл ем гот е: ‹Ахай е мьн, тә
чаwа ә’мьр кьр, мьн ӧса жи
кьр, ле диса щи һәйә›. 23 У ахе
хӧлемр’а гот: ‹Дәрк’әвә сәре р’е
у дьрба, зоре ль һәр кәси бькә
бинә вьр, кӧ мала мьн т’ьж и
бә. 24 Әз wәр’а дьб еж ьм, кӧ жь
wан мәрьв ед т’әгл ифк ьри т’ӧ

кәс жь шай ийа мьн wе тьш
тәк и тә’м нәкә›».
Чаwа бьбьнә шаг ьрте Иса
(Мәтта 10:37‑38)

ве йәкер’а ә’лаләтәкә
гьран т’әви Иса дьч у у Әw сәр
wанда вәгәр’ийа у гот: 26 «Һәгәр
йәк пәй Мьн бе у Мьн жь де у
баве хwә, жь жьн у зар’ед хwә,
жь хушк у бьрайед хwә у ӧса
жи жь хwә зә’фт ьр һ’ьз нәкә,
ньк арә бьбә шаг ьрте Мьн. 27 У
к’и кӧ хаче хwә һьлнәдә пәй
Мьн нәй е, әw ньк ар ә бьб ә
шаг ьрте Мьн. 28 Жь wә к’иж ан
ә, кӧ бьх wазә бьл ьндщ икә но
бәдара чекә, пеш ийе р’унән и
нәдә бәр һ’әсеб, гәло qәwата
wийе бьгьһ иже бинә сериф йан
на? 29 Нәб ә кӧ һ’име wе дайнә
у ньк арьб ә бинә сери, йед кӧ
бьбиньн ле бьк’әньн 30 у беж ьн:
‹Әви мәрьви дәстпек ьр чекә у
ньк арьбу бан ийа сери›. 31 Йан
жи к’иж ан п’адша п’адшак и
р’а дәре шер’, пеш ийе р’унән и
нәшеw ьр ә, гәло wе бьк арьб ә
бь дәһә һ’әз ара бәр йәк и кӧ
бь бист һ’әзари те сәр wи бькә
шәр’? 32 Һәг әр әw пе ньк арә,
гава һе дур ә wе qасьде хwә бь
шинә, бона льһәвһат ьне һиви
же бькә. 33 Аwа жь wә һәр кәс,
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к’и кӧ дәсте хwә жь т’әмам ийа ӧндабуй и дит›. 7 Әз wәр’а дь
һәбуна хwә нәк’ьш инә, әw нь беж ьм, ӧса жи ль ә’змен бона
гӧнәк’ар әк и кӧ т’об ә дькә, һе
кар ә бьбә шаг ьрт е Мьн.
wе бьбә шабунәкә мәзьн, нә кӧ
Хwейа бе тә’м
бона нод нәһед р’аст, к’ижана
(Мәтта 5:13; Марqос 9:50)
р’а т’об әк ьрьн нә һ’әwщә йә.
34 Хwе тьшт әк и qәнщ ә. Ле
Зиве ӧнд абуй и
һәг әр әw тә’ма хwә ӧнда кә,
8
паше әwе бь чь тә’ме бьст и
Йан к’иж ан ә әw к’ӧлфәта
нә? 35 Нә wе дәwс а хwәл ийе кӧ дәһә зивед wе һәбьн у гава
бьг ьр ә у нә жи дәwса п’әйн. йәк и жь wан ӧнда кә, wе ч’ьре
Wе бавеж ьнә wеда. Гӧһе к’ей и венәхә, мале гези нәкә у qәнщ
бьһ ист ьне һәйә бьра бьбьһе». ле наг әр’ә, һ’әта кӧ зиве хwә
бьбинә? 9 У чахе әw бьбинә, wе
Пәза ӧнд абуй и
гази дәр у щинара кә у wанр’а
(Мәтта 18:12‑14)
бежә: ‹Т’әви мьн ша бьн! Мьн
1 Аwа һ’әм у хәрщг ьр зиве хwәйи ӧндак ьри дит›. 10 Әз
у гӧнәк’ар незик и Wи wәр’а дьбеж ьм, ӧса жи мьлйа
дьбун, кӧ гӧһе хwә бьдана сәр к’әтед Хwәде бона гӧнәк’арәк и
гот ьнед Wи. 2 Ле ферьси у qа кӧ т’об ә дькә, ша дьбьн».
нунзана бина хwә тәнг дьк ьр у
Кӧр’е ӧнд абуй и у бьре wи
дьг от ьн: «Әва гӧнәк’ара qәбул
11
дькә у т’әви wан нан дьх wә».
У Иса гот: «Дӧ кӧр’ед мә
3 У Иса әва мәс әл а wанр’а гот: рьвәк и һәбун. 12 Йе бьч’ук готә
4 «Жь wә к’и йә әw мәри, кӧ баве хwә: ‹Баво, жь һәбук а хwә
сәд пәзед wи һәбьн у гав а йә чь кӧ п’ара мьн дьк’әвә, бьдә
ки жь wан ӧнда кә, нод нәһ а мьн›. У әwи wанар’а һәбук п’а
чол у бәст а нәһелә у пәй йа рәв әк ьр. 13 Пәй чәнд р’ож ар’а
ӧндабуй и нәк’әвә, һ’әта кӧ wе кӧр’е бьч’ук һәр тьште хwә т’оп
бьбинә? 5 У гава бьбинә, wе жь кьр чу wәлатәк и дур. Ль wьр
шабуна дайнә сәр мьле хwә, әwи ә’мьре толтийе дәрбаз кьр,
6 вәг әр’ә мале, гази дәр у щи һ’әм у һәбук а хwә п’уч’ кьр.
нара кә у wанр’а бежә: ‹Т’әви 14 У гав а тьштәк дестда нәма,
мьн ша бьн! Мьн пәза хwәйә wи wәлат ида жи бу хәлай икә

15
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мәзьн у әw к’әтә һ’аләк и гьран.
15 Чу хwә ль баж арв анәк и wи
wәл ат и гьрт у әwи әw шан
дә к’әwшен бәр бәраза. 16 Әw
һ’әwщә бу кӧ зьке хwә бь wан
хьрн уф едф кӧ бәраз а дьх wар
т’ер бьк ьра, ле кәсәки әw жи
нәд ьда wи. 17 Ле гав а әw сәр
һ’ьше хwәда һат, гот: ‹Чьqас
п’алә мала баве мьнда һәнә, кӧ
нан дьх wьн у бәр wан дьм инә,
ле әз вьра бьр’ч ина дьм ьрьм.
18 Әз р’абьм һәр’ьмә щәм бав е
хwә у wир’а беж ьм: Баво, мьн
бәр тә у ә’змен гӧнә кьр. 19 Әз
иди нә һеж ай и кӧр’т ийа тә мә.
Т’әне мина п’аләк и хwә мьн
qәбул кә›. 20 У р’абу һатә щәм
баве хwә. Ле гава һе дурва баве
әw дит, дьле wи сәр шәw ьт и,
бәрбь wи бәзи, әw һ’әмез кьр у
р’ам уса. 21 Кӧр’ жер’а гот: ‹Баво,
мьн бәр тә у ә’змен гӧнә кьр.
Әз иди нә һеж ай и кӧр’т ийа тә
мә›. 22 Ле баве хӧламед хwәр’а
гот: ‹Зу бьк ьн, чӧхе лап и р’ьнд
бин ьн ле кьн, гӧст иле тек ьнә
т’ьл ийе у сола жи бьк ьнә нь
га. 23 Щанәг айе дәрмал ик ьри
бин ьн, сәржек ьн, әм бьх wьн у
ша бьн. 24 Чьмк и әв кӧр’е мьн
мьри бу, сах бу, ӧндабуй и бу,
һатә дит ьне›. У дәст бь шай и
йе кьрьн.

25 Wи чах и кӧр’е wий и мәзьн

ль к’әwшен бу. Гава һат незик и
мале бу, дәнг е стьран у р’әqасе
бьһ ист. 26 Әwи гази жь хӧлама
йәк и кьр у же пьрси: ‹Әв чь
һ’әwал ә?› 27 Хӧлем wир’а гот:
‹Бьре тә һат ийә, баве тә ща
нәгайе дәрмалик ьри сәржек ь
рийә, чьмк и әw сах у сьламәт
вәгәр’ийайә›. 28 Бьра һерс к’әт
у нәх wәст кӧ һәр’ә һьндӧр’. Бав
дәрк’әтә дәрв а, лав а wи кьр.
29 Әwи ль бав е хwә вәг әр’анд у
гот: ‹Әва мӧхдаре чәнд сала нә
кӧ әз тәр’а хӧламт ийе дьк ьм у
жь гӧр’а тә qәт дәрнәк’әт ьмә,
тә qәт кар әк жи нәдайә мьн
кӧ мьн т’әви һәв ал‑һог ьр ед
хwә к’еф бьк ьра. 30 Ле гава әw
кӧр’е тәй и кӧ һәбук а тә бьр,
т’әви qав аф п’уч’ кьр һат, тә
бона wи щанәг айе дәрмал и
кьри сәржек ьр›. 31 Баве жер’а
гот: ‹Лаwо, тӧ һәр гав т’әви
мьн и у һ’әм у һәбук а мьн йа
тә йә. 32 Гәр әке әм әшq у ша
буна, чьмк и әв бьре тә мьри
бу, сах бу у ӧндабуй и бу, һатә
дит ьне›».
Wәк’илхәрщеф беа мьн,
ле сәрwахт

16
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һәбу, wәк’илхәрщәк и wи һә
бу. Р’ожәке гьл и гьһ иштә wи,
йанч ий ә ф wәк ’илх әрщ е wи
һәбук а wи п’уч’ дькә. 2 Әwи
жи гази wи кьр у гот е: ‹Әв чь
йәк ә кӧ әз бона тә дьбьһем?
Һәq‑һ’әсабе wәк’илхәрщт ийа
хwә бьдә, чьмк и иди тӧ нь
кари wәк’илхәрщт ийе бьк и›.
3 Wәк’илхәрщ дьле хwәд а гот:
‹Әз чь бьк ьм? Ахайе мьн жь
wәк’илхәрщт ийе мьн дәрд ь
хә, ә’рдк’олан ль мьн набә, жь
п’арск ьрьне жи шәрм дьк ьм.
4 Әз зан ьм әзе ньһ а чь бьк ьм,
кӧ малед хwәда мьн qәбул кьн,
гав а әз жь wәк’илхәрщт ийе
дәрк’әвьм›. 5 Әwи йәк‑йәк га
зи дәйндаред ахайе хwә кьр у
йе пеш ьнр’а гот: ‹Тӧ чьqаси
дәйндаре ахайе мьн и?› 6 Әwи
гот: ‹Сәд к’уп* бьзьре зәйт’у
не› у wир’а гот: ‹Һан ньвисара
хwә һьлдә у зу р’уне бьн ьвисә
пенщ и›. 7 Паше йе дьнр’а гот:
‹Тӧ чьqаси дәйндар и?› Әwи жи
гот: ‹Сәд ч’ә’л* гән ьм› у wир’а
гот: ‹Һан ньвисара хwә һьлдә
у бьн ьвис ә һ’әйшт е›. 8 У аха
пәсьне wәк’илхәрще беа мьн
да, wәк и әwи бь аqьли кьр. Аwа

мәрьвед ве дьне һьндава хwәда
жь мәрьвед р’онайе сәрwахттьр
ьн. 9 Әз wәр’а дьбеж ьм, һун бь
һәбук а ве дьне һәв ала хwәр’а
дәст хьн у гав а һәбук кем бә,
wә бьн конед һ’әта‑һ’әтайеда
qәбул кьн. 10 Әwе кӧ нава тьштед
һьндьк ида амьн ә, нава тьштед
гәләк ида жи амьн ә, ле әwе кӧ
нава тьштед һьндьк ида беамьн
ә, нав а тьшт ед гәләк ида жи
беа мьн ә. 11 Һәг әр һун нав а
һәбук а ве дьнеда беа мьн бун,
к’е wе һәбук а р’аст бьдә wә?
12 Һәг әр һун нав тьшт е йе хә
рибда амьн нибьн, йа wә к’е wе
бьдә wә? 13 Хӧламәк ньк арә дӧ
ахар’а хӧламт ийе бькә, чьмк и
йан wе һ’иле wи жь йәк и һәр’ә
у йе дьне һ’ьз бькә, йан жи wе
qәд ьре йәк и бьг ьр ә у йе дьне
беһӧрмәт кә. Һун ньк арьн һьн
Хwәдер’а, һьн жи һәбукер’а
хӧламт ийе бьк ьн».
Qан ун у П’адшат ийа Хwәде
(Мәтта 11:12‑13; 5:31‑32;
Марqос 10:11‑12)

Гав а ферьсий а әв һ’әм у
тьшт бьһ ист ьн, qәрфе хwә ль
Иса дьк ьрьн, чьмк и п’әрәһ’ьз
14

* 16:6 К’упәк и щьһуйа qаси 35 лит ьр ав һьлд ьда.
* 16:7 Ч’ә’ләкә щьһуйа qаси һ’әwз әк и 390 лит ьри бу.
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бун. 15 Иса wанр’а гот: «Һун әw
ьн йед кӧ хwә бәр мәрьва р’аст
дьд ьнә к’ьфше, ле Хwәде дьле
wә занә. Бьзан ьбьн кӧ әw тьш
те нав мәрьв ада хwәй иqәд ьр
ә, әw ль бәр Хwәде һ’әрамф ә.
16 Зәм ане Qан ун у п’ехәмб әра
һ’әт а Йуһ’әнн а к’ьш анд, жь
wьр шунда П’адшат ийа Хwәде
те даннасинк ьрьне у һәр кәс
дьщә’д инә бь qәwат е бьк’әв ә
wьр. 17 Ле ә’рд у ә’зм ане һе
р’ьһ’әт дәрбаз бьн, нә кӧ жь
Qан уне ноктәк ӧнда бә. 18 К’и
кӧ жьна хwә бәр’дә у йәкә дьн
бьст инә, зьнек’арийе дькә. У
к’и кӧ йа мербәр’дайи дьстинә,
зьнек’арийе дькә.
Мәрьве дәwләт и 
у Лазаре фәqир
Мәрьвәк и дәwләт и һәбу,
кӧ к’ьнще р’әwш у назьк* ль
хwә дьк ьр у һәр р’ож бь әшq‑ша
к’еф дьк ьр. 20 Мәрьвәк и фәqир
жи һәбу, нав е wи Лаз ар. Әw
нав а п’ьзькед п’исда бәр дәре
йе дәwләт и к’әт и бу. 21 У ч’ә’ве
wи бәрмайийе сьфра дәwләтида
дьма, кӧ дьх wәст кӧрме хwә пе
бьшкенанда. Сә жи дьһ ат ьн,
19

бьринед wи даласт ьн. 22 Р’ож
һат фәqир мьр, мьлй ак ’әт а
әw бьрьнә щәм Бьраһ им. Йе
дәwләт и жи мьр, дәфьн кьрьн.
23 Гав а йе дәwләт и дий ар е мь
рийада щәфа дьк’ьшанд, сәре
хwә бьл ьнд кьр, жь дурва Бь
раһ им дит у Лазар һ’әмезеда.
24 Әwи дәнг дайе у гот е: ‹Бав е
Бьраһ им, ль мьн wәр ә р’ә’ме.
Лазар бьшинә, кӧ сәре т’ьлийа
хwә аведа кә бинә заре мьн шьл
кә, чьмк и әз к’ура ви агьрида
дьш әw ьт ьм›. 25 Ле Бьр аһ им
гот е: ‹Лаwо! Бинә бира хwә,
кӧ тә qәнщ ийед п’ара хwә нав
зәмане ә’мьре хwәда стандьнә,
ле Лазар зәл ул и к’ьшанд ийә.
Ньһа жи дьле wи ль вьр р’ьһ’әт
ә, ле тӧ нав а щәфада йи. 26 У
пешт ьри ве йәке жи, гәл ик и
бебьн и нав а мә у wәда һәйә.
Нә йе вьр дькарьн дәрбази щәм
wә бьн, нә жи йе wьр дьк арьн
дәрбази щәм мә бьн›. 27 Һьнг е
әwи гот е: ‹Баво, wәк и ӧса йә,
әз һиви жь тә дьк ьм, тӧ әwи
бьш инә мала баве мьн, 28 чьм
ки пенщ бьрайед мьн жи һәнә,
бьра һәр’ә т’әм ийе бьдә wан,
wәк и әw жи нәйенә ви щийе

* 16:19 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «К’ьнще ширкф у к’ьт ане хас»,
кӧ һьнг е гәләк и бьһ а бун.
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щәфа›. 29 Ле Бьраһим готе: ‹Муса
у п’ехәмбәред wан һәнә. Бьра
гӧһдарийа wан бьк ьн›. 30 Әwи
жи гот: ‹На, бав е Бьр аһ им,
һәг әр жь мьрий а йәк һәр’ә
щәм wан, wе жь гӧнәк ьрьне
вәг әр’ьн›. 31 Һьнг е Бьр аһ им
wир’а гот: ‹Һәг әр гӧһдарийа
Муса у п’ехәмбәра нак ьн, йәк
жь мьрийа р’абә жи, диса әwана
баwәр нак ьн›».
Чәнд гот ьнед Иса дәрһәqа 
гӧнәк ьрьне, бахшанд ьне, 
баwәрк ьрьне у борщд ай инед а
(Мәтта 18:6‑7, 21‑22;
Марqос 9:42)

17

1 Иса шаг ьрт ед Хwәр’а
гот: «Набә кӧ сәб әбийа
жьр’ек’әт ьне т’ӧнәбә, ле wәй
ль wи, кӧ бьбә сәбәбе ве йәке.
2 Wир’а һе qәнщ ә, кӧ бәрашәк
стуйе wива бе гьредан у авит ь
не нав а бә’ре, нә кӧ жь ванед
бьч’ук йәк и жь р’е дәрхә. 3 Һаш
жь хwә һәбьн! Һәгәр бьре тә
гӧна бькә, ле һьле, һәг әр сәр
кьрьн а хwә п’ошм ан бә, wи
бьбахш инә. 4 У һәгәр нава р’о
жеда һ’әфт щара нәһәqийе ль тә
бькә у вәгәр’ә, тәр’а бежә: ‹Әз
т’об ә дьк ьм›, wи бьбахш инә».
5 Шанд ий а Хӧд анр’а гот:
«Баwәрийа мә зедә кә». 6 Хӧдан

гот: «Һәгәр баwәрийа wә wәкә
һ’әб әкә т’ох ьме хәрдале һәбә
у ве дара т’ут ер’а беж ьн: ‹Жь
вьр р’аб ә у бә’р ед а дач’ькә›,
әwе йа wә бькә.
7 Жь wә к’иж ан ә, әwе кӧ
хӧламәк и wий и щотк’ар йан
шьв ан һәб ә, гав а әw жь к’әw
шен бе, wир’а бежә: ‹Бьләзи
нә к’әр әм кә сәр сьфре›? 8 Wе
пеш ийе жер’а нәбежә: ‹Шива
мьн һазьр кә, пьшта хwә гьре
дә у бәрдәст ийе мьнр’а бькә.
Әз бьх wьм у вәх wьм, паше жи
тӧ бьх wә у вәх wә›? 9 Гәло бона
әw тьшт ед кӧ хӧлемр’а һат ьнә
ә’мьрк ьрьне у wи кьрьнә, ахайе
wи wе жер’а бежә: ‹Зә’ф р’ази
мә›? 10 Ӧса жи һун, гав а әw
һ’әм у тьшт ед кӧ wәр’а һат ьнә
ә’мьрк ьрьне бьк ьн, беж ьн: ‹Әм
хӧламед бекер ьн. Чь кӧ ль мә
дьк’әт, мә әw кьр›».
Qәнщк ьрьна дәһә к’от ийа
11 Гав а Иса бәрбь Оршәл име

дьч у, нава Самәрйайе у Щәли
лер’а дәрбаз дьбу. 12 Чахе Әw
дьк’әтә гӧндәк и, дәһә мәрь
вед к’оти р’асти Wи һатьн дур
сәк ьн ин 13 у бь дәнге бьл ьнд
готьне: «Исайе мамоста, ль мә
wәрә р’ә’ме». 14 У гава Иса әw
дитьн, wанр’а гот: «Һәр’ьн хwә
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нишани к’аһина кьн». У чахе әw
һе дьч ун, паqьж бун. 15 Ле гава
жь wан йәк и дит кӧ әw паqьж
буйә, пашда вәгәр’ийа, бь дән
гәки бьльнд шькьри дьда Хwәде.
16 Әwи хwә дәв әр’у авитә бәр
ньгед Иса у р’азибун дьда Wи.
Әw самәри бу. 17 Һьнге Иса гот:
«Нә һәр дәһә жи паqьж бун, ле
к’ане нә һәр нәһед дьн? 18 Чьма
пештьри әви мәрьве хәриб кәсәк
жь wан вәнәгәр’ийа, кӧ бьһата
шьк ьри бьда Хwәде?» 19 У wир’а
гот: «Р’абә һәр’ә. Баwәрийа тә
тӧ qәнщ кьри».
Һат ьна П’адшат ийа Хwәде
(Мәтта 24:23‑28, 37‑41)
20 Гава ферьсийа жь Иса пьр

си, П’адшатийа Хwәде wе к’әнге
бе, Әwи ль wан вәгәр’анд у гот:
«П’адшат ийа Хwәде ашкәр ә
найе. 21 Нә жи wе беж ьн: ‹Ва
йә вьр ә!› йан жи: ‹Wе дәра һан
ә!› Чьмк и П’адшатийа Хwәде
нава wәда йә». 22 У шаг ьртед
Хwәр’а гот: «Wе р’оже бен, кӧ
һуне һ’ьзр әт а р’ожәкә Кӧр’е
Мерьв бьн, ле набиньн. 23 У һә
гәр wәр’а беж ьн: ‹Ва йә вьр ә!›

йан: ‹Дәра һан ә!› пәй нәк’әвьн
нәчьн. 24 Чьмк и чаwа бьруск жь
алик и ә’змен бьрq дьдә у т’ә
мам ийа ә’змен р’онай и дькә,
Кӧр’е Мерьв жи wе р’ожа хwәда
ӧса бә. 25 Ле пешийе гәрәке Әw
гәләки щәфа бьк’ьшинә у жь ви
мьләти бе т’әхсиркьрьне. 26 Чаwа
р’ожед Нӧһда дьqәw ьмин, ӧса
жи wе р’ожед Кӧр’е Мерьвда
бьqәwьмьн. 27 Һьнге дьх wарьн,
вәдьх wарьн, дьзәw ьщин у мер
дьк ьрьн, һ’әта wе р’ожа кӧ Нӧһ
к’әтә гәмийе, лейи р’абу qьр’а
һ’әм уйа ани*. 28 У ӧса жи чаwа
р’ожед Лутдаф бун, дьх wарьн,
вәдьхwарьн, дьк’ьр’ин, дьфьро
тьн, дьр’әшандьн у чедьк ьрьн.
29 Ле әw р’ожа кӧ Лут жь Содоме
дәрк’әт, агьр у к’ьрк’утф жь ә’з
мен бари, qьр’а һ’әм уйа ани*.
30 Әw р’оже жи wе ӧса бә, гав а
Кӧр’е Мерьв к’ьфш бә.
31 Wе р’оже к’и сәр хен и йә у
һәбук а wи жи малда йә, бьра
жорда нәйе, кӧ тьштәк и һьл
дә у әwе ль к’әwшен ә, бьра
пашда вәнәг әр’ә. 32 Жьна Лут
бин ьнә бир а хwә*. 33 К’и кӧ
дьх wаз ә ә’мьре хwә хьлаз кә,

* 17:27 Дәстпебун 6‑8.
* 17:29 Дәстпебун 19.
* 17:32 Дәстпебун 19:23‑26.
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wе ӧнда кә, ле к’и кӧ ә’мьре
хwә ӧнда кә, wе хьлаз кә. 34 Әз
wәр’а дьбеж ьм, wе шәве һәг әр
дӧ мәри ньвинәкеда бьн, йәке
бе һьлдане, йәке бе һьшт ьне.
35 У һәг әр дӧ к’ӧлф әт сәр дәс
тар’әк и бьн, йәке бе һьлдане
у йа дьн бе һьшт ьне»*. 37 Wана
ле вәг әр’анд у гот ьн: «Хӧдан,
әве ль к’идәре бьбә?» Әwи жь
wанр’а гот: «Бәрәт’әф ль к’ӧ һә
бә, тәйре жи ль wьр бьщ ьвьн».
Мәсәла жьнәбийе у һ’акьм

18

1 Иса мәсәләк бона wе йә

ке шаг ьртар’а гот, wәк и
һәр гав дӧа бьк ьн у ащьз нәбьн
2 у гот: «Баж ар әк ид а һ’ак ьмәк
һәбу, әw нә жь Хwәде дьт ьр
сийа у нә жи мьнәт жь мерьв
дьк ьр. 3 Wи бажарида жьнәбик
жи һәбу, һәр гав дьһ атә щәм
wи у дьг от: ‹Һәqийе бькә, мьн
жь дәсте нәйаре мьн хьлаз кә›.
4 Һ’акьм гәләк wәхт гӧһ нәд ьда
wе, ле паше хwәх а хwәр’а гот:
‹Әз жь Хwәде нат ьрсьм у жь
мерьв жи мьнәт е нак ьм, 5 ле
бон а хат ьр е wе йәке, кӧ әва
жьнәбийа те зә’мәте дьдә мьн,
әзе һәqийе жер’а бьк ьм, кӧ һәр

гав нәйе мьн ащьз нәкә›». 6 У
Хӧдан гот: «Бьбьһен кӧ һ’ак ьме
нәр’аст чь гот. 7 Гәло Хwәде жи
бьж арт ийед Хwәр’а wе һәqийе
нәкә, йед кӧ шәв у р’ож һәwа
ра хwә Wи дат ин ьн? Йан Әwе
щаба wан дәр әнг и бехә? 8 Әз
wәр’а дьбеж ьм, wе дәстх wәда
һәqийе бькә. Ле гав а Кӧр’е ф
Мерьв бе, гәло сәр дьне wе
баwәрийе бьбинә?»
Мәсәла ферьси у хәрщг ьр
9 Әв мәсәлә жи wанр’а гот,
йед кӧ хwәха хwәда гӧман бун,
йанчийә әwә р’аст ьн у һ’әмуйед
майин бәр тьштәк и һ’әсаб нә
дьк ьрьн. 10 «Дӧ мәри һьлк’ьши
йанә п’арьстгәһе, кӧ дӧа бьк ьн.
Йәк ферьси бу, йәк жи хәрщгьр.
11 Әwе ферьси т’әне сәк ьн ибу
хwәда гӧман бь ви щур’әйи дӧа
дьк ьр: ‹Хwәдейе мьн, шьк ьрдар
ьм, кӧ әз нә мина wан мәрьва
мә, йед кӧ т’аланийе, нәһәqи
йе, зьнек’арийе дьк ьн у нә жи
мина ви хәрщг ьри мә. 12 Ле әз
һ’әфтийе дӧ щара р’ожи дьгьрьм
у дәһәке жь һ’әм у к’ара хwә жи
дьдьм›. 13 Ле әwи хәрщг ьр дур
сәк ьнибу, р’уйе wи нәдьгьрт ль

* 17:35 Нав һьнәк дәстн ьвисарада р’еза 36‑а жи һәйә: «У һәг әр дӧ мәрьв
ль к’әwшен бьн, йәке бе һьлдане у йе дьне бе һьшт ьне».
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ә’змен жи бьньһер’ийа, синге
хwә дьх ьст у дьгот: ‹Хwәде, ль
мьн гӧнәк’ари wәрә р’ә’ме›. 14 Әз
wәр’а дьбеж ьм, кӧ әв хәрщгьра
р’астһ’әсаббуйиф чу мала хwә, нә
кӧ йе дьн. Аwа һәр кәсе кӧ хwә
бьльнд кә, wе ньмьз бә, ле к’и
кӧ хwә ньмьз кә, wе бьльнд бә».
Иса дӧа зар’ок а дькә
(Мәтта 19:13‑15;
Марqос 10:13‑16)
15 Т’ьфал жи анинә щәм Иса,
кӧ дәст е Хwә дайнә сәр wан.
Гав а шаг ьрт а әв йәк дит, ль
йед дан ин һьлат ьн. 16 Ле Иса
гази зар’ока кьр у гот: «Бьра әw
зар’ок бенә щәм Мьн, пеш ийа
wан нәг ьрьн, чьмк и П’адша
тийа Хwәде п’ара йед аһа йә.
17 Әз wәр’а р’аст дьб еж ьм, к’и
П’адшат ийа Хwәде мина за
р’окәке qәбул нәкә, әw т’ӧ щар
нак’әв ә нава wе».

Сәрwер әк и щьһуйай и
дәwләт и ль жий ина
һ’әта‑һ’әтайе дьг әр’ә
(Мәтта 19:16‑30;
Марqос 10:17‑31)
18 Сәрwер әк и жь Wи пьрси
у гот: «Дәрсдаре qәнщ, әз чь

бьк ьм, wәк и жийина һ’әта‑һ’ә
тайе wар бьм?» 19 Иса wир’а
гот: «Тӧ чьма Мьнр’а дьбеж и
qәнщ? Qәнщ т’әне Хwәде йә,
пештьри Wи кәсәки дьн т’ӧнә.
20 Тӧ т’әмийа зани: ‹Зьнек’арийе
нәкә, нәкӧжә, нәдьзә, шә’дә
тийа дәрәw нәдә, qәдьре де у
баве хwә бьг ьрә›*». 21 Әwи жи
гот: «Әв һ’әм у жи мьн жь ща
һьлтийа хwәда хwәй кьрьнә».
22 Гава Иса әв йәк бьһ ист, wир’а
гот: «Тьштәк и тә һе кем ә, һәр
тьште хwә бьфьрошә, бәлайи
фәqира кә, һьнге хьзна тә wе
ль ә’змана һәбә. У пәй Мьн wә
рә». 23 Гава әwи әв йәк бьһ ист,
әшqа wи шкәст, чьмк и гәләк и
дәwләти бу. 24 Иса дит кӧ бәшә
ра wи нәх wәш ә, гот: «Чьqаси
зә’мәт ә бона йед хwәйиһәбук
кӧ бьк’әвьнә П’адшатийа Хwәде.
25 Дәв ә wе qӧла дәрзийер’а һе
р’ьһ’әт дәрбаз бә, нә кӧ дәwлә
ти бьк’әвә П’адшатийа Хwәде».
26 Әwед кӧ дьбьһ ист ьн, гот ьн:
«Иди к’и дькарә хьлаз бә?» 27 У
Иса гот: «Әw тьште кӧ жь дәсте
мерьв найе, Хwәде дькарә бь
кә». 28 Пәтрус гот: «Аwа мә һәр
тьштед хwә һьштьнә у пәй Тә
һатьнә». 29 Әwи wанр’а гот: «Әз

* 18:20 Дәрк’әт ьн 20:12‑16; Qан уна Дӧщари 5:16‑20.
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р’аст wәр’а дьбеж ьм, һәр кәсе
кӧ бон а П’адш ат ий а Хwәде
мал, йан жьн у зар’, йан хушк
у бьра, йан де у бав һьштьбә,
30 wе ве дьне һе зедә бьст инә у
дьнйа дьнда жи жийина һ’ә
та‑һ’әтайе».
Иса щара сьсийа дәрһәqа 
мьрьна хwәд а дьбежә
(Мәтта 20:17‑19;
Марqос 10:32‑34)
31 Әwи һәр донзд әһ дан ә
алик и у wанр’а гот: «Бьбьһен!
Әм һәвраз дьч ьнә Оршәл име
у һ’әм у тьшт ед кӧ бь дәст е
п’ехәмбәра бона Кӧр’е Мерьв
һатьнә ньвисаре, wе бенә сери.
32 Әwе бьк’әвә дәсте нәщ ьһуйа,
wе qәрфе хwә ле бьк ьн, беһӧр
мәт кьн, т’ук ьне, 33 бьд ьнә бәр
qамчийа, Wи бькӧж ьн. У р’ожа
сьсийа wе жь мьрьне р’аб ә».
34 Шаг ьрт а т’ӧ тьшт жь ван
хәб әра фә’м нәк ьрьн. Әв йәк
жь wан вәшарт и бу у әв гот ьн
сәре wанда р’унәд ьн ьшт.

п’арс дьк ьр. 36 У гав а бьһ ист
кӧ ә’лаләт бәр wир’а дәрбаз
дьб ә, пьрси: «Әв чь һ’әwал ә?»
37 Wир’а гот ьн: «Исайе Ньср ә
те дәрбаз дьб ә». 38 Һьнг е әwи
кьр ә qир’ин у гот: «Иса, Кӧр’е
Даw ьдф, ль мьн wәр ә р’ә’ме!»
39 У йе кӧ пеш ийе дьч ун, ль wи
һьлат ьн, кӧ дәнг е хwә бьбьр’ә,
ле әwи һе дьк ьрә qир’ин: «Кӧ
р’е Даw ьд, ль мьн wәрә р’ә’ме!»
40 Иса щида сәк ьн и у ә’мьр кьр,
кӧ әwи биньнә щәм Wи. У гава
кор незик и Wи бу, жь wи пьрси
у гот: 41 «Тӧ чь жь Мьн дьх wази
кӧ Әз бона тә бьк ьм?» Әwи гот:
«Хӧдан, дьх wазьм ч’ә’вед мьн
бьбин ьн». 42 У Иса wир’а гот:
«Бьра бьбин ьн, баwәрийа тә
тӧ qәнщ кьри!» 43 У дәстх wәда
ч’ә’вед wи дит ьн, да пәй Иса
чу у шьк ьри дьда Хwәде. Т’ә
мам ийа wе щьмә’т е кӧ әв йәк
дит, пәсьне Хwәде дьдан.

19

Иса у хәрщг ьр

Иса к’әтә Әриһ айе у
wер’а дәрбаз дьбу. 2 Ль
Иса п’арск ьр әк и кор 
wьр мәрьв әк и дәwл әт и һә
баж аре Әриһайед а qәнщ дькә бу, сәрwер е хәрщг ьр а, нав е
(Мәтта 20:29‑34;
wи Зәх айо. 3 Әwи дьк ьр кӧ
Марqос 10:46‑52)
Иса бьд ита к’а Әw к’и йә, ле
35 Гава Әw незик и Әриһайе бу, дәст ә’лаләт е ньк арьбу бьд ита,
йәк и кор ль сәр р’е р’ун ьшт и чьмк и бәж ьнеда кьн бу. 4 Әw
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пешда бәзи р’абу сәр дар әкә
һеж ир ейә стьрин, wәк и Иса
бьбинә, чьмк и Әwе һәма ль
wьрр’а дәрбаз бьбуйа. 5 У ча
хе Иса һатә wи щий и, ль жор
ньһер’и у гот ә wи: «Зәх айо!
Зу бькә жь wьр wәр ә хwар е,
чьмк и Әз гәрәке иро мала тә
да бьм ин ьм». 6 Зәх айо ләзанд
жорда һатә хwаре у бь әшq‑ша
Әw qәбул кьр. 7 Һ’әм уйед кӧ
әв йәк дит ьн, бина хwә тәнг
дьк ьрьн у дьг от ьн: «Әw бу ме
ване мәрьвәк и гӧнәк’ар». 8 Ле
Зәхайо пеш һ’әм уйава сәк ьни у
готә Хӧдан: «Хӧдан, әз ва ниве
һәбук а хwә дьд ьмә фәqира у
мьн нәһәqи к’е жи кьрьбә, әзе
чар щар ле вәгәр’ин ьм». 9 Иса
wир’а гот: «Иро әв мал хьлаз
бу, чьмк и әва жи зар’а Бьраһ им
ә. 10 Бона ве йәке Кӧр’е Мерьв
һат, wәк и ль йед ӧндабуй и бь
гәр’ә у хьлаз кә».
Мәсәла дәһә зер’а
(Мәтта 25:14‑30)

У wана һе әв тьшт дьбь
һист ьн, Иса мәсәләкә дьн жи
ани сәр wе йәке, кӧ Әw незик и
Оршәл име дьбу у wана т’ьре
П’адшатийа Хwәде wе зутьрәке
к’ьфш бә. 12 Әwи гот: «Мәрьвә
ки ә’сьлзадә чу wәлатәк и дур,
11

кӧ п’адшат ийа хwә бьст инә у
вәг әр’ә. 13 Гази дәһә хӧламед
хwә кьр, дәһә зер’ данә wан у
гот: ‹Ван бьд ьнә хәбат е, һ’әта
кӧ әз вәг әр’ьм›. 14 Ле баж арва
на к’ина wи гьрт ьбу, qасьд ль
пәй wи шанд ьн у гот ьн: ‹Әм
нах wазьн әw п’адшатийе ль сәр
мә бькә›. 15 У гава әwи п’адша
тийа хwә станд вәгәр’ийа, гази
wан хӧлама кьр, к’иж анед кӧ
әwи п’әр ә дабунә wан, wәк и
бьз ан ьб ә к’а һәр йәк и чьqас
кьрийә к’ар. 16 Йе пеш ьн һат
у гот е: ‹Әз хӧлам, зер’әк и тә
дәһә зер’ кьр ә к’ар›. 17 Ахайе
wи жер’а гот: ‹Ә’фәрьм, хӧламе
qәнщ! Тӧ нав а wи тьшт е һьн
дьк ида амьн майи, сәрwертийе
дәһә баж ара бькә›. 18 Йе дӧда
жи һат у гот: ‹Әз хӧлам, зе
р’әк и тә пенщ зер’ кьрә к’ар›.
19 Ахайе wи жер’а гот: ‹Тӧ жи
сәр пенщ баж ара бә›. 20 Паше
йәк и дьн һат у гот: ‹Әз хӧлам,
ва йә зер’е тә, мьн дәстмаледа
п’еч’ай и һьлдабу. 21 Чьмк и әз
жь тә дьт ьрсийам, мьн зан ьбу
тӧ мәрьв әк и һ’ьшк и, чь кӧ тә
данән ийә, һьлд ьд и у чь кӧ тә
нәчанд ийә, дьд ьруй и›. 22 У wи
жер’а гот: ‹Әзе һәма бь дәв е
тә диwан а тә бьк ьм, хӧл аме
хьраб! Һәг әр тә зан ьбу кӧ әз
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мәрьв әк и һ’ьшк ьм, чь кӧ мьн
данән ийә, һьлд ьдьм у чь кӧ
нәчанд ийә, дьд ьрум, 23 тә чь
ма п’әр е мьн нәда к’арк ьра,
кӧ әз бьһ атама мьн бь сәләф
бьстанда?› 24 У һазьрар’а гот:
‹Wи зер’и жь wи бьст ин ьн у
бьд ьнә әwе кӧ дәһә зер’ед wи
һәнә›. 25 Wир’а гот ьн: ‹Хӧдан,
дәһә зер’ед wи һәнә›. 26 Әwи
гот: ‹Әз wәр’а дьбеж ьм, йе к’е
кӧ һәйә, wир’а wе бе дай ине,
ле йе к’е кӧ т’ӧнә, чь һәйә жи
wе же бе станд ьне. 27 Ле бәле
wан нәйаред мьн жи, к’иж ана
нәд ьх wәст әз п’адшат ийе ль
сәр wан бьк ьм, бин ьнә вьр,
бәр ч’ә’ве мьн wан бькӧж ьн›».
Иса бь р’умәт дьк’әв ә 
Оршәл име
(Мәтта 21:1‑11; Марqос
11:1‑11; Йуһ’әнна 12:12‑19)
28 Иса пәй ве хәб әрд анер’а
пешда чу, wәк и һәвраз һәр’ә
Оршәл име. 29 У гав а незик и
гӧндед Бәйтфаще у Бәйтанйайе
бу, wи щийе кӧ жер’а дьг от ьн
ч’ий айе ф Зәйт’уне, һьнг е дӧ
шаг ьрт ед Хwә шанд ьн 30 у гот:

«Һәр’ьнә wи гӧнде пешб әри
хwә, гав а һун бьк’әвьне, һуне
щә’ш ькәкә гьредай и бьбин ьн
кӧ һе кәсәк ле сийар нәбуйә.
Әwе вәк ьн у биньн. 31 Һәгәр йәк
жь wә бьп ьрсә: ‹Һун чьма wе
вәд ьк ьн?› беж ьн, кӧ Хӧданр’а
лазьм ә». 32 Әwед шанд и чун,
чаwа кӧ wанр’а һат ьбу гот ьне,
ӧса жи дит ьн. 33 У wана һе щә’
шьк вәдьк ьр, хwәйед wе wанр’а
гот ьн: «Һун чьма ве щә’ш ьке
вәдьк ьн?» 34 Шаг ьрта гот: «Хӧ
данр’а лазьм ә». 35 У әw анинә
щәм Иса, к’ьнщед хwә авитьнә
сәр wе у Иса ле сийар кьрьн.
36 Гав а дьч у, щьмә’т е к’ьнщед
хwә сәр р’е р’адьхьстьн. 37 У гава
Әw незик и п’ебәржере ч’ийайе
Зәйт’уне бу, т’әмам ийа к’ома
шагьрта дәстпек ьрьн ша дьбун
у бь дәнг е бьл ьнд бона һ’әм у
к’әр әмәт ед кӧ дит ьбун шьк ь
ри дьданә Хwәде 38 у дьг от ьн:
«Бьмбар әк ә әw П’адшайе кӧ
бь наве Хӧдан те!* Ә’дьлай и ль
ә’змен у шьк ьри ль Йе Һәри
Жорьн**!» 39 Ле жь нав ә’лалә
те чәнд ферьсийа Исар’а гот:
«Дәрсд ар, ль шаг ьрт ед Хwә

* 19:38 Зәбур 118:26.
** 19:38 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Шьк ьри бьл ьндай ийеда».
«Бьл ьндай и» бә’са щийе Хwәде дькә.
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һьле». 40 Әwи ль wан вәгәр’анд
у гот: «Әз wәр’а дьбеж ьм, һә
гәр әвана дәнг е хwә бьбьр’ьн,
кәвьре бьк ьнә qир’ин».
Иса бона Оршәл име дьг ьри
41 У гава незик и Оршәлиме бу,
ль бажер ньһер’и, сәрда гьри
йа 42 у гот: «Хwәзи тә һәма иро
бьзаньбуйа ә’дьлайийа тә чьва
гьредай и йә! Ле ньһ а жь бәр
ч’ә’ве тә һатә вәшарт ьне. 43 Wе
р’ож сәр тәда бен, кӧ дьжмьнед
тәйе дора тә чәпәр’е гьред ьн у
жь һәр алийава һ’ьщ ум и сәр
тә кьн. 44 Wе тә у зар’ед тә нава
тәда бьк ьн ах‑хwәл и у кәвьр
ль сәр кәвьр наһел ьн. Чьмк и
wәхт е кӧ Хwәде сәрик да тә,
тӧ хwә нәһ’әсийай и».

Иса п’арьстг әһед а
(Мәтта 21:12‑17; Марqос
11:15‑19; Йуһ’әнна 2:13‑22)
45 У к’әт ә п’арьстг әһе, дәст
пек ьр йед кӧ дьфьрот ьн дәр
хьстьн 46 у wанр’а гот: «Ньвисар
ә: ‹Мала Мьн wе мала дӧа бә›*.
Ле wә әw кьрийә ‹шкәфта qа
чах а›**». 47 У һәр р’ож п’арьст
гәһеда һин дьк ьр, ле сәр әкед

к’аһ ина, qан унзан у гьрәг ьред
щьмә’те пәй к’әт ьбун, кӧ чаwа
Wи бькӧж ьн. 48 Ле ньк арьбун
тьштәк бьк ьрана, чьмк и т’әма
мийа щьмә’т е Wив а гьредай и
бу у гӧһдарийа Wи дьк ьр.
Пьрса дәрһәqа һ’ӧкӧме Исада
(Мәтта 21:23‑27;
Марqос 11:27‑33)

20

р’ожәкә жь wан р’о
жада, гава Әwи п’арьст
гәһеда хәлq һин дьк ьр у Мьз
гини дьда, сәрәкед к’аһ ина у
qанунзан т’әви р’успийа һатьнә
щәм Wи 2 у готьн: «Бежә мә, Тӧ
бь чь һ’ӧкӧми ван кьра дьк и?
К’е әв һ’ӧкӧм дайә Тә?» 3 Әwи
ль wан вәгәр’анд у гот: «Әз жи
тьштәк и жь wә бьпьрсьм у һун
Мьнр’а беж ьн: 4 Һ’ӧкӧме ньхӧ
манд ьна Йуһ’әнна жь ә’змен
бу йан жь мәрьв а?» 5 Әwана
нав һәвда шеw ьрин у гот ьн:
«Һәгәр әм беж ьн: ‹Жь ә’змен
бу›, Әwе бежә: ‹Ле wә чьма әw
баwәрф нәк ьр?› 6 Ле һәгәр әм
беж ьн: ‹Жь мәрьва бу›, т’әма
мийа щьмә’те wе мә бьдә бәр
кәвьра, чьмк и әw ә’сәйи баwәр
дьк ьн, кӧ Йуһ’әнна п’ехәмбәр

* 19:46 Ишайа 56:7.
** 19:46 Йер әм ийа 7:11.
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бу». 7 Wана щаба Wи да у го
тьн: «Әм ньзаньн жь к’ӧ бу».
8 Иса wанр’а гот: «Әз жи wәр’а
набеж ьм, кӧ бь чь һ’ӧкӧми ван
кьра дьк ьм».
Мәсәла р’әзе тьрийа
у р’әзвана
(Мәтта 21:33‑46;
Марqос 12:1‑12)
9У

Иса дәстпек ьр әв мәсә
лә щьмә’т ер’а гот: «Мәрьв әк и
р’әзе тьрийа дан и у әw бь к’ьре
да р’әзв ан а, wәхт әк и дьр еж
чу wәлатәк и дьн. 10 У wәхтда
хӧламәк шандә щәм р’әзвана,
wәк и жь wи р’әзи бәре п’ара
wи wир’а бьш ин ьн, ле р’әзв а
на хӧламе wи к’ӧта у дәств ала
вәр’ек ьрьн. 11 Ахе хӧламәк и дьн
жи шанд, wана әw жи к’ӧта, әw
р’обәт кьрьн у дәствала вәр’е
кьрьн. 12 Йе сьсийа жи шанд,
вана әва жи бьриндар кьр у жь
р’әз дәрх ьст ьн. 13 Хwәйе р’әз
гот: ‹Әз чь бьк ьм? Кӧр’е хwә
йи дәлал бьш ин ьм, һьлбәт wе
жь wи шәрм бьк ьн›. 14 Ле гав а
р’әзван ч’ә’в wи к’әт ьн, ль һәв
шеw ьрин у гот ьн: ‹Әв wаре wи
йә! Wәрьн әм wи бькӧж ьн, кӧ
мир ат’а ф wи мәр’а бьм инә›.

15 У

әw жь р’әз дәрх ьст ьнә дәр
у кӧшт ьн. Аwа хwәйе р’әз wе
чь бинә сәре wан? 16 Нә әwе бе
qьр’а wан р’әзв ана бинә у р’әз
бьдә һьнәкед дьн». Гава әв йәк
бьһ истьн, готьн: «Хwәде нәкә».
17 У Иса ль wан ньһер’и у гот:
«Ле әw чь йә, кӧ ньвисар ә?
‹Әw кәвьре кӧ һоста т’әхсир кьр,
әw бу сәре ә’нишкеф›*.
18 Һәр кәсе кӧ бьк’әв ә сәр wи
кәвьри, wе һурдәх wәш и бә у
әw кәвьр бьк’әвә сәр к’е, wе
wи бьһ’ьнщьр’инә». 19 Сәрәкед
к’аһ ина у qан унзана wе дәме
кьрьн кӧ Wи бьг ьрьн, чьмк и
фә’м кьрьн, кӧ Әwи әв мәсә
лә ани сәр wан, ле жь щьмә’те
тьрсийан.
Пьрса хәрщд ай ин у нәд ай ине
(Мәтта 22:15‑22;
Марqос 12:13‑17)
20 У ч’ә’в ед wан ль Иса бун,
чәнд мәрьвед щә’сус шанд ьн,
кӧ бь дӧр’ут и хwә дәwса р’аста
дан ибун, wәк и Wи бь хәбәра
бьг ьрьн у бьд ьнә дәст е һ’ӧкӧ
мәте у диwана wәли. 21 Wана жь
Wи пьрси у гот ьне: «Дәрсдар,
әм зан ьн кӧ Тӧ р’аст хәбәр дь
ди у һин дьк и, нав мәрьвада

* 20:17 Зәбур 118:22.
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фьрqийе жи данайн и, ле р’ийа
Хwәде р’аст һин дьк и. 22 Гәло
р’аст ә кӧ әм хәрщ бьдьнә Qәй
сәр йан на?» 23 Әwи кӧ фелба
зийа wан зан ьбу wанар’а гот*:
24 «Зив әк и ниш ан и Мьн кьн.
Әв наве ньвисар у сьф әт ф йе
к’е йә сәр?» 25 Wана гот: «Йед
Qәйсәр ьн». Әwи wанр’а гот:
«Wәк и ӧса йә, чь кӧ йед Qәй
сәр ьн, бьд ьнә Qәйсәр у чь йед
Хwәде нә бьд ьнә Хwәде». 26 У
ньк арьбун бәр щьмә’т е нав а
хәб әр а Wид а Әw бьг ьрт ан а,
сәр щабдайина Wи зәндәгьрти
дәнг е хwә бьр’ин.
Пьрса р’абуна мьрийа
(Мәтта 22:23‑33;
Марqос 12:18‑27)
27 Сад уqиф, кӧ дьб еж ьн р’а
буна мьрийа т’ӧнә, һьнәкә жь
wан һат ьнә щәм Wи жь Wи
пьрсин у гот ьн: 28 «Дәрсдар,
Муса мәр’а ньвисийә: ‹Һәг әр
бьре йәк и бьзәw ьщә у безӧр’әт
бьм ьр ә, бьра бьре wи жьна wи
бьст инә у wаре бьре хwә шин
кә›*. 29 Аwа һ’әфт бьра һәбун.

Бьре мәзьн жьнәк станд, безӧ
р’әт мьр. 30 Пәйр’а йе дӧда 31 у
паше йе сьсийа әw жьн станд,
һәйнәсәр wан һәр һ’әфта жи
әw жьн станд у зар’ пәй wан
нәк’әт ьн, мьрьн. 32 Пәй гьш
кар’а әw к’ӧлфәта жи мьр. 33 Дә
ижар wе Р’ож а Р’абуна мьрийа
әw к’ӧлф әт е бьб ә жьн а к’и
жан и? Чьмк и һәр һ’әфта жи
әw станд ьбу». 34 Иса ль wан
вәг әр’анд у гот: «Мәрьв е ве
дьне дьз әw ьщ ьн у мер дьк ьн.
35 Ле әwед кӧ һеж ай и wе дьне
бьн у бьг ьһ иж ьнә р’абуна мь
рийа, нә wе бьзәwьщьн у нә жи
мер кьн. 36 Әwе иди ньк арьбьн
бьм ьрьн, әw wәкә мьлйак’әта
нә. Әw зар’ед Хwәде нә, чьмк и
п’ара р’абуна мьрийа нә. 37 Ле
бона р’абуна мьрийа, Муса жи
дайә к’ьфше. Әw сәрһатийа дара
дьр’ийеда бона Хӧдан дьбежә:
‹Хwәдейе Бьраһ им, Хwәдейе
Исһ аq, Хwәдейе Аqуб›*. 38 Аwа
Хwәде нә Хwәдейе мьрийа йә,
ле йе зенд ийа йә, чьмк и бона
Wи һ’әм у жи сах ьн». 39 Жь qа
нунзана һьнәк а ле вәгәр’анд

* 20:23 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Һун чьма Мьн дьще
р’ьбин ьн?»
* 20:28 Qан уна Дӧщари 25:5.
* 20:37 Дәрк’әт ьн 3:6.
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у гот ьне: «Дәрсдар, Тә qәнщ алик ив а малед жьнәбийа һ’у
гот». 40 У иди кәсәки нәwерьбу фи хwә дьк ьн, алийе дьнва жи
кӧ тьштәк и жи жь Wи бьпьрсә. бона хwәк’ьфш к ьрьне дӧайе
хwә дьреж дьк ьн. Диwана wане
Мәсиһ кӧр’е к’е йә?
һе гьран бә».
(Мәтта 22:41‑46;
Марqос 12:35‑37)

Дийарийа жьнәбийа бәләнгаз

41 У

Иса wанар’а гот: «Чаwа
дьбеж ьн кӧ Мәсиһ кӧр’е Да
wьд ә? 42 Даw ьд хwәх а к’ьт еба
Зәбурадаф дьбежә:
‹Хӧдан готә Хӧдане мьн:
Ль мьле Мьн и р’аст е р’уне,
43 һ’әта кӧ дьжмьнед Тә бьк ьмә
бьне п’ийед Тә›*.
44 Аwа һәг әр Даw ьд Wи ‹Хӧдан›
һ’әсаб дькә, иди Әw чаwа дьбә
кӧр’е Даw ьд?»
Һ’әвза хwә жь qан унзана
бьк ьн
(Мәтта 23:1‑36;
Марqос 12:38‑40; Луqа 11:37‑54)
45 Һе т’әмам ийа щьмә’т е гӧһ

дар и дьк ьр, Әwи шаг ьрт ед
Хwәр’а гот: 46 «Һ’әвза хwә жь
wан qан унзана бьк ьн, йед кӧ
һ’ьз дьк ьн бь чӧхед дьреж бь
гәр’ьн, базарада сьлаве бьдьнә
wан, к’ьн ишт ад а к’ӧрсийед
пеш ьн бьг ьрьн у шай ийада жи
һәрәмаф жорьн р’унен. 47 Әвана

(Марqос 12:41‑44)

21

1 Иса

дина Хwә дайе у
дит кӧ дәwләтийа һ’әди
йед хwә давит ьнә п’әрәданг аф
п’арьстгәһе. 2 Әwи бәләнгазәкә
жьнәби жи дит кӧ дӧ пол авитә
wьр 3 у Иса гот: «Әз р’аст wәр’а
дьбеж ьм, кӧ әве жьнәбийа бә
ләнгаз жь ван һ’әм уйа зә’фт ьр
авите. 4 Чьмк и wан һ’әм уйа жь
бәрмай ийед хwә авит ьнә нава
һ’әдийа, ле әве ве бәләнгазийа
хwәд а һ’әм у тьшт е кӧ wе пе
ә’буре хwә бьк ьра авит е».
Иса пешд а дәрһәqа wеранбуна 
п’арьстг әһед а дьбежә
(Мәтта 24:1‑2; Марqос 13:1‑2)
5 У чахе һьнәка бона п’арьстгә

һе дьготьн, кӧ бь кәвьре бәдәw у
п’ешк’еша һатийә хәмьландьне,
Әwи гот: 6 «Ван һ’әму тьштед кӧ
һун дьбиньн, р’оже бен кәвьре
ль сәр кәвьр нәминә, һ’әм уйе
жи wеран бьн!»

* 20:43 Зәбур 110:1.
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Тәнгаси у зеранд ьн
(Мәтта 24:3‑14; 
Марqос 13:3‑13)
7 У жь Wи пьрс ин гот ьн е:
«Дәрсд ар, әв тьшт wе к’әнг е
бьqәw ьмьн? У чь нишане бьбә,
гава әв йәк бьqәw ьм ьн?» 8 Әwи
гот: «Һаш жь хwә һәбьн, кӧ
һун нәйенә хапанд ьне, чьмк и
гәләк wе пе нав е Мьн бен у
беж ьн: ‹Әз ьм Мәсиһ› у: ‹Әw
wәхт незик ә›, пәй wан нәч ьн.
9 Гав а һун бона шәр’ у дә’wа бь
бьһен, нәт ьрсьн, чьмк и гәрәке
пеш ийе әв тьшт бьqәw ьм ьн,
ле ахьрийа дьне нә һьнг е йә».
10 Һьнг е wанр’а гот: «Мьл әт е
р’аб ә ль сәр мьләт, п’адш ат и
ль сәр п’адшатийа, 11 щи‑щийа
ә’рдһ’әжед мәзьн, хәлай и‑щә
лайе у мин а нәх wәш ий а һ’ал
wе бьбьн, ль ә’змен жи тьшт ед
хоф у тьрс у ниш анед мәзьн
wе бьqәw ьм ьн. 12 Ле бәри ван
һ’әм у тьшта, wе дәст бавеж ьнә
wә, wә бьз ерин ьн, бьбьнә бәр
диw ан а к’ьн ишт а у бьк ьн ә
кәл а. Бон а нав е Мьн wе wә
бьбьнә бәр п’адш а у wәл ий а.
13 Әве wәр’а бьб ә мә’н и, кӧ һун
бон а Мьн шә’дәт ийе бьд ьн.
14 У аwа ве йәк е бьк ьн ә бир а
хwә, кӧ пешда хәм нәк ьн һуне

чь щаба хwә бьд ьн. 15 Чьмк и
Әзе зар‑зьм ан у сәрwахт ийе
бьд ьмә wә, кӧ дьжм ьнед wәйе
ньк арьбьн ль бәр wә хәбәр дьн
йан бьс әк ьн ьн. 16 Де у бав ед
wә, бьра‑пьсм ам у дост ед wә
wе wә бьд ьн ә гьрт ьн е у жь
wә һьн әк а жи wе бьк ӧж ьн.
17 Бон а нав е Мьн һун е бәр
ч’ә’в е һ’әм уй а р’әш бьн. 18 Ле
т’ӧ муке жь сәр е wә кем нәб ә.
19 Бь сәбьр а хwә һун е р’ӧһ’е
хwә хьл аз кьн.
Иса дәрһәqа wеранбуна 
Оршәл имед а хәб әр дьдә
(Мәтта 24:15‑21;
Марqос 13:14‑19)
20 Ле гав а һун бьбин ьн кӧ ор

дийа дора Оршәл име гьрт ийә,
һьнг е бьзан ьбьн кӧ wеранбуна
wе незик ә. 21 Һьнг е әwед кӧ
Щьһуст анед а нә, бьра бьр’ә
вьнә ч’ий а у әwед кӧ Оршә
лимед а нә, бьра дәр ен, әwед
к’әwшенда нә, бьра нәк’әвьнә
бажер. 22 Чьмк и әw р’ож, р’ожед
һ’әйфһ ьлдане нә, wәк и һәр чь
кӧ һат ийә ньвис ар е бе сери.
23 Ле wәй ль һ’әмл а у дәст
дәрг уш а wан р’ож ад а, чьмк и
тәнг асик ә мәзьн wе бе сәр е
дьне у хәз әб әве щьмә’т ер’а.
24 Әwе бь дәв е шур бьк ’әв ьн
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вьн, һун бь wе йәке зан ьн кӧ
һавин незик ә. 31 Ӧса жи гава
һун бьбиньн кӧ әв йәк дьqәwь
мьн, бьзаньбьн кӧ П’адшатийа
Хwәде незик ә. 32 Әз р’аст wәр’а
дьбеж ьм, кӧ әва ньсьла дәрбаз
Һат ьна Кӧр’е Мерьв
наб ә, һ’әта кӧ әв һ’әм у тьшт
(Мәтта 24:29‑31;
нәqәw ьм ьн. 33 Ә’рд у ә’змане
Марqос 13:24‑27)
дәрбаз бьн, ле гот ьнед Мьн
25 У сәр р’ойе, һиве у стәйрк а т’ӧ щар дәрбаз набьн.
нишане бьбьн. Ль сәр дьне жи
Р’анәзен
мьләт е жь дәст дәнг е хӧш и
34 Мьqат и хwә бьн, нәб ә кӧ
нийа пелед бә’ре бьбьзд ьн у
хwә ӧнда кьн. 26 Дьле мәрьв а дьле wә п’ьр’хӧрийе, сәрх wә
жи жь тьрса wе бьсәк ьнә, бо шийе у хәмед ве дьнй айев а
на әw тьшт ед кӧ wе бенә сәре гьредай и бә, ньшкева әw Р’ож
т’әмам ийа дьне, чьмк и т’опед сәр wәда бе. 35 Чьмк и әw р’оже
ә’змана wе жь р’ийед хwә дә мина т’әле бе сәре һ’әм у мә
рен*. 27 У һьнг е wе бьбин ьн кӧ рьвед ль сәр дьне. 36 Һ’ьшйар
‹Кӧр’е Мерьв ә’wрава бь qәwат бьм ин ьн у һәр гав дӧа бьк ьн,
у р’умәта мәзьн те›*. 28 Гав а әв wәк и һун бьк арьбьн жь wан
тьшт дәстпебьбьн, һун р’абьн һ’әм у тьштед кӧ wе бьqәw ьм ьн
сәре хwә бьл ьнд кьн, чьмк и бьр’әвьн‑хьлаз бьн у ль бәр Кӧ
азабуна wә иди незик ә».
р’е Мерьв р’усп и бьсәк ьн ьн».
37 Иса р’оже п’арьстг әһеда һин
Дәрса дара һеж ире
дьк ьр, ле шәве дьч у сәре wи
(Мәтта 24:32‑35;
ч’ий ай и дьм а, кӧ жер’а дь
Марqос 13:28‑31)
гот ьн ч’ийайе Зәйт’уне. 38 У
29 У мәсәләк wанр’а гот: «Һун т’әм ам ий а щьмә’т е сьб әһе зу
дина хwә бьд ьнә дара һеж ире дьч у п’арьстг әһе щәм Wи, кӧ
у һ’әм у дара. 30 Гава дьбьшк ь хәб әред Wи бьбьһен.
у нав һ’әм у мьләт ад а һесир
бенә бьрьне. Оршәл име жи
бәр п’ийед мьләт ед п’утп’а
рьст һәр’ә, һ’әт а кӧ wәхт е wан
мьләт а хьл аз бә.

* 21:26 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Qәwат ед ә’змана wе бьһ’әж ьн».
* 21:27 Дан ийел 7:13. (Бьх ун ьн: Ә’йанти 1:7.)
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Гьртьн, хачкьрьнф у р’абуна Иса
Шеw ьра кӧшт ьна Иса
(Мәтта 26:1‑5, 14, 16;
Марqос 14:1‑2, 10‑11;
Йуһ’әнна 11:45‑53)

22

1 Щәж ьнаф Нане Шкәва

незик бу, йа кӧ жер’а
Щәж ьнаф Дәрбазбуне дьбеж ьн.
2 Сәр әкед к’аһ ина у qан унз ана
мәщаләке дьг әр’ийан кӧ Wи
бькӧж ьн, чьмк и жь щьмә’т е
дьт ьрсийан. 3 Һьнг е мирещ ьн
к’әтә qәлпе дьле Щьһудайеф
кӧ Исхәрйот и дьһ атә гот ьне,
әw йәк жь wан һәр донздәһ а
бу. 4 Әва р’абу чу т’әви сәрәкед
к’аһ ина у сәрwеред нобәдаред
п’арьстгәһе, wанр’а хәб әр да,
wәк и Иса бьдә дәсте wан. 5 Әва
на ша бун у wир’а qайл бун, кӧ
п’әра бьдьнә wи. 6 Щьһуда р’ази
бу у һьлда сәр хwә, кӧ мәщале
бьбинә Әwи бь дьзи щьмә’тева
бьдә дәст е wан.

сәржек ьрьне. 8 Иса Пәтрус у
Йуһ’әнна шанд ьн у гот: «Һә
р’ьн Шив а Щәж ьна Дәрбаз
буне мәр’а һазьр кьн, wәк и
әм бьх wьн». 9 Wана же пьрси:
«Тӧ ль к’ӧ дьх wази кӧ әм һазьр
кьн?» 10 Әwи жи wанар’а гот:
«Гав а кӧ һун бьк’әвьнә бажер,
ва мәрьвәке р’асти wә бе, щер’е
аве ль сәр мьла. Пәй wи һәр’ьнә
wе мала кӧ әw дьче, 11 у хwәйе
малер’а беж ьн: ‹Дәрсдар тәр’а
дьбежә: К’ане әw ода мевана,
йа кӧ Әзе теда т’әви шаг ьрт ед
Хwә шива Щәж ьна Дәрбазбуне
бьх wьм?› 12 Һьнг е әwе ль qат е
жорьн одәкә мәзьнә һәвдай и
нишан и wә кә у wьр жи һун
һазьр кьн». 13 Әwана чун, чаwа
кӧ wанар’а готьбу ӧса жи дитьн
у шив а Щәж ьна Дәрбазбуне
һазьр кьрьн.

Т’ьвд ар әкд ит ьна шива 
Щәж ьна Дәрбазбуне

Шива Хӧд ан
(Мәтта 26:26‑30; Марqос
14:22‑26; Корьнт’и I, 11:23‑25)
14 У

гав а wәхт пер’а гьһ ишт,
Әw бь т’әви шанд ийа ль сәр
сьфре р’ун ьшт 15 у wанр’а гот:
7 Р’ож а Щәж ьна Нане Шкәва «Әз гәләк и һ’ьзр әт а ве Шив а
һат, кӧ ә’дәт бу бәрхе qӧрбана Щәж ьна Дәрбазбуне бум, кӧ
Щәж ьн а Дәрб азбуне бьһ ат а Мьн т’әви wә бәри щәфе Хwә
(Мәтта 26:17‑25; Марqос
14:12‑21; Йуһ’әнна 13:21‑30)
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бьх wара. 16 Чьмк и Әз wәр’а дь
беж ьм, Әз иди жь ве т’ӧ щар
нах wьм, һ’әта кӧ П’адшат ийа
Хwәдеда бьбә». 17 У к’ас һьлда,
шьк ьрийа Хwә жь Хwәде ани у
гот: «Һьлд ьн әве у нав хwәда
бәла кьн. 18 Әз wәр’а дьбеж ьм,
wәк и Әз иди т’ӧ щар жь мә
йа тьрийе вәнах wьм, һ’әта кӧ
П’адшатийа Хwәде бе». 19 У нан
һьлда шьк ьри да, кәрк ьр да
wан у гот: «Әва бәдәна Мьн ә,
кӧ бона wә те дай ине. Ве йәке
бона бира нина Мьн бьк ьн».
20 Ӧса жи к’ас пәй шив ер’а
һьлда у гот: «Әва к’аса пәймана
ну йә, пе хуна Мьн гьредай и,
кӧ бона wә те р’ет ьне. 21 Ле ва
дәсте йе кӧ нәмам ийа Мьн бь
кә, ль сәр ве сьфре т’әви Мьн
ә. 22 Р’аст Кӧр’е Мерьв wе ӧса
һәр’ә, чаwа кӧ бона Wи ньвисар
ә, ле wәй ль wи мәрьви, кӧ wе
нәмам ийа Кӧр’е Мерьв бькә».
23 У wан а дәстпек ьр нав һәвд а
жь һәв пьрсин: «Гәло к’и йә әwи
нав мәда, кӧ ве йәке wе бькә?»
Дә’wа бона мәзьнай ийе
У нав wанда дә’w пешда
һат, кӧ жь нав wанда к’иж ан
wе йе һәри мәзьн бе һ’әсабе.
25 Иса wанр’а гот: «П’адш айед
мьләта щьмә’та хwә бьндәст
24

дьк ьн у әwед сәр wан һ’ӧкӧм
дьк ьн херх wазед wан тенә готь
не. 26 Ле һун ӧса нәбьн, йе нав
wәдай и һәри мәзьн, бьра бьбә
мина йе һәри бьч’ук у бьра йе
сәрwертийе дькә жи бьбә мина
йе хӧламт ийе дькә. 27 Ньһа к’и
йә мәзьн, йе ль сьфре р’уньшти
йан бәрдәст и? Нә йе ль сьфре
р’уньшти? У Әз нава wәда мина
бәрдәст ик и мә.
28 Һун ьн, йед кӧ нав а ще
р’ьбанд ьнед Мьнда һ’әта ньһа
т’әви Мьн манә. 29 У Әзе П’ад
шат ийе бьд ьмә wә, чаwа Баве
Мьн әw да Мьн, 30 wәк и һун
П’адшат ийа Мьнда жь сьфра
Мьн бьх wьн у вәх wьн у сәр
к’ӧрсийа р’унен, диwана донз
дәһ qәбиледф Исраеле бьк ьн.
Иса дәрһәqа инк’арийа 
Шьмһ’ун‑Пәтрусд а дьбежә
(Мәтта 26:31‑35; Марqос
14:27‑31; Йуһ’әнна 13:36‑38)

Шьмһ’ун! Шьмһ’ун! Ва
йә мир ещ ьн хwәст wәк и wә
мина гән ьм беж ьнг е хә. 32 Ле
Мьн бона тә дӧа кьр, wәк и ба
wәрийа тә кем нәб ә у гава тӧ
вәг әр’и, дьл бьд и бәр бьрайед
хwә». 33 У Пәтрус Wир’а гот:
«Хӧдан, әз һазьр ьм т’әви Тә
бемә гьрт ьне у кӧшт ьне жи».
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34 Иса

wир’а гот: «Пәтрус! Әз
тәр’а дьб еж ьм, иро һе бәри
бангдана дик, те се щара беж и,
wәк и тӧ Мьн нас нак и».
Дәрһәqа тәнгасийа мәзьнд а
35 У Иса wанр’а гот: «Гава Мьн
һун бе к’иськ, турьк у чарьх
шандьн, һун һ’әwще тьштәк и
бун?» Wана гот: «На». 36 Һьнге
гот: «Ле ньһа к’иське к’е һәйә
бьра һьлдә у ӧса жи турьк. У йе
кӧ бе шур ә, бьра к’ьнще хwә
бьфьрошә у хwәр’а шурәк и бь
к’ьр’ә. 37 Ле Әз wәр’а дьбеж ьм,
кӧ гәрәке әва ньвисара сәр Мьн
бе сери, кӧ: ‹Әw т’әви нәр’аста
һатә һ’әсабе›*. У чь кӧ бона Мьн
ньвисар ә, сәр qәwьмандьне йә».
38 Шаг ьрта Wир’а гот: «Хӧдан,
ва нә вьра дӧ шур һәнә». Әwи
wанр’а гот: «Бәс ә».

Иса сәре ч’ийайе Зәйт’уне 
дӧа дькә
(Мәтта 26:36‑46;
Марqос 14:32‑42)
39 У Иса ль гора ә’дәт е Хwә
р’абу чу ч’ийайе Зәйт’уне, ша
гьрт ед Wи жи ль пәй чун. 40 У
гав а гьһ иштә щи, wанр’а гот:

«Дӧа бьк ьн, кӧ һун нәк’әвьнә
нава щер’ьбандьне». 41 У Хwәха
qаси кәвьравит ьнәке жь wан
дур к’әт, чок да дӧа кьр 42 у гот:
«Баво, һәгәр ә’мьре Тә йә, әве
к’асе жь Мьн дур хә. Ле бьра
хwәстьна Тә бә, нә кӧ йа Мьн».
43 У жь ә’зм ен мьлй ак ’әт әк
Wив а хӧйа бу у Әw qәwат кьр.
44 Әwи нав а щәф е гьранд а, һе
бь дьле к’әл дӧа дьк ьр. Худана
Wи мина дьлопед хунейә гьр
дьр’ьж ийанә ә’рде*. 45 У жь дӧа
р’абу, һатә щәм шаг ьртед Хwә,
әwана к’әрба к’әдәре р’азай и
дитьн. 46 У wанр’а гот: «Һун чьма
р’ад ьзен? Р’абьн дӧа бьк ьн, кӧ
нәк’әвьнә нава щер’ьбандьне».
Гьрт ьна Иса
(Мәтта 26:47‑56; Марqос
14:43‑50; Йуһ’әнна 18:3‑11)
47 Әwи һе хәбәр дьда, ньшке
ва ә’лаләтәке сәр Wида гьрт у
йәк и жь һәр донздәһа, наве wи
Щьһуда, пешийа wан к’әтьбу у
незик и Wи бу кӧ Wи р’ам усә.
48 Иса wир’а гот: «Щьһуда! Тӧ
бь р’ам усане Кӧр’е Мерьв дьди
дәсте wан?» 49 Гава әwед т’әви
Wи дитьн кӧ wе чь бьqәw ьмә,

* 22:37 Ишайа 53:12.
* 22:43‑44 Нав һьнәк дәстн ьвисарада жь р’еза 43‑а һ’әт а йа 44‑а т’ӧнәйә.
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Wир’а готьн: «Хӧдан, әм бь шур
ль wан хьн?» 50 У жь wан йәк и
бь шур ль хӧламе сәрәкк’аһ ин
хьст у гӧһе wийи р’асте пәканд.
51 Һьнг е Иса гот: «Бәс ә, бьһе
льн». У дәст да гӧһе wи, qәнщ
кьр. 52 Паше Иса готә сәрәкед
к’аһ ина, сәрwеред нобәдаред
п’арьстгәһе у р’успийед кӧ һа
тьбунә сәр Wи: «Те беж и һун бь
шур у дара һатьнә пешийа qача
хәк и? 53 Нә Әз һәр гав т’әви wә
п’арьстгәһеда бум, wә дәсте хwә
нә дьда Мьн. Ле ньһа wәхте wә
йә у һ’ӧкӧме тә’ристанийе йә».

wәкә сьһ’әтәке жи дәрбаз
бу, йәк и дьн жи дьда зора хwә
у дьг от е: «Һәб ә‑т’ӧнәб ә әва
мәрьва т’әви Wи бу, чьмк и жь
Щәлиле йә». 60 Ле Пәтрус гот:
«Фьлан кәс! Әз ньзаньм тӧ чь
дьбеж и». У хәбәр һе девда бу,
дәстхwәда дик банг да. 61 Хӧдан
сәр Пәтрусда вәгәр’ийа ль wи
ньһер’и, һьнге Пәтрус готьна
Хӧдан ани бира хwә, кӧ wир’а
готьбу: «Иро һе бәри бангдана
дик, те се щара Мьн инк’ар
ки». 62 У Пәтрус дәрк’әтә дәрва
к’әлә‑к’әл гьрийа.

Пәтрус Иса инк’ар дькә

Иса дьб ә пек’ән и у те к’ӧтане

(Мәтта 26:57‑58, 67‑75;
Марqос 14:53‑54, 66‑72;
Йуһ’әнна 18:12‑18, 25‑27)

59 У

63 У әwед кӧ ноб әдари ль Иса
дьк ьрьн, qәрфе хwә ль Wи дь
кьрьн, дьк’ӧтан. 64 Ч’ә’вед Wи
гьр ед ан у жь Wи дьп ьрсин,
дьг от ьн: «Дә п’ехәмб әрт ийе
бькә, к’а к’и бу кӧ Тә хьст?» 65 У
бь гәләк готьнед майин жи Әw
беһӧрмәт дьк ьрьн.

54 У Әw гьрт ьн, бьрьн кьрьнә
мала сәрәкк’аһ ин. Пәтрус жи
дурва п’е‑п’е ль пәй Wи дьч у.
55 Гав а wана гов әк а һ’әwшеда
агьр вех ьст у доре р’уньштьн,
Пәтрус жи ль wьр т’әви wан р’у
Иса ль бәр щьвинаф
ньшт. 56 У щарике әw ль бәр агьр
гьр әг ьра
р’уньшти дит, ль wи ньһер’и у
(Мәтта 26:59‑66; Марqос
57
гот: «Әва жи т’әви Wи бу». Ле
14:55‑64; Йуһ’әнна 18:19‑24)
Пәтрус инк’ар кьр у готе: «Әз
66
58
У гав а сьб әһ зәлал бу, к’о
Wи нас нак ьм, ә’вде!» Хеләке
шунда йәк и дьн әw дит у гот: ма р’успийед щьмә’те, сәрәкед
«Тӧ жи жь wан и». Пәтрус wир’а к’аһ ина у qан унзана щьвийан.
гот: «Пьсмам, әз нә жь wан ьм». Иса к’аш и диw анх ан а хwә
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кьрьн 67 у гот ьне: «Һәг әр Тӧ
йи Мәсиһ, мәр’а бежә?» Иса
wанр’а гот: «Һәгәр Әз wәр’а бе
жьм жи, йәк ә һун диса баwәр
нак ьн. 68 У һәгәр пьрсәке жи
бьдьмә wә, һуне диса щаба Мьн
над ьн. 69 Жь вьр шунда Кӧр’е
Мерьв wе ль к’еләк а Хwәдейе
Һәри Зор, ль мьле Wийи р’асте
р’уне»*. 70 У һ’әм уйа бь һәвр’а
гот: «Wәк и ӧса йә Тӧ Кӧр’е
Хwәде йи?» Әwи wанр’а гот:
«Һун хwәх а дьбеж ьн кӧ Әз Әw
ьм». 71 У wана гот: «Иди шә’дә
чи мәр’а нә? Мә хwәха жь дәве
Wи бьһ ист».
Иса ль бәр Пилат о
(Мәтта 27:1‑2, 11‑14; Марqос
15:1‑5; Йуһ’әнна 18:28‑38)

23

1 У т’әм ам ий а ә’лаләт а
wан р’абу, Иса бьрьнә
щәм Пилат о. 2 У дәст бь хәйбе
кьрьн гот ьн: «Мә Әв мәрьв а
дит кӧ мьләт е мә дьх ал ьфинә
у нә жи дьһелә кӧ хәрщ бьд ьнә
Qәйсәр. Бона Хwә жи дьбежә:
‹Әз Мәсиһ П’адша мә›». 3 Пи
лат о жь Wи пьрси у гот е: «Тӧ
йи п’адше щьһуйаф?» Әwи ле
вәг әр’анд у гот е: «Тә бь дәве
хwә гот». 4 Пил ат о сәр әк ед

к’аһ ина у ә’лаләт ер’а гот: «Әз
т’ӧ нәһ әq ий е Ви мәр ьв ид а
набин ьм». 5 Ле әwана сәр йа
хwә ман у гот ьн: «Әви мәрьви
нава т’әмамийа Щьһустане, жь
Щәлиле дәстпек ьри һ’әта вьра,
щьмә’т бь һинк ьрьна Хwәв а
т’әвиһәв кьрийә».
Иса ль бәр Һеродәс
Пилат о бона Щәл иле
бьһ ист, пьрси: «Әв мәрьва жь
Щәлиле йә?» 7 Гава пе һ’әсийа,
кӧ Әw бьн һ’ӧкӧме Һеродәсда
йә, Әw шандә щәм Һеродәс,
кӧ әw жи wан р’ож ада һат ьбу
Оршәлиме. 8 Гава Һеродәс ч’ә’в
Иса к’әт, гәләк и ша бу. Әwи
һе зува дьх wәст кӧ Әw бьд ита,
чьмк и әwи гәләк тьшт бона
Wи бьһ ист ьбун у һ’ьзрәта Wи
бу, кӧ к’әр әмәт әке бь дәст е
Wи бьбинә. 9 Һер одәс гәләк
пьрс данә Wи, ле Иса щаба т’ӧ
пьрсе нәда. 10 Сәрәкед к’аһ ина
у qан унзана жи сәк ьн ибун у
гәләк и давит ьнә Wи. 11 Һеро
дәс жи бь әскәред хwәва Әw
беqәдьр кьр, пе к’әнийан, паше
к’ьнще р’әwш да ле кьрьне, ди
са пашда шандә щәм Пилат о.
12 Wе р’оже Пил ат о у Һер одәс

* 22:69 Зәбур 110:1.
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ль һәв һат ьн, чьмк и пеш ийе 22 Әwи щара сьсийа wанр’а гот:
нав а wанда дьжм ьнат и һәбу. «Әви чь хьраби кьрийә? Мьн
ль сәр Ви нәһәqи нәд ит кӧ
Диwанед а һ’ӧкӧме кӧшт ьне  Әw бе кӧшт ьне. Әз Wи бьд ьмә
ль сәр Иса дәрд ьх ьн
бәр qамч ийа у бәр’д ьм». 23 Ле
(Мәтта 27:15‑26; Марqос
әwана бь дәнг е бьл ьнд сәр йа
15:6‑15; Йуһ’әнна 18:39–19:16)
хwә бун у дьх wәст ьн кӧ Әw бе
13 Пил ат о гази сәр әкед к’а хачк ьрьне. Сәwт а wан сәрк’әт.
һина, сәрwера у щьмә’т е кьр, 24 Пилат о qьрара хwә да, кӧ бь
14 wанр’а гот: «Wә Әв мәрьва ани хwәст ьн а wан бә. 25 Анәг ори
щәм мьн, чаwа Йәк и щьмә’т е хwәст ьна wан, йе кӧ бона сәр
дьх ал ьфинә. Аwа мьн ль бәр һьлдане у меркӧшт ьне кәледа
wә һәр тьшт жь Wи пьрси, ле бу, бәр’да. Ле Иса һьштә сәр
жь wан хьрабийед кӧ һун гьл и хwәст ьна дьле wан.
дьк ьн, мьн т’ӧ тьшт ль сәр Ви
Хачк ьрьна Иса
мәрьви нәдит. 15 У нә жи Һеро
(Мәтта 27:31‑44; Марqос
дәс дит, ләма жи wи Әw ль сәр
15:21‑32; Йуһ’әнна 19:17‑27)
мәда вәгәр’анд. Әви тьштәк и
26
ӧса нәк ьрийә кӧ бе кӧшт ьне.
У гава әскәра Әw данә пеши
16 Әзе Wи бьд ьмә бәр qамч ий а йа хwә бьрьн, йәк и курени наве
у бәр’д ьм»*. 18 Ле т’әм ам ий а wи Шьмһ’ун, кӧ жь к’әwшен
ә’лаләте бь һәвр’а кьрә qир’ин дьһат, әw гьртьн у хач данинә
у гот: «Wи ль р’убари дьне нә сәр мьле wи, кӧ ль пәй Иса бь
һелә! Барабас бона мә бәр’дә!» бә. 27 У ә’лаләтәкә щьмә’тейә
19 Барабас йәк и бона сәрһьлдане гьран ль пәй Wи дьч у, ӧса жи
у меркӧшт ьна бажерда буй и к’ӧлфәтед кӧ шина Wи дьк ьрьн
һат ьбу гьрт ьне. 20 Пилато диса у дьгьрийан. 28 Иса ль сәр wанда
дәстпек ьр хәбәр да, чьмк и wи вәгәр’ийа у гот: «Qизед Оршә
дьх wәст кӧ Иса бьда бәр’дане. лиме! Сәр Мьнда нәг ьрин, ле
21 Ле wан а һе дьк ьр ә qир’ин у сәр хwә у зар’ед хwәда бьг ьрин.
дьг от: «Хачф кә! Әwи хач кә!» 29 Чьмк и ва wе р’оже бен кӧ wе
* 23:16 Нав һьнәк дәстн ьвисарада р’еза 17‑а жи һәйә: «Аwа ә’сәй и лазьм
бу Пилат о щәж ьнеда гьрт ик wанр’а бәр’да».
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беж ьн: ‹Хwәзи ль wан к’ӧлфә
тед безӧр’әт, кӧ зар’ нәанинә у
нәмежандьнә›*. 30 Һьнге мәрьве
дәстпек ьн беж ьн: ‹Ч’ийано! Ль
сәр мәда бьк’әвьн. Гьрно! Мә
вәшерьн›*. 31 Һәгәр сәре дара
Тәр’ аһа дьк ьн, ле һ’але дара
һ’ьшк wе чаwа бә?»
32 Дӧ мәрьвед нәһәq жи анин,
кӧ Пер’а бенә кӧштьне. 33 У гава
гьһ иштьнә wи щийе кӧ Qаф те
гот ьн, ль wьр Әw хач кьрьн.
У әwед нәһәq жи йәк ль мьле
р’аст е хач кьрьн у йәк жи ль
мьле ч’әпе. 34 Һьнг е Иса гот:
«Баво, бьбахш инә ван, чьмк и
ньзаньн чь дькьн». Сәр к’ьнщед
Wи п’әшк авит ьн wәк и нав а
хwәда бәла кьн*. 35 У щьмә’т
сәк ьн ибу дьн ьһер’и. Сәрwера
жи qәрфе хwә ль Wи дьк ьрьн у
дьгот ьн: «Хәлq хьлаз кьрьн, дә
бьра Хwә жи хьлаз кә, һәгәр Әw
ә Мәсиһ, бьж арт ийеф Хwәде».
36 Әскәр жи ль Wи дьк’ән ийан,
пешда дьһ ат ьн, сьркәф дьда

не 37 у дьг от ьн: «Һәг әр Тӧ йи
п’адш айе щьһуй а, дә Хwәх а
Хwә хьлаз кә». 38 У феза сәре
Wи жи ньвисар бу*, кӧ: «ӘВА
П’АДШ АЙЕ ЩЬҺУЙ А ЙӘ».
39 Жь wан нәһәqед дард ак ь
ри, йәк и Иса беһӧрмәт дьк ьр
у дьг от е: «Тӧ нә Мәсиһ и? Дә
мә хьлаз кә, Хwә жи пер’а».
40 Ле һәв але wи ле һьл ат у гот:
«Тӧ жь Хwәде нат ьрси? Нә тӧ
жи хут wи щәзай ида йи? 41 Әв
һәqе мә йә, кӧ әз у тӧ анәг о
ри ә’мәлед хwә дьк’ьш ин ьн,
ле Әви т’ӧ хьраби нәк ьрийә».
42 У Исар’а гот: «Иса, мьн бир
бин и, гав а П’адшат ийа Хwә
ва бей и*». 43 Иса wир’а гот:
«Әз р’аст тәр’а дьбеж ьм, иро
те т’әви Мьн бӧһ ьшт едаф би».
Мьрьна Иса
(Мәтта 27:45‑56; Марqос
15:33‑41; Йуһ’әнна 19:28‑30)
44 Гав а нивр о сьһ’әт незик и
донздәһ а бу, т’әмам ийа ә’рде

* 23:29 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Хwәзи ль wан к’ӧлф әт ед без ӧр’әт у wан
бәт’ьна кӧ зар’ нәа нинә у wан бьст ана кӧ нәмеж анд ьнә».
* 23:30 Һосейа 10:8.
* 23:34 Зәбур 22:18.
* 23:38 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «У фез а сәр е Wи бь йунан и,
лат ин и у ибран иф ньвисар бу».
* 23:42 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Гав а Тӧ бьг ьһ иж и П’адша
тийа Хwә».
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һ’әта сьһ’әта сьсийа бу тә’ри
45 у р’уйе р’ойе һат ә гьрт ьне.
П’әр’д а п’арьстг әһ е нивид а
бу дӧ тишаф. 46 У Иса бь дәнг е
бьл ьнд кьрә гази у гот: «Баво,
р’ӧһ’е Хwә дьдьмә дәсте Тә»*. У
гав а әв йәк гот, р’ӧһ’е Хwә да.
47 Сәрсәд әв тьште буй и кӧ дит,
шьк ьри да Хwәде у гот: «Р’аст и
Әва мәрьв әк и р’аст бу». 48 У
т’әмам ийа ә’лаләт е, кӧ ль wьр
бона т’әмаше щьвийай и бу, әв
йәка дит, сингед хwә дьх ьстьн,
пашд а вәд ьг әр’ий анә малед
хwә. 49 Һ’әм у насед Wи жи у
әw к’ӧлфәт ед кӧ жь Щәл иле
һат ьбун, дур сәк ьн и бун у әв
тьшт дьд ит ьн.
Дәфьнк ьрьнаф Иса
(Мәтта 27:57‑61; Марqос
15:42‑47; Йуһ’әнна 19:38‑42)
50 Мәрьв әк и qәнщ и ширһ’ә
лал у әндәме щьвина гьрәг ьра
щьһуйа һәбу, наве wи Усьвф.
51 Әва жь баж ар е Арим әтй а
Щьһустане бу у хwәх а жи һи
вийа П’адшатийа Хwәде бу. Әw
т’әви шеw ьр у кьрьна щьвина
wан нәбьбу. 52 Әw р’абу чу щәм
Пилат о у щьнйазе Иса жь wи
хwәст. 53 Щьнйаз жь хаче ани

хwаре, qәдәке к’ьтанида к’әфәнф
кьр у дан и нав т’ьрба qәйеда
к’олайи, кӧ т’ӧ щар wеда кәсәк
нәһатьбу данине. 54 У әw р’ожаф
т’ьвдар әкк ьрьнеда бу у евара
шәм ийе дәстпед ьк ьр. 55 У әw
к’ӧлфәтед кӧ жь Щәлиле т’әви
Иса һатьбун, әw жи пәй wи чун
у әw т’ьрба кӧ чаwа щьнйазе Wи
теда һатә дан ине, дит ьн. 56 У
пашда вәг әр’ийан, бьһ арәт ф у
р’унеф бинх wәш һазьр кьрьн у
анәгори т’әмийа Qан уне р’ожа
шәм ийе р’ьһ’әт бун.
Иса жь мьрьне р’ад ьб ә
(Мәтта 28:1‑10; Марqос
16:1‑8; Йуһ’әнна 20:1‑10)

24

1 Р’ож а йәкшәме сьбәһе

зу, wан к’ӧлф әта бьһ а
рәт ед һазьрк ьри һьлдан чунә
сәр т’ьрбе. 2 Ле wана кәвьр жь
бәр т’ьрбе һолк ьри дит. 3 Гава
к’әт ьнә һьндӧр’, щьнйазе Хӧ
дан Иса нәд ит ьн. 4 Гава әwана
һе бона ве йәке мәт’әлмай и
мабун, ньшкев а дӧ мәри бь
к’ьнщ е нур ан и ль бәр wан
сәк ьн ин. 5 У гав а к’ӧлфәт жь
тьрса к’әт ьнә сәр р’уйе хwә,
wан мәрьв а wанр’а гот: «Һун
чьма ль Йе сах нав а мьрийада

* 23:46 Зәбур 31:5.
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дьг әр’ьн? 6 Әw нә ль вьр ә, Әw
жь мьрьне р’абуйә. Биньнә бира
хwә, кӧ чахе һе Щәл иледа бу,
чь wәр’а гот: 7 ‹Гәр әке Кӧр’е
Мерьв бьк’әвә дәст е мәрьвед
нәр’аст, бе хачк ьрьне у р’ож а
сьсийа жь мьрьне р’аб ә›». 8 У
wан а гот ьн а Иса бир анин
9 у жь т’ьрб е вәг әр’ий ан, әва
йәк а һәр йанздәһ а у һ’әм у
йед май инр’а гот ьн. 10 Йед кӧ
шанд ийар’а гот ьн, әвана бун:
Мәрйәма Мәждәлани, Йоһана
у Мәрйәма дийа Аqуб, бь т’әви
һьнәкед май ин. 11 Шанд ийава
чаwа гот ьнәкә п’уч’ хӧйа бу у
wана к’ӧлфәт баwәр нәк ьрьн.
12 Ле Пәтрус р’абу бәрбь т’ьрб е
бәзи, qуз бу ньһер’и, т’әне к’ә
фәне Wи wьр бу у мәт’әлмай и
чу, дьфьк ьри гәло чаwа бу.
Ль сәр Р’ийа Әмwасе
(Марqос 16:12‑13)
13 Wе р’оже дӧ шаг ьрт дьч у
нә гӧндәк и, кӧ жь Оршәл име
донздәһ километ ьри дур бу,
нав е wи Әмwас бу. 14 Wана бь
һәвр’а бона һәр тьшт е qәw ьм и
хәбәр дьдан. 15 У гава әwана нав
һәвда хәбәр дьдан у дьшеwьрин,

Иса Хwәх а жи незик и wан бу,
т’әви wан чу. 16 Ле ч’ә’в ед wан
гьрт и бун, кӧ Wи нас нәк ьн.
17 Иса wанр’а гот: «Һун ве р’е
йеда чь һәвр’а хәб әр дьд ьн?»
Әwан а мә’дәк ьри сәк ьн ин*.
18 Йәк и жь wан, кӧ нав е wи
Клепас бу, ле вәг әр’анд у гот:
«Әw чаwа жь Оршәл име т’әне
Тә нәбьһ ист ийә кӧ ван р’ожед
паш ьнда wьр чь qәw ьм ийә?»
19 Әwи жь wан пьрси у гот: «Чь
буйә?» Wана ле вәг әр’анд го
те: «Бона Исайе Ньср әт е, кӧ
Әw бь ә’мәл у хәб әр ед Хwә ль
бәр Хwәде у т’әмам ийа мьләт
п’ехәмб әр әк и зор бу 20 у чаwа
сәр әкед к’аһ ин а у сәрwер ед
мә нәм ам ий а кӧшт ьн а Wи
кьрьн, хач кьрьн. 21 Әм wе гӧ
мане бун кӧ Әwи wе Исраеле
аза бьк ьра. Wәк и дьн жи әва
р’ож а сьсийа йә, кӧ әв тьшт
бунә. 22 Ле чәнд к’ӧлф әт ед нав
мәда жи әм ә’щебмай и кьрьн.
Әwана сьб әһе зу чубунә сәр
т’ьрб е 23 у щьнйаз е Wи ль wьр
нәд ит ьбун, вәг әр’ийан һат ьн
мәр’а гот ьн, кӧ: ‹Мә мьлйак’әт
дит ьн, мәр’а гот ьн, кӧ Әw сах
ә›. 24 У жь мә һьнәк жи чунә сәр

* 24:17 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Һун ве р’ейеда чь һәвр’а хә
бәр дьд ьн у мә’дәк ьри нә?»
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т’ьрб е, чаwа кӧ wан к’ӧлф әт а
гот ьбу, ӧса бу, ле Әw нәд ит ьн».
25 Һьнг е Әwи wанр’а гот: «Һәй
инсанед бе фьк ьр, һун чьqаси
гьран һ’әм у гот ьнед п’ехәмбә
ра баwәр дьк ьн? 26 Нә гәр әке
Мәсиһ щәф а бьк ’ьш анд а у
бьк’әт а р’умәт а Хwә?» 27 У Wи
дәстпек ьр жь Муса у һ’әм у п’е
хәмб әра, чь кӧ wан к’ьт ебада
бона Wи ньвисар бун, wанар’а
шьр ов әк ьрьн.
28 Гав а незик и wи гӧнде кӧ
дьч уне бун, Әwи ӧса да к’ьф
ше, йанч ийә Әw дьчә щик и
дур. 29 Ле wана зор ль Wи кьр
у гот: «Ишәв ль щәм мә бь
минә, чьмк и евар ә, р’о чуйә
ава». У Әw чу һьндӧр’, кӧ ль
щәм wан бьм инә. 30 Ле гава Әw
т’әви wан сәр сьфре р’ун ьшт,
нан һьлда, шьк ьрийа Хwә жь
Хwәд е ани, кәрк ьр да wан.
31 Һьнг е ч’ә’в ед wан вәбун, Әw
нас кьрьн у Әw бәр ч’ә’ве wан
бәт ав әбу. 32 Wана һәвр’а гот:
«Ләма, гав а Әwи р’еда мәр’а
хәб әр дьд а у ньвис ар мәр’а
шьров әд ьк ьрьн, агьр дьле мә
дьк’әт». 33 Әw wе гаве р’абун
вәг әр’ийанә Оршәл име у һәр
йанздәһ т’әви йед май ин щь

вийайи дитьн, 34 готьн: «Р’асти
Хӧдан сах буйә у Шьмһ’унва
хӧйа буйә!» 35 Паше wан һәр
дӧйа гьл и кьр, кӧ чаwа р’еда
р’аст и Wи һат ьн у чахе Wи нан
кәрк ьр, Әw нас кьрьн.
Иса Хwә нишан и 
шаг ьрт ед Хwә дькә
(Мәтта 28:16‑20; Марqос
16:14‑18; Йуһ’әнна 20:19‑23;
К’аред Шандийа 1:6‑8)
36 Wана һе бона ве йәке хәбәр
дьда, Иса нава wанда сәк ьн и у
wанр’а гот: «Ә’дьлай и wәр’а».
37 Әwан а жь тьрс а бьзд ий ан у
wан т’ьре хәйаләк иф дьбин ьн.
38 Ле Әwи wанр’а гот: «Һун
чьма шашмай и манә у дӧд ь
ли нә? 39 Аwа ль дәст у п’ийед
Мьн бьн ьһер’ьн, кӧ Әз Хwәх а
мә. У дәст е хwә бьд ьнә Мьн у
бьбин ьн, чьмк и гошт у һәст у
йед р’ӧһ’ т’ӧнәнә, чаwа кӧ һун
дьбиньн йед Мьн һәнә». 40 Гава
әв йәк гот, дәст у п’ийед Хwә
ниш ан и wан кьрьн. 41 У һе
жь шабуна баwәр нәд ьк ьрьн,
һ’әйр‑һ’ӧжмәк’ар мабун, Әwи
wанр’а гот: «Qәт тьштәк и хwа
рьне ль щәм wә һәйә?» 42 Wана
чит и мә’сийе пьжанди да Wи*.

* 24:42 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «У мьрт’ох а һьнг ьв».
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ЛУQА, 24
43 Әwи

һьлда ль бәр ч’ә’ве wан
хwар
wанар’а гот: «Әв бун
әw гот ьнед кӧ гав а Әз т’әви
wә бум, Мьн wәр’а гот ьбун:
‹Гәр әке һәр тьшт ед кӧ бон а
Мьн Qан уна Муса, ньвисаред
п’ехәмбәра у Зәбурадаф ньвисар
бун бьһ атана сери›». 45 Һьнг е
фә’ме wан вәк ьр, кӧ ньвисара
фә’м бьк ьн. 46 У wанр’а гот:
«Аwа ньвисар ә, кӧ Мәсиһ гә
рәке щәфа бьк’ьш инә у р’ож а
сьсийа жь мьрьне р’абә 47 у жь
Оршәл име гьрт и бь наве Wи
т’обәйи у бахшандьна гӧна нав
һ’әм у мьләтада wе бе данна
синк ьрьне. 48 У һун ьн шә’дед
44 у

ван һ’әм у тьшт а. 49 У ва Әзе
созе Баве Хwә wәр’а бьш ин ьм.
Оршәл имеда бьм ин ьн, һ’әт а
һун qәwат е жь жор бьст ин ьн».
Жорһ ьлат ьна Иса
(Марqос 16:19‑20;
К’аред Шандийа 1:9‑11)
50 У әw һ’әт а Бәйт анй ай е
бьрьн, дәст е Хwә бьл ьнд кьр,
дӧа wан кьр. 51 У һе дӧа дьк ьр,
жь wан qәт ийа, бәрбь ә’змен
һатә һьлат ьне. 52 Шаг ьрта жи
сәре хwә бәр Wи дан и, бь әшq
у ша вәг әр’ийанә Оршәл име.
53 У һәр гав п’арьстг әһед а бун,
пәсьне Хwәде дьдан.

МЬЗГИНИЙ А ЛЬ ГОРА
ЙУҺ’ӘНН А
Пешготьн
Ль гора фьк ьра гәләк зана, ньвиск’ар е ве к’ьт еб е хьлазийа
сәдсал ийа пеш ьнда әва сәрһ ат ийа ньвисийә. Ньвиск’ар хwәх а
наве хwә к’ьт ебеда надә. Ле те фә’мк ьрьне, кӧ ньвиск’ар йәк жь
һәр донздәһ шаг ьрт едф Исаф буйә, аwа гот и Йуһ’әннайеф кӧр’е
Зәб әд и. Иса һьнг е гази wи кьр, гав а әw һе мә’сиг ьр бу (Мәтт а
4:21; Марqос 1:19; Луqа 5:10). Ӧса жи те фә’мк ьрьне, кӧ Йуһ’әнна
әw шаг ьрт бу, бона к’иж ан и кӧ аһа ньвисар ә: «Шаг ьрт е кӧ Иса
же һ’ьз дьк ьр» (Йуһ’әнна 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20, 24).
Йуһ’әнна сәр пьрса жий инаф һ’әта‑һ’әтайе дьсәк ьнә, к’иж ан и
кӧ мәрьвф дьк ар ә бьст инә. Бәле Йуһ’әнна дьн ьвис ә кӧ мәр әме ве
ньвисаре әв ә, wәк и хwәндәван баwәр бькә, кӧ Иса йә Хьлазк ьреф
создай и, Кӧр’еф Хwәде у пе ве баwәрийеф жий ина һ’әт а‑һ’әт айе
бьст инә (20:31).
«Мьзг ин ийаф ль гора Йуһ’әнна» һьндав а һәр се Мьзг ин ийед
май инда (йа Мәтт а, Марqос у Луqа) тьһәр әк и дьн бәрч’ә’в дьб ә.
Ве Мьзг ин ийеда хwәндәван р’аст и чәнд qәw ьманд ьна тен, йед кӧ
мьзг индаредф май ин ньвисаред хwәда нәданә к’ьфше. Мәс әлә:
дә’wат а Qанайеда, хәб әрдана Исайә т’әви Никодемо, к’ӧлф әт аф
самәриф, qәнщбуна йе Бәйтһ аст айеда у йе жь зькмак ийеда кор,
ӧса жи сахк ьрьна Лазаре мьри. Мьзг индаред май ин Мәтта, Мар
qос у Луqа гәләк и ль сәр кьред Исайә Щәл иледаф дьс әк ьн ьн, ле
Йуһ’әнна ль сәр кьред Оршәл имедаф дьс әк ьнә. Ӧса жи к’ьт ебеда
чәнд щара әв гот ьн һәнә: «Әз ьм фьлан тьшт йан бев ан тьшт» у
гәләк жь wан гот ьна жи бь нишанед (к’әр әмәт ед) Исава гьредай и
нә. Мәс әлә, Әw дәрһәqа Хwәда аһа дьбежә: «Әз ьм нане жий ине»
(6:35), «Әз ьм р’онайа дьнйайе» (8:12), «Әз ьм дәре пез» (10:7), «Әз
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ьм шьв ане qәнщ» (10:11), «Әз ьм р’абун у жий ин» (11:25), «Әз ьм
р’е, р’аст и у жий ин» (14:6) у «Әз ьм к’ола тьрийейә р’аст» (15:1).
Мьзг индаред май ин һинк ьрьна Иса бь мәс әла дьбеж ьн, ле
Йуһ’әнна ашкәр ә бона һәләqәт ийа Исайә т’әви Бавеф Хwә Хwәде
дьбежә. Ӧса жи Иса наве Хwәдет ийе бона Хwә бь к’ар тинә: «ӘЗ
ӘW ЬМ» (8:24, 28; 13:19) у «ӘЗ ҺӘМӘ» (8:58).
К’ьт еб бәлай и сәр чәнд п’ара дьбә. Пешг от ьна хwәда Йуһ’әнна
дьн ьвис ә кӧ Хәб әра Хwәдейә һ’әт а‑һ’әт айе у Иса йәк ьн.
П’ара к’ьтебейә пешьн жь сәре 2‑а һ’әта 11‑а бона гәләк к’әрәмәта
дьбежә у әw һ’әм у жи ә’йан дьк ьн кӧ Иса Мәсиһф ә, Әw Хьлазк ьре
создайи йә у Кӧр’е Хwәде йә. Әв п’ара к’ьтебе дәрһәqа wан мәрь
вада дьбежә, йед кӧ баwәрийа хwә Иса анин бунә пәйч уйед Wи, ле
һ’әрче майин мьqабьл и Wи сәк ьн ин у нәх wәст ьн Wи баwәр бьк ьн.
П’ара дӧда жь сәре 13‑а һ’әт а 17‑а дьбежә, кӧ Иса бәри гьрт ьн
у хачбунаф Хwә т’әви шаг ьрт а чаwа пьсмам хәб әр дьдә, кӧ wан
бьш ьд инә.
П’ара сьсийада жи жь сәр е 18‑а һ’әт а 21‑е дәрһәqа гьрт ьн,
хачбун, мьрьн, жь мьрьн‑р’абуне у жорһ ьлат ьна Wида дьбежә.
К’ьт еба Мьзг ин ийа Йуһ’әнна дьдә к’ьфше кӧ Иса «Хәб әра
Хwәде» йә, кӧ бь бәдән и һат нав а мәда һеw ьри. Әw ә Хьлазк ьре
дьнйайе (4:42), Р’онай ийа кӧ һ’әм у мәрьв а р’онай и дькә (1:9), Әw
Хwәх а нишана һ’ьзк ьрьна Хwәде йә, һьндав а һ’әм у мәрьвед дьн
йайеда (3:16). Йуһ’әнна дина хwә дьдә сәр даннасин и у фьк ьра
Иса, бь к’иж ана Хwәдет ийа Иса у гәләк р’аст ийед дьн ә’йан дьбьн.
Нав а даннасин ийед Исада фьк ьра мерьв дьчә сәр wан хәб әра,
йед кӧ һәр р’ож тенә бьк’аран ине, ле Иса әw чаwа нишанед сӧр’
нав а р’аст ийа р’ӧһ’ан ида данә хәбат е, кӧ йәк бьк арьб ә фә’м бькә.
Аwа мәс әлә: нан, ав, р’онай и, шьв ан, пәз, бахчә у тьшт ед май ин.
Сәрәщәма фькьра к’ьтебе
Пешготьн (1:1‑18)
Йуһ’әннайеф ньхӧмдарф у шагьртед Исайә пешьн (1:19‑51)
Шьхӧлед Исайә ль дор‑бәре ч’әме Урдӧне у нав Щәлиле
(2:1–12:50)
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Иса хатьре Хwә жь шагьртед Хwә дьхwазә, дьл дьдә ль бәр
wан у бона wан дӧа дькә (13:1–17:26)
Гьртьн, диwанкьрьн, хачкьрьн у дәфьнкьрьнаф Иса (18:1–19:42)
Р’абуна Исайә жь мьрьне у хӧйабуна Wи (20:1‑31)
Пашготьн: Хӧйабунәкә дьн Щәлиледа (21:1‑25)

1

Пешг от ьна Йуһ’әнна: 
Дәстпебунед а Хәб әр һәбу

1 Дәстпебунеда Хәбәр һәбу.
Хәбәр т’әви Хwәде бу у Хәбәр
Хwәха Хwәде бу. 2 Әw дәстпебу
неда т’әви Хwәде бу. 3 Һәр тьшт
бь Wи ә’фьрин у бейи Wи т’ӧ
тьшт нәqәwьми, чь кӧ qәwьми.
4 Канийа жийине Әw бу у жийин
жи р’онайа мәрьваф бу. 5 Р’она
йи тә’ристанийеда шәwq дьдә
у тә’ристанийе Пе нькарьбуйә.
6 Мәрьвәк и жь алийе Хwәдеда
шанди һәбу, кӧ наве wи Йуһ’ән
наф бу. 7 Әw бона шә’дәтийе һат,
wәк и бона Р’онайе шә’дәтийе
бьдә, кӧ һ’әм у пе wи баwәр бь
кьн. 8 Әw хwәха нә әw Р’онайи
бу, ле әw һат кӧ шә’дәтийа Р’о
найе бьдә. 9 Р’онайа р’аст Әw ә,
к’ижан кӧ те дьнйайе у һ’әм у
мәрьва р’онайи дькә. 10 Әw дьн

йайеда бу у дьнйа пе Wи ә’фьри,
ле дьнйайе Әw нас нәк ьр. 11 Әw
һатә сәр wаре Хwә, ле щьмә’та
Wи Әw qәбул нәк ьр. 12 Ле әwед
кӧ Әw qәбул кьрьн у баwәрийаф
хwә наве Wи анин, Әwи да, кӧ
һәqийа wан һәбә бьбьнә зар’ед
Хwәде. 13 Әвана нә жь хуне, нә
жь хwәстьна бәдәне у нә жи жь
хwәстьна мәрьвайе бунә, ле әw
жь Хwәде бунә.
14 У Хәб әр бу хун у гошт, бь
к’әрәмф у р’астийева т’ьж и нав
мәда коне Хwә дани. Мә р’у
мәта Wи дит, әw р’умәта Кӧр’е
Бавейиф тайе т’әне. 15 Йуһ’әнна
бона Wи шә’дәти да у бь дән
гәк и бьльнд гот: «Әва йә, бона
К’ижани мьн готьбу: ‹Әwе кӧ
пәй мьн те Әw сәр мьнр’а йә,
чьмки Әw бәри мьн һәбу›». 16 Мә
һ’әм уйа жь т’ер‑т’ьж ийа Wи
к’әрәм сәр к’әрәмеда станд*.

* 1:16 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «К’әрәм жь бәр к’әрәмева станд», аwа гот и
к’әрәма Пәйманаф Нуйә Исаф Мәсиһф щийе к’әрәма Пәйманаф Кәвьнә
ч’ийайе Синайеф гьрт ийә. Һьнәк жи фә’м дьк ьн, кӧ жь к’әрәма Иса,
к’әрәм ә’мьре баwәрмәндада һәйә у һе зедә дьбә.
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17 Чьмк и Qан ун бь дәсте Мусаф

һатә дайине, к’әрәм у р’асти бь
дәсте Исаф Мәсиһф. 18 Т’ӧ кәси
т’ӧ щар Хwәде нәдитийә, ле Йе
Тайе Т’әнейи кӧ хут Хwәде йә*
у һ’әмеза Баведа йә, Әwи Әw
да ә’йанк ьрьне.
Шә’дәт ийа Йуһ’әннайе 
ньхӧмд арф
(Мәтта 3:1‑12; Марqос 1:1‑8;
Луqа 3:15‑17)

бон а хwә чь дьб еж и?» 23 Әwи
гот: «Әз әw дәнг ьм кӧ бәр’и
йедаф дькә гази: ‹Р’ийа Хӧданф
р’аст бьк ьн!›* чаwа кӧ Ишайаф
п’ехәмб әр гот ийә». 24 Әwед кӧ
һат ьбунә шанд ьне жь ферьси
йаф бун. 25 Wана же пьрси: «Ле
иди чьма дьн ьхӧм ин иф, һәг әр
тӧ нә Мәсиһ и, нә Елй ас у нә
жи п’ех әмб әр?» 26 Йуһ’әнн а
ль wан вәг әр’анд у гот: «Әз
бь аве дьн ьхӧм ин ьм, ле Йәк
нав wәд а һәйә, кӧ һун Wи нас
нак ьн. 27 Әw ә, Йе кӧ пәй мьн
те, кӧ әз нә һеж а мә, wәк и
бәне чарьхед Wи жи вәк ьм».
28 Әв һ’әм у ль wи бәри Урдӧне,
ль Бәйт анй айе, wи щийе кӧ
Йуһ’әнн а ль wьр дьн ьхӧм анд
qәw ьм ин.

19 Әв бу Шә’дәт ийа Йуһ’әнна:
Гав а щьһуй а ф жь Оршәл име ф
к’аһ инф у леw иф шанд ьн, wәк и
жь Йуһ’әнн а бьп ьрсьн, кӧ әw
к’и йә, Йуһ’әнн а һьлд а сәр
хwә, 20 инк ’ар ф нәк ьр у аш
кәр ә гот: «Әз нә Мәсиһ мә».
21 Wан а же пьрси: «Ле тӧ к’и
йи? Елйасф и?»* Әwи гот: «На».
Бәрхе Хwәде
«Әw п’ех әмб әр е ф** созд ай и
22
29
йи?» Щаб да: «На». Һьнг е
Р’ож а дьне Йуһ’әнна дит
жер’а гот ьн: «Дә бежә, тӧ к’и кӧ Иса бәрбь wи те, әwи гот:
йи, wәк и әм щаб әке wанр’а «Ва йә! Бәрхе Хwәде, Йе кӧ
бьбьн, йед кӧ әм шанд ьнә. Тӧ гӧнед дьнйайе һьлд ьдә! 30 Әв ә

* 1:18 Нав дәстн ьвисар ед һәр ә qәнщда аһа йә: «Йе Беш ьрик и‑Беһәв ал
кӧ һ’әмез а Бав еда йә». Нав һьнәк дәстн ьвисар ед дьнда жи аһа йә:
«Кӧр’е Беш ьрик и‑Беһәв ал кӧ һ’әмез а Бав еда йә».
* 1:21 Малах и 4:5.
** 1:21 Гәләк щьһуф ль һивийа п’ехәмб әр әк и бун, йәк и мина Муса йан
жи йәк и жь wи qәwатт ьр, кӧ wе бьһ ат а wәхт е һат ьна Мәсиһ ә’лам
бьк ьра (Qан уна Дӧщари 18:15, 18; Йуһ’әнна 6:14; 7:40).
* 1:23 Ишайа 40:3.
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бона К’ижани мьн готьбу: ‹Пәй
мьнр’а Йәке бе, кӧ сәр мьнр’а
йә, чьмк и Әw бәри мьн һәбу›.
31 Мьн ньз ан ьбу Әw к’и йә, ле
әз һатьмә бь аве дьньхӧминьм,
wәк и Wи Исраелеваф бьд ьмә
ә’йанк ьрьне».
32 Йуһ’әнн а әва шә’д әт ий а
да у гот: «Мьн дит кӧ Р’ӧһ’
жь ә’змен мина кәвоткәке һат
сәр Wи дан и у ма. 33 Мьн ньза
ньбу Әw к’и йә, ле Әwе кӧ әз
шанд ьм, кӧ бь аве бьн ьхӧм и
ньм, мьнр’а гот: ‹Тӧ к’иж ан и
бьбин и кӧ р’ӧһ’ те сәр дат инә
у дьм инә, Әw ә кӧ бь Р’ӧһ’еф
Пир оз дьн ьхӧм инә›. 34 Мьн
жи дит у шә’дәт и да кӧ Әв ә
Кӧр’еф Хwәде».
Шаг ьртедф пеш ийе
35 Р’ож а

жер’а гот: «Р’абби», кӧ те фә’м
кьрьне: «Дәрсдарф», «Тӧ ль к’ӧ
дәре дьм ин и?» 39 Әwи wанр’а
гот: «Wәрьн һуне бьбин ьн».
Wана чу у дит кӧ Әw ль к’ӧ
дьм инә. Иди сьһ’әт незик и
чара бу у wе р’оже әw ль щәм
Wи ман.
40 Жь wан һәр дӧй а, йед кӧ
жь Йуһ’әнн а бьһ ист ьн у пәй
Иса чун, йәк Әнд раw ьс е бьре
Шьмһ’ун‑Пәтрус бу. 41 Әwи
пер’а‑пер’а бьре хwә Шьмһ’унф
дит у жер’а гот: «Мә Мәсиһф
дит», кӧ те фә’мк ьрьне: «Йе
К’ьфшк ьри»*. 42 Wи әw ани
щәм Иса. Иса ль Шьмһ’ун
ньһер’и у гот е: «Тӧ, Шьмһ’уне
кӧр’е Йуһ’әнна, те Кифас бей и
гот ьне» (аwа гот и «Пәтрус ф»,
кӧ те фә’мк ьрьне: «Qәй а»).

дьне Йуһ’әнна диса
Иса гази Фил ипо 
т’әви дӧ шаг ьртедф хwә сәк ьни
у Натанйел дькә
бу. 36 Дит кӧ Иса wьрар’а дәрбаз
43 Р’ож а дьне Иса qьр ар кьр
дьбә, гот: «Ва йә Бәрхе Хwәде!»
37 Әв йәк кӧ бьһ ист ьн, һәр дӧ кӧ һәр’ә Щәл илеф. Wи Фил ипо
шаг ьрт пәй Иса чун. 38 Иса ль дит у жер’а гот: «Пәй мьн wәрә!»
пьшт Хwәва вәгәр’ийа у дит кӧ 44 Фил ипо жь Бәйтсайдайе бу,
wана дайә пәй Wи тен, wанр’а жь бажаре Әндраw ьс у Пәтрус.
гот: «Һун чь дьх wазьн?» Wана 45 Фил ипо чу Нат анйел дит у
* 1:41 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «ХРИСТОС». «ХРИСТОС»
бь зьмане йунан и те фә’мк ьрьне: «Йе К’ьфшк ьри», «Йе Бьж арт иф»
у «Йе Р’унк ьриф».
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жер’а гот: «Мә Әw дит, бон а
к’иж ан и Муса Qан унеда у п’е
хәмб әра жи ньвис ар ед хwәд а
сал ьхе Wи дабун, Исайе Кӧр’е
Усьв е ф жь Ньср әт е». 46 На
танйел же пьрси: «Qәт дьб ә
кӧ тьшт әк и п’ак жь Ньср әт е
дәрк’әв ә?» Фил ипо жер’а гот:
«Wәр ә у бьбинә!» 47 Гав а Иса
дит кӧ Нат анй ел бәрбь Wи
те, дәрһәqа wид а гот: «Ва йә
исраелик и һәqи‑һ’әлал кӧ дьле
wид а мьхәнәт и т’ӧнә». 48 На
танйел же пьрси: «Чаwа мьн
нас дьк и?» Иса ле вәг әр’анд
у гот е: «Һе Фил ипо гази тә
нәк ьрьбу, гав а кӧ тӧ ль бьне
дара һеж ир е р’ун ьшт и буй и,
Мьн тӧ дит и». 49 Нат анй ел
жер’а гот: «Дәрсд ар, Тӧ Кӧр’е
Хwәде йи! Тӧ П’адше Исраеле
йи!» 50 Иса ле вәг әр’анд у гот е:
«Тӧ бон а ве йәке баwәр дьк и,
wәк и Мьн тәр’а гот: ‹Мьн тӧ
ль бьне дар а һеж ир е дит и?›
Те тьшт ед жь ве мәст ьр бьби
ни». 51 У жер’а гот: «Әз р’аст
бе хел ьф wәр’а дьб еж ьм, һуне
бьбин ьн ә’зман вәбуйә у мьл
йак’әт едф Хwәде чаwа жь сәр
Кӧр’е ф Мерьв һьлд ьк ’ьш ьн,
пәй а дьбьн»*.

2

Дә’wата ль гӧнде 
Qанайа Щәл иле

р’ож а шунда баж аре
Qан ай а Щәл ил ед а дә’
wатәк һәбу. Дийа Иса жи ль
wе дәре бу, 2 Иса у шаг ьрт ед
Wи жи бона дә’wат е һат ьбунә
т’әгл ифк ьрьне. 3 Гав а кемаси
к’әтә шәраве, дийа Иса жер’а
гот: «Шәрава wан нәма». 4 Иса
ле вәг әр’анд у гот е: «Ә’вде, чи
тә Мьн к’әт ийә? Һе нә wәхт е
Мьн ә». 5 Дийа Wи бәрдәст и
йар’а гот: «Чь кӧ wәр’а бежә,
бьк ьн». 6 У шәш к’упед кәвьри
һәбун, кӧ ль гора ә’дәт ед щь
һуйа бона шуштьн‑вәш уштьна
wана ль wьр данибун. Жь wана
һәр йәк и жь һ’әйшт е һ’әта сәд
бист лит ьр ав һьлд ьда. 7 Иса
wанр’а гот: «Ван к’упа т’ьж и
ав кьн». У wан а жи лев ар’а
даг ьрт. 8 Паше wан ар’а гот:
«Ньһ а һьнәк и даг ьрьн, бьбьн
бьд ьн ә сәрд ә’wат и». Әwан а
жи әw бьр. 9 Гав а сәрдә’wат и
жь wе ава кӧ бьбу шәрав тә’м
кьр, wи те дәрнәх ьст кӧ әw жь
к’ӧ һат, ле бәрдәст ийед кӧ ав
к’ьшандьбун заньбун. Сәрдә’
wат и гази зә’ве кьр 10 у жер’а

* 1:51 Дәстпебун 28:12.
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гот: «Һәр кәс пеш ийе шәрав а
хwәйә р’ьнд дат инә сәр т’әхтә
у паше гава вәх wари нә, әw йа
нәр’ьнд дәрд ьхә. Ле тә шәрава
р’ьнд һ’әта ньһа хwәй кьрийә».
11 Әва нишана Исайә пеш ьн
бу, кӧ Wи Qанайа Щәл иледа
кьр. Бь ви аwайи Әwи р’умәта
Хwә да хӧйак ьрьне у шаг ьрт ед
Wи баwәрийа хwә Wи анин.
12 Пәй ве йәкер’а, Иса т’әви
дийа Хwә, бьред Хwә у шагьртед
Хwә чу Кәфәрнаһуме, ле гәләк
р’ож а Әw ль wе дәре нәман.

Баве Мьн нәк ьнә баз арг әһ!»
17 Һат ә бира шаг ьрт ед Wи кӧ
аһа һат ийә ньвисаре: «Хирәта
һьндав а мала Тәда агьр Мьн
дьх ә»*. 18 Һьнг е щьһуй а же
пьрси: «Те чь нишане ниша
ни мә ки, кӧ һ’ӧкӧме Тә һәйә
ван тьшт а бьк и?» 19 Иса ль
wан вәг әр’анд у гот: «Ве п’а
рьстг әһе һьлш ин ьн, Әзе нава
се р’ож ад а р’акьм». 20 Һьнг е
щьһуйа жер’а гот: «Нава чьл
шәш салад а әва п’арьстг әһ а
һат ийә чек ьрьне. Чаwа Те wе
нав а се р’ож ада р’ак и?» 21 Ле
Иса п’арьстг әһеф
Иса дәрһәqа п’арьстгәһа бәдәна
паqьж дькә
Хwәда хәбәр дьда. 22 Пәйр’а гава
(Мәтта 21:12‑13;
Әw жь мьрьне р’абу, шаг ьрта
Марqос 11:15‑17; Луqа 19:45‑46)
әw гот ьна Wи ани бира хwә у
13 Щәж ьн а ф щьһуй айә Дәр wан а әw ньвис ар у гот ьн а Иса
базбуне незик бу, Иса һәвраз баwәр кьрьн.
чу Оршәлиме. 14 П’арьстгәһедаф
Дьлеф һәр мәрьви
Әwи йед кӧ дәwар, пәз у кә
Исава ә’йан ә
вотк дьфьр от ьн, ӧса жи йед
23 Аwа гав а кӧ Иса Щәж ьн а
п’әр әг ӧһер’ р’ун ьшт и дит ьн.
15 Дә ижар Wи жь бәна qамч ик Дәрб азб ун ед а ль Орш әл и
чек ьр, һ’әм у жь п’арьстг әһе ме бу, гәләк а әw нишанед кӧ
пәз у дәwаред wанва дәрх ьс Wи дьк ьрьн дит ьн, баwәрийа
тьн, п’әред п’әрәгӧһер’а р’ет ьн хwә наве Wи анин. 24 Ле Иса
у т’әхт ед wан wәлг әр’анд ьн. баwәрий а Хwә ль wан нәд а
16 Кәвоткфьрошар’а гот: «Вана ни, чьмк и дьле ф һ’әм у мәрьв а
жь ве дәре һьлд ьн! Иди мала Wива ә’йан бу. 25 Нә һ’әwщә бу,
* 2:17 Зәбур 69:9.
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кӧ йәк и һьндава мәрьв әк ида р’ӧһ’ ә. 7 Тӧ ә’щебмайи нәминә
шә’дәт и бьда, чьмк и Wи дьле кӧ Мьн тәр’а гот: Гәрәке һун
мәрьв а зан ьбу.
диса ну бьбьн*. 8 Ба* ль к’ӧ дәре
дьх wаз ә р’ад ьб ә. Тӧ дәнг е wи
Иса у Никодемо
дьбьһей и, ле ньзан и әw жь к’ӧ
1 Жь фер ьс ий а мәр ьв әк те у к’ӧд а дьчә. Һәр кәс е кӧ жь
һәбу, наве wи Никодемо, Р’ӧһ’* дьб ә жи ӧса йә».
9 Никод емо же пьрси: «Әw
кӧ сәр әкәк и щьһуйа бу. 2 Әва
шәв һатә щәм Иса у жер’а гот: чаwа дьбә?» 10 Иса ле вәгәр’анд
«Мамоста, әм зан ьн кӧ Тӧ жь у гот е: «Тӧ дәрсд ар е Исрае ле
Хwәдеда чаwа дәрсдар һат ий и, йи у һе ван йәк а ньз ан и? 11 Әз
чьмк и әw нишанед кӧ Тӧ дьк и, р’аст бе хел ьф тәр’а дьб еж ьм,
һәг әр Хwәде нә пер’а бә, т’ӧ тьште кӧ әм зан ьн wе дьбеж ьн,
кәс ньк арә бькә».
тьшт е кӧ мә дит ийә шә’дә
3 Иса ле вәг әр’анд у гот е: «Әз тий а wе дьд ьн. Ле бәл е һун
р’аст бе хел ьф тәр’а дьбеж ьм, шә’д әт ий а мә qәбул нак ьн.
һәг әр мәрьвәк диса ну нәб ә*, 12 Һәг әр Әз дәрһәqа тьшт ед ль
әw ньк арә П’адшат ийаф Хwә ве дьнед а wәр’а дьб еж ьм һун
де бьбин ә». 4 Ник од ем о же баwәр нак ьн, ле wәк и дәрһә
пьрси: «Мәрьв кӧ иди мәзьн qа тьшт ед ль ә’зм ан а беж ьм,
буйә, әw чаwа дьк арә диса ну һуне чаwа баwәр бьк ьн? 13 Кә
бьб ә? Qәт дьбә кӧ әw щар әкә сәк һьлнәк’ьш ийайә ә’змен,
дьн бьк’әвә зьке дийа хwә у жь пешт ьри Әwи кӧ жь ә’змен
дийа хwә диса бьбә?» 5 Иса ле пәй а бу, Кӧр’е Мерьв. 14 Ча
вәг әр’анд у гот е: «Әз р’аст бе wа кӧ Мус а бәр’ийед а ф мә’р
хел ьф тәр’а дьбеж ьм, һ’әта кӧ бьл ьнд кьр, ӧса жи гәр әк е
мәрьв жь аве у Р’ӧһ’ нәб ә, әw Кӧр’е Мерьв бе бьл ьндк ьрьне,
ньк ар ә бьк ’әв ә П’адш ат ий а 15 wәк и һәр кәс е кӧ баwәрий а
Хwәде. 6 Йе кӧ жь бәдәне дьб ә хwә Wи бинә, жий ин а wийә
бәдән ә, йе кӧ жь Р’ӧһ’ дьб ә һ’әт а‑һ’әт айе һәб ә.

3

* 3:3 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Һәг әр мәрьв әк жь жор нәб ә».
* 3:7 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Гәр әке һун жь жор бьбьн».
* 3:8 Бь зьманед йунан и у ибран иф хәб әра «Ба» у «Р’ӧһ’» йәк ьн.
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Чьмк и Хwәде ӧса дьнй а
һ’ьз кьр, кӧ Кӧр’еф Хwәй и тайе
т’әне бәрва да, wәк и һәр кәсе
кӧ баwәрийа хwә Wи бинә ӧнда
нәб ә, ле жий ин а wийә һ’ә
та‑һ’әтайе һәбә. 17 Чьмк и Хwәде
Кӧр’е Хwә нәшандә дьнйайе,
кӧ диwана дьне бькә, ле wәк и
дьнйа пе Wи хьлазф бә. 18 Йе кӧ
баwәрийа хwә Wи бинә, диwана
wи набә, ле әwе кӧ баwәрайи
хwә Wи найнә, иди диwан а
wи буйә жи, чьмк и әwи баwә
рийа хwә наве Кӧр’е Хwәдей и
тайе т’әне нәа ни. 19 Диwан бь
ви аwайи дьбә: Р’онай и һатә
дьнйайе, ле мәрьва тә’ристани
жь р’онайе зедәт ьр һ’ьз кьр,
чьмк и кьред wан хьраби бун.
20 Һәр кәс е кӧ хьрабийе дькә,
р’онай и бәр ч’ә’ва р’әш ә. Әw
хwә ль р’онайе наг ьрә, wәк и
кьрьнед wи хӧйа нәбьн. 21 Ле
әwе кӧ р’аст ийе дькә, әw хwә
ль р’онайе дьг ьрә, wәк и ә’йан
бә, кӧ кьред wи Хwәдеда һат ь
нә кьрьне».
16

Иса у Йуһ’әннайе ньхӧмд арф

дьн ьхӧманд, чьмк и ав ль wьр
гәләк бу. Мәрьв дьһ ат ьнә wе
дәре у дьн ьхӧм ин. 24 Йуһ’әнна
һе нәа вит ьбунә кәле.
25 Һьнг е нав шаг ьрт ед Йу
һ’әнна у щьһук ида ль сәр пьрса
ә’дәт ед шушт ьн‑вәш ушт ьне
дә’w пешда һат. 26 Әw шаг ьрт
чунә щәм Йуһ’әнн а у жер’а
гот ьн: «Дәрсд ар, Әwи кӧ ль
wи бәри ч’әме Урдӧне т’әви тә
бу у тә бона Wи шә’дәт и да, ва
Әw Хwәх а дьн ьхӧм инә у һ’әм у
дьч ьнә щәм Wи».
27 Йуһ’әнн а щаб да у гот:
«Мәр ьв әк ньк ар ә тьшт әк и
һьлдә сәр хwә, һәг әр әw жь
ә’змен жер’а нәһат ьбә дай ине.
28 Һун хwәх а шә’дед мьн ьн, кӧ
мьн гот ийә: ‹Әз нә Мәсиһ ьм,
ле йе ль пеш ий а Wи шанд и
мә›. 29 Бук бона к’е бә зә’ва әw
хwәха йә. Ле чаwа дәстәбьраке
зә’ве сәк ьн и бона wи дьбьһе у
бь дәнг е wи ша дьб ә, ӧса жи
ньһа дьле мьн шабунева т’ьж и
бу. 30 Әw гәр әке мәзьн бә, ле
әз бьч’ук бьм.

22 Пәй ве йәкер’а Иса у шагьр

Йе кӧ жь ә’змана те

тед Wи чунә qәза Щьһустане .
Иса ль wе дәре т’әви wан дьма сәр һ’әм уйар’а йә. Әwе кӧ жь
у дьн ьхӧманд. 23 Йуһ’әнна жи ве дьне йә, әw йе ве дьне йә у
ль Ә’йнон а незик и Салиме әw жь ве дьне хәб әр дьдә. Ле
ф
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Әwе кӧ жь ә’змен һат ийә, Әw
сәр һ’әм уй ар’а йә. 32 Wи чь
дит у чь бьһ ист бона wе йәке
шә’дәтийе дьдә, ле т’ӧ кәс шә’
дәт ийа Wи qәбул накә. 33 Йе
кӧ шә’дәт ийа Wи qәбул дькә,
әw мак дькә кӧ Хwәде р’аст ә.
34 Әwе кӧ Хwәде шанд ийә Әw
гот ьнед Хwәде дьбежә, чьмк и
Хwәде Р’ӧһ’ бе чап дьдә Wи.
35 Бав Кӧр’ һ’ьз дькә у һәр тьшт
дайә дәсте Wи. 36 Әwе кӧ баwә
рийа хwә Кӧр’ тинә, жий ина
wийә һ’әта‑һ’әтайе һәйә. Әwе
кӧ гӧр’аф Кӧр’ накә, әw жий и
не набинә, ле хәзәба Хwәде ль
сәр wи дьм инә».
Ава жий инаф һ’әта‑һ’әтайе
у һ’әбанд ьна бь р’ӧһ’
у р’аст ийе

4

1 Ферьсий а

бьһ ист кӧ Иса
жь Йуһ’әнна зедәт ьр ша
гьрта дьщ ьвинә у бь аве дьн ь
хӧм инә, 2 ле р’аст Иса Хwәх а
нәдьньхӧманд, ле шагьртед Wи
дьн ьхӧманд ьн. 3 Һьнг е Иса кӧ
ве йәке пе һ’әсийа, Әwи Щь
һустан һьшт у диса чу Щәлиле.
4 Ӧса qәw ьм и кӧ гәр әке Әw
Самәрйайер’аф дәрбаз бьбуйа.

5 Әw һатә баж арәк и Самәрйайе

кӧ наве wи Сухар бу. Әw дәр
незик и wи ә’рд и бу, кӧ Аqубф
дабу кӧр’е хwә Усьв ф. 6 Бира
Аqуб ль wе дәр е бу. Иса ӧса
жь р’еw ит ийе wәст ийай и, ль
к’еләк а ф бир е р’ун ьшт. Иди
р’ож нивро бу.
7 К’ӧлф әт әкә самәриф һат кӧ
аве бьк’ьш инә. Иса wер’а гот:
«Авәке бьдә Мьн, Әз вәх wьм».
8 Шаг ьрт ед Wи жи чубунә ба
жер, кӧ хӧр әк бьк’ьр’ьн. 9 Wе
к’ӧлфәтаф самәри жер’а гот: «Тӧ
щьһу йи у әз жи к’ӧлфәтәкә
самәри мә. Тӧ чаwа жь мьн аве
дьх wази?» Чьмк и т’ӧ һәләqә
тийа щьһуйа т’әви самәрийа
т’ӧнәбу*. 10 Иса ле вәг әр’анд у
гот е: «Һәг әр тә дай ина Хwәде
бьзан ьбуйа у бьзан ьби К’и йә
кӧ тәр’а дьбежә: ‹Авәке бьдә
Мьн Әз вәх wьм›, тәйе жь Wи
ав бьх wәста у Әwи wе ава жи
йине бьда тә». 11 К’ӧлфәте жер’а
гот: «Әз хӧлам, тьштәк и Тәй и
кӧ Тӧ пе аве бьк’ьш ин и т’ӧнә
у бир жи к’ур ә! Дә ижар Те
ава жий ине жь к’ӧ дәре бин и?
12 Чьм а Тӧ жь бав е мә Аqуб
мәст ьр и, йе кӧ әва бира дайә

* 4:9 Аһа те фә’мк ьрьне, әw дәрданедф кӧ самәрийа дьданә хәбат е щь
һуйа әw һ’әрамф һ’әсаб дьк ьрьн.
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мә у жь ве әwи, зар’ед wи, пәз
у дәwаред wи же вәх wарьнә?»
13 Иса щаба wе да у гот е: «Һәр
кәсе кӧ жь ве аве вәх wә, әwе
диса т’и бә. 14 Ле әwе кӧ жь wе
аве вәх wә, йа кӧ Әз бьд ьме,
әwе т’ӧ щар т’и нәбә. Бәле әw
ава кӧ Әзе бьд ьмә wи, wе дьле
wида бьбә кан икә аве, кӧ wе
бон а жий ин а һ’әт а‑һ’әт айе ф
бьлq бьдә». 15 К’ӧлфәт е жер’а
гот: «Әз хӧлам, дә бьдә мьн
wе аве, кӧ әз иди т’и нәбьм у
нәйем жь вьр аве нәк’ьшиньм».
16 Иса ле вәг әр’анд у гот е:
«Һәр’ә гази мере хwә кә у wәрә
вьра». 17 К’ӧлфәт е щаба Wи да
у гот: «Мере мьн т’ӧнә». Иса
жер’а гот: «Тә р’аст гот: ‹Ме
ре мьн т’ӧнә›, 18 чьмк и пенщ
меред тә һәбунә у йе кӧ ньһ а
жи тӧ пер’а йи нә мере тә йә.
Тә әв йәк а р’аст гот». 19 К’ӧл
фәт е жер’а гот: «Әз хӧлам, әз
дьбиньм Тӧ п’ехәмбәр и. 20 Кал
у бавед мә ль сәре ви ч’ийай и
Хwәде һ’әбанд ьнә, ле һун дь
беж ьн щийе Хwәде һ’әбандьне
гәрәке ль Оршәлиме бә». 21 Иса
жер’а гот: «Ә’вде, Мьн баwәр

бькә, wәхт е бе, кӧ һуне нә ль
ви ч’ийай и у нә жи ль Оршә
лиме Баве бьһ’әбин ьн. 22 Һун
самәри Wи дьһ’әбин ьн, К’и
жан и кӧ һун нас нак ьн, ле әм
щьһу Wи дьһ’әбиньн, К’ижани
әм нас дьк ьн, чьмк и хьлазбун
жь щьһуйа те. 23 Ле бәле wәхт е
бе, иди пер’а гьһ ишт ийә жи,
кӧ йед р’аст дьһ’әбин ьн wе бь
Р’ӧһ’ у Р’аст ийе Баве бьһ’әби
ньн, чьмк и Бав йед аһа дьһ’ә
бин ьн дьг әр’ә. 24 Хwәде Р’ӧһ’
ә у йед кӧ Wи дьһ’әбин ьн жи
гәр әке бь Р’ӧһ’ у Р’аст ийе Wи
бьһ’әбин ьн». 25 К’ӧлфәте жер’а
гот: «Әз заньм кӧ Мәсиһеф бе»,
(аwа гот и «Йе К’ьфшк ьри»).
«Гав а Әw бе, Әwе дәрһәqа һәр
тьшт ида мәр’а гьл и кә». 26 Иса
жер’а гот: «ӘЗ ӘW ЬМ*, кӧ т’әви
тә хәб әр дьд ьм».
27 Сәр хәб әрд ан а wанд а ша
гьрт ед Иса һат ьн. Әw гәләк и
ә’щебмай и ман, кӧ Wи т’әви
к’ӧлф әт е хәб әр дьда, ле кәси
нәг от е: «Тӧ чь дьх wази?» йан
«бона чь т’әви wе хәбәр дьд и?»
28 Һьнг е к’ӧлф әт е щер’е хwә
һьшт, чу бажер у щьмә’т ер’а

* 4:26 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «ӘЗ ҺӘМӘ, кӧ т’әви тә хәб әр дьд ьм».
Пәймана Кәвьнда «ӘЗ ҺӘМӘ» нав әк и Хwәде йә (Дәрк’әт ьн 3:13‑14).
Шьр ов әк ьрьна ве бьн р’еза Йуһ’әнна 8:58‑да бьх ун ьн.
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гот: 29 «Wәрьн Wи мәрьви бь
бин ьн, Йе кӧ һ’әм у тьшт ед кӧ
мьн бәре кьрьбун мьнр’а го
тьн. Гәло Әв ә Мәсиһ?» 30 Әw
жь бажер дәрк’әт ьн у һат ьнә
щәм Wи.
31 Wи wәхт ид а шаг ьрт ед Wи
лав а же дьк ьрьн у дьг от ьне:
«Дәрсд ар, тьшт әк и бьх wә!»
32 Ле Әwи wанр’а гот: «Хӧр әке
Мьн и хwарьне һәйә, һун нь
зан ьн». 33 Шаг ьрт а жь һәвдӧ
пьрс и: «Гәл о кәс әки жер’а
хwарьн анийә?»
34 Иса wанр’а гот: «Хwарьн а
Мьн әw ә, кӧ Әз хwәст ьна Йе
кӧ Әз шандьмә бькьм у шьхӧлед
Wи бин ьмә сериф. 35 Чьма һун
хwәх а набеж ьн: ‹Һ’әта нанд ь
рунеф һе чар мәһ һәнә›? Ва йә
Әз wәр’а дьбеж ьм, ч’ә’вед хwә
вәкьн у дина хwә бьдьнә зәвийа,
әw чаwа зәр бунә, дьрут ьнер’а
һазьр ьн! 36 Йе кӧ дьд ьру һәqе
хwә дьст инә у бона жий ина
һ’әт а‑һ’әт айе бәр т’оп дьк ә,
wәк и йе дьч инә у йе дьд ьру бь
һәвр’а ша бьн. 37 Вьра әв гот ьн
р’аст ә, кӧ: ‹Йәк дьч инә у йәк и
дьн дьдьру›. 38 Мьн һун шандьн
кӧ һун wе бьдьрун, сәр к’ижане
һун нәхәбьт инә, һьнәкед дьн
хәбьт ин у һун ль сәр хәбат а
wан р’ун ьшт ьн».

Щьмә’та самәрийе 
баwәрийа хwә Иса тин ьн
Гәләк самәрийед жь wи
баж ари баwәрийа хwә ль Wи
анин, бона гот ьна wе к’ӧлфәте
кӧ дьгот: «Һ’әм у тьштед кӧ мьн
кьрьбун, Әwи мьнр’а готьн». 40 У
гав а самәри һат ьнә щәм Wи,
лав а же кьрьн, кӧ Әw ль щәм
wан бьминә. Әw жи дӧ р’ожа ль
wе дәре ма. 41 Гәләк а бона wе
хәб әрдана Wи баwәрийа хwә
ль Wи анин 42 у wе к’ӧлфәт ер’а
готьн: «Әм иди нә кӧ пе готьна
тә баwәр дьк ьн, ле мә хwәх а
бьһ ист у әм зан ьн кӧ әв ә р’аст
Хьлазк ьреф дьнйайе».
39

Иса кӧр’е qӧл ьхк’ар әк и 
qәнщ дькә
(Мәтта 8:5‑13; Луqа 7:1‑10)

Пәй ван һәр дӧ р’ож ар’а
Иса жь wьр р’абу чу Щәл иле.
44 Иса хwәх а шә’дәт и дабу, кӧ
р’умәта п’ехәмбәр щи‑мьск’ә
не wида т’ӧнә. 45 Гав а кӧ Әw
һатә Щәл иле, щәл ил ийа Әw
qәбул кьр, чьмк и әwана хwәх а
жи бона Щәж ьна Дәрбазбуне
чубунә Оршәл име у тьштед кӧ
Wи кьрьбун дит ьбун.
46 Иса диса чу Qанайа Щәл и
ле, к’идәре ав кьрьбу шәрав. Wе
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дәре qӧльхк’арәк и qәсьре һәбу,
кӧ кӧр’е wи ль Кәфәрнаһуме
нәх wәш бу. 47 Гава әwи бьһ ист
кӧ Иса жь Щьһустане һат ийә
Щәл иле, һатә щәм Wи у лав а
же кьр, кӧ һәр’ә Кәфәрнаһуме
кӧр’е wийи бәртәләф qәнщ кә.
48 Иса wир’а гот: «Һ’әт а кӧ һун
нишан у к’әрәмәта нәбин ьн,
һун т’ӧ щар баwәр нак ьн». 49 Qӧ
льхк’аре qәсьре жер’а гот: «Әз
хӧлам, wәрә әм һәр’ьн, һәла һе
кӧр’е мьн нәм ьрийә». 50 Иса ле
вәг әр’анд у гот е: «Һәр’ә, кӧр’е
тә сах‑сьламәт ә». Wи мәрьви
жи әw гот ьна Иса баwәр кьр
у чу. 51 Әw һе нәг ьһ ишт ьбу
йе, хӧламед wи пеш ийа wида
һат ьн у жер’а гот ьн: «Кӧр’е
тә сах‑сьламәт ә». 52 Әwи жь
хӧламед хwә пьрси: «К’иж ан
сьһ’әт еда әw бәрбь qәнщбуне
чу?» Wана готә wи: «Дӧһӧ пәй
ниврор’а сьһ’әта йәке т’айе же
бәр’да». 53 Һьнг е баве кӧр’ьк те
дәрх ьст, кӧ әw wе сьһ’әт еда бу,
гав а Иса жер’а гот: «Кӧр’е тә
сах‑сьламәт ә». Бь ви аwайи
wи у т’әмам ийа нәфәред мала
wи баwәр кьрьн. 54 Әва нишана
дӧда бу кӧ Иса кьр, гав а Әw
жь Щьһустане һатә Щәл иле.

Нәх wәше си у һ’әйшт сала 
qәнщ дьб ә

5

1 Пәй ве йәкер’а щәж ьнәкә

щьһуйа һат у Иса һәвраз
чу Оршәл име.
2 Ль Оршәл име, ль бәр дәр
гәһе Пез һ’әwз әк һәбу, кӧ бь
ибр ан иф жер’а дьб еж ьн Бә
йтзат’а, пенщ һеwангәһед wе
һәбун. 3 Wан һеwангәһада гәләк
нәх wәш п’алд ай и бун: Йед
кор, шьл ушә’т у к’ут. 4 Әвана
һивийа льһәвк’әт ьна аве бун,
чьмк и щар‑щара мьлйак’әтәк и
Хӧдан дьк’әтә аве у ль һәв дь
хьст. У пәй льһәвк’әтьна авер’а,
к’е бәри һ’әм уйа бьк’әта аве,
әw жь нәх wәш ийа хwә qәнщ
дьбу*. 5 Мәрьв әк ль wе дәр е
һәбу, кӧ нәх wәше си һ’әйшт
сала бу. 6 Иса гав а әw ль wьр
п’алдай и дит у зан ьбу жи кӧ
әw зув а нәх wәш ә, wир’а гот:
«Тӧ дьх wази qәнщ би?» 7 Йе
нәх wәш ле вәг әр’анд у гот е:
«Әз хӧлам, кәсәки мьн т’ӧнә,
wәк и гав а ав ль һәв дьк’әвә,
мьн бавежә һ’әwз. Һ’әта әз һ’ьзи
дьд ьмә хwә хwә бавеж ьме, йә
ки дьн бәри мьн хwә давеже».
8 Иса жер’а гот: «Р’абә бәр’а хwә

* 5:4 Нав дәстн ьвисар ед һәр ә qәнщда р’еза 4‑а т’ӧнә.
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һьлдә у бьгәр’ә». 9 Пер’а‑пер’а
әw мәрьв qәнщ бу, бәр’а хwә
һьлда у гәр’ийа.
Әw р’ожаф шәмийе бу. 10 Һьнге
щьһуйа wи мәрьве qәнщбуйир’а
гот: «Иро шәми йә! Qанун изьне
надә кӧ тӧ бәр’а хwә һьлд и».
11 Әwи ль wан вәг әр’анд у гот:
«К’е әз qәнщ кьрьм Әwи мьнр’а
гот: ‹Бәр’а хwә һьлдә у бьгәр’ә›».
12 Wана же пьрси: «Әw к’и бу
кӧ тәр’а гот: ‹Бәр’а хwә һьлдә
у бьгәр’ә?›» 13 Ле йе qәнщбуй и
ньзаньбу Әw к’и бу, чьмк и Иса
Хwә нава ә’лаләта wьрда бәта
вәк ьр. 14 Пәй ве йәкер’а Иса әw
п’арьстгәһеда дит у жер’а гот:
«Бьньһер’ә, тӧ qәнщ буйи! Иди
гӧна нәкә, wәк и тьштәк и һе
хьраб нәйе сәре тә».
15 Wи мәрьви чу щьһуй ар’а
гьл и кьр, Йе кӧ әw qәнщ кьри
йә Иса йә. 16 Бона ве йәке иди
щьһу пәй Иса к’әт ьн, чьмк и
Wи әв йәк ан а р’ож а шәм и
йед а дьк ьр ьн. 17 Һьнг е Иса
ль wан вәгәр’анд у гот: «Баве
Мьн һ’әт а ньһ а шьхӧле Хwә
дькә, Әз жи дьк ьм». 18 Бона ве
йәке щьһуйа һе дьк ьр кӧ Wи
бькӧж ьн, чьмк и Wи нә т’әне
р’ож аф шәм ийе т’әр’ьбанд ьбу,
ле Хwәде кьрьбу Бав е Хwә у
Хwә һьмбәри Хwәде кьрьбу.

Хwәде һ’ӧкӧм дайә Кӧр’
19 Ләм а Иса wанр’а гот: «Әз
р’аст бе хел ьф wәр’а дьбеж ьм,
кӧ Кӧр’ ньк ар ә хwәс әрих wә
тьшт әк и бькә, әw т’әне wан
тьшт ед кӧ дьбинә Бав дькә,
Әw жи дькә. Бав чь дькә Кӧр’
жи ӧса дькә. 20 Чьмк и Бав Кӧр’
һ’ьз дькә у һәр тьштед кӧ Хwәха
дькә нишан и Wи дькә. Әwе һе
тьшт ед мәзьн нишан и Wи бь
кә у һуне ә’щебмай и бьм ин ьн.
21 Чаwа кӧ Бав дьк ар ә мьрий а
сах кә у жий ине бьдә wан, ӧса
жи Кӧр’ф дьк ар ә к’иж ана Әw
дьх wаз ә, жий ине бьдә wан.
22 Сәрд а жи Бав диw ан а т’ӧ
кәси накә, ле һ’әм у һ’ӧкӧме
диwанк ьрьне дайә Кӧр’, 23 wәк и
һ’әм у qәд ьре Кӧр’ бьзан ьбьн,
чаwа qәд ьр е Бав е зан ьн. Йе
кӧ qәд ьр е Кӧр’ ньз ан ә, әw
qәд ьре Баве кӧ Әw шанд ийә
жи ньзанә.
24 Әз р’аст бе хел ьф wәр’а
дьбеж ьм: Һәр кәсе кӧ гӧһ бьдә
гот ьнед Мьн у Wи баwәр бькә,
Йе кӧ Әз шанд ьмә, жий ина
wийә һ’әта‑һ’әтайе һәйә. Ди
wана wи найе кьрьне, ле әw
жь мьрьне дәрб ази жий ине
буйә. 25 Әз р’аст бе хел ьф wә
р’а дьб еж ьм, wәхт те у пер’а
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гьһиштийә жи, кӧ мьрийе дәнге
Кӧр’е Хwәде бьбьһен у әwед кӧ
бьбьһен wе бьж ин. 26 Чьмк и
чаwа Бав кан ийа жий ине йә,
ӧса жи кьр wәк и Кӧр’ Хwәх а
кан ийа жий ине бә. 27 Әwи һ’ӧ
кӧме диwанк ьрьне жи да Wи,
чьмк и Әw Кӧр’еф Мерьв ә. 28 Ль
ве йәке ә’щебмай и нәм ин ьн,
чьмк и wәхт нез ик дьб ә, кӧ
һ’әм уйед т’ьрбада wе дәнге Wи
бьбьһен 29 у дәрк’әвьн. Йед кӧ
qәнщи кьрьнә wе бона жийине
р’абьн, йед кӧ хьраби кьрьнә
бона диwане.
30 Әз Хwәха ньк арьм тьштәк и
бьк ьм. Чаwа кӧ Әз дьбьһем, ӧса
жи диwане дькьм. Диwанкьрьна
Мьн р’аст ә, чьмк и Әз нә кӧ
ль хwәст ьна Хwә дьгәр’ьм, ле
хwәст ьна Йе кӧ Әз шанд ьмә.
Шә’дәт ийа бона Иса
31 Һәг әр

Әз бона Хwә шә’дә
тийе бьдьм, шә’дәтийа Мьн нә
р’аст ә. 32 Ле йәк и дьн һәйә кӧ
бона Мьн шә’дәт ийе дьдә у Әз
заньм әw шә’дәтийа кӧ Әw бона
Мьн дьдә р’аст ә. 33 Wә мәрьв
шанд ьнә щәм Йуһ’әнна у wи
шә’дәт ийа р’аст ийе да. 34 Ле Әз
нә һ’әwще шә’дәт ийа мәрьв а
мә, Әз т’әне ван тьшта дьбежьм,
wәк и һун хьлаз бьн. 35 Йуһ’әнна

ч’ьрак бу кӧ дьшьхӧли у р’онайи
дьда. Wә хwәст кӧ һьнәк wәхт
бь р’онайа wи ша бьн. 36 Ле әw
шә’дәт ийа бона Мьн сәр шә’
дәт ийа Йуһ’әннар’а йә. Чьмк и
әw шьхӧлед кӧ Баве спарт ьнәф
Мьн, wәк и Әз wан бин ьм ә
сери, һәма әw шьхӧл ьн, йед
кӧ Әз дьк ьм, шә’дәт ийе бона
Мьн дьд ьн, кӧ Баве Әз шан
дьмә. 37 У Бав кӧ Әз шанд ьмә,
Wи Хwәх а бона Мьн шә’дәт и
дайә. Wә т’ӧ щар нә дәнг е Wи
бьһ ист ийә, нә р’уйе Wи дит и
йә 38 у нә жи гот ьна Wи дьле
wәда дьм инә, чьмк и һун Әwи
кӧ Wи шанд ийә баwәр нак ьн.
39 Һун ньвис арад а к’ур дьбьн,
чьмк и һун дьбеж ьн, жий ина
wәйә һ’әта‑һ’әтайе wанда йә
у һәм а әw хwәх а шә’дәт ий а
Мьн дьд ьн. 40 Ле һун нах wазьн
бенә щәм Мьн, wәк и жий ина
wә һәб ә.
41 Әз нә һ’әwще шьк ьрдайина
мәрьв айе мә, 42 ле Әз wә нас
дьк ьм у зан ьм кӧ дьлеф wәда
һ’ьзк ьрьна Хwәде т’ӧнә. 43 Әз бь
наве Баве Хwә һатьм у һун Мьн
qәбул нак ьн. Ле һәгәр йәк и дьн
бь наве хwә бе, һуне wи qәбул
кьн. 44 Һуне чаwа бьк арьбьн
Мьн баwәр бьк ьн, һәгәр һун
нав һәвд а р’умәт а нав е хwә
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дьг әр’ьн, ле әw р’умәта кӧ жь
Хwәдейе беш ьрик и‑беһәв алә
нагәр’ьн? 45 Нәфьк ьрьн кӧ Әзе
wә ль бәр Баве нәһәq кьм. Йәк
һәйә, кӧ wә нәһәq дькә, һәма
әw Муса йә кӧ wә гӧмана хwә
дан ийә сәр wи. 46 Һәг әр wә
Муса баwәр бьк ьра, wәйе Әз
жи баwәр бьк ьрама, чьмк и әwи
дәрһәqа Мьнда ньвисийә. 47 Ле
һәгәр һун ньвисаред wи баwәр
нак ьн, һуне чаwа гот ьнед Мьн
баwәр бьк ьн?»
Иса пенщ һ’әзара т’ер дькә
(Мәтта 14:13‑21; Марqос
6:30‑44; Луqа 9:10‑17)

6

1 Пәй ве йәкер’а Иса дәр
бази wи бәри гола Щәлиле
бу, кӧ жер’а Тәбәрийа дьбеж ьн.
2 Ә’лал әт әк ә гьр ан пәй Wи
дьч у, чьмк и wан әw нишанед
к’әр әмәт дит ьбун, йед кӧ Wи
ль сәр нәх wәша кьрьбун. 3 Иса
р’абу сәре ч’ийе у ль wе дәре
т’әви шаг ьрт ед Хwә р’ун ьшт.
4 Щәж ьн а щьһуй айә Дәрбаз
буне незик бу.
5 Гав а Иса ль дора Хwә нь
һер’и, дит кӧ ә’лаләтәкә гьран
бәрбь Wи те, готә Филипо: «Әме
нен жь к’ӧ дәре бьк’ьр’ьн, wәк и
әв мәрьвана бьх wьн?» 6 Әwи әв
йәк гот, кӧ wи бьщер’ьбинәф,

чьмк и Хwәх а зан ьбу кӧ wе чь
бьк ьра. 7 Фил ипо ле вәгәр’анд
у гот е: «Баһе дӧсьд зивиф нан
жи т’ера ван накә, һәма wәк и
һәр йәк ир’а пә’рик жи бьк’әвә!»
8 Жь шаг ьрта йәк и, Әнд раw ьсе
бьре Шьмһ’ун‑Пәтрус готә Wи:
9 «Вьр хорт әк һәйә, кӧ пенщ
нанед щәһ у дӧ мә’сийед wи
һәнә. Ле бон а һаqас мәрьв а
әв чь йә?»
10 Иса гот: «Мәрьв а ль ә’рде
бьд ьнә р’ун ьштанд ьне». Ши
най ийа wьр гәләк бу, әw меред
кӧ р’ун ьшт ьн, wәкә пенщ һ’ә
зара бун. 11 Һьнг е Иса әw нан
һьлд ан шьк ьри да у бәл ай и
р’ун ьшт ийа кьр. Бь ви аwайи
жи мә’си бәла кьрьн, чьqас кӧ
хwәст ьн. 12 У гава т’ер хwарьн,
Әwи шагьртед Хwәр’а гот: «Wан
һурькед бәрмай и бьд ьнә һәв,
wәки тьштәк п’уч’ нәбә». 13 Ша
гьрта жи жь бәр әwед кӧ пенщ
нанед щәһ хwарьбун, донздәһ
сәлә жь һурькед бәрмайи т’ьж и
бәр әв кьрьн.
14 Гава ван мәрьва дит кӧ Иса
әв нишан кьр, гот ьн: «Р’аст Әв
ә әw п’ехәмб әре кӧ wе бьһ ата
дьнйайе!» 15 Һьнг е Иса пе һ’ә
сийа кӧ әwе бен у Wи бь зоре
бьбьн бьк ьнә п’адша, диса Әw
т’әне һьлк’ьш ийа ч’ийе.
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мәрьв а дит кӧ нә Иса ль wьр
ә у нә жи шаг ьрт ед Wи, һьнг е
(Мәтта 14:22‑27;
әw хwәх а жи к’әт ьнә qәй ьк а у
Марqос 6:45‑52)
чунә Кәф әрнаһуме, wәк и ль
16 Гав а р’о чу ава, шаг ьрт ед Иса бьг әр’ьн.
Wи бәржери дәве голе бун. 17 Әw
Иса йә нане жий ина 
к’әт ьнә qәй ькәке у р’е к’әт ьн,
һ’әта‑һ’әтайе
wәк и дәрбази Кәфәрнаһуме,
25
wи бәри голе бьн. Иди тә’ри
Гав а wан Иса ль wи бәри
к’әт ьбу ә’рде, ле Иса һе Хwә голе дит, жер’а готьн: «Дәрсдар,
wанр’а нәг иһанд ьбу. 18 Фьрто Тӧ к’әнг е һат и ве дәре?» 26 Иса
нәкәф qай им р’абу, голе да бәр ль wан вәгәр’анд у гот: «Әз р’аст
пела. 19 Гава wан бер к’ьшандьн бе хел ьф wәр’а дьбеж ьм, һун
qаси пенщ‑шәш километ ьра ль Мьн дьг әр’ьн, нә кӧ бона
пешда чун, wан дит кӧ Иса пәйа wе йәке, кӧ wә нишан дит ьнә,
сәр голер’а те незик и qәй ьке ле бона wе йәке, кӧ wә жь wи
дьб ә. Р’ьсасе әw гьрт ьн, 20 ле нан и хwар у т’ер бун. 27 Бона
Иса wанр’а гот: «Нәт ьрсьн, хwарьн а п’уч’ нәхәбьт ьн, ле
Әз ьм!» 21 Һьнг е wан хwәст кӧ бон а wе хwарьне бьхәбьт ьн,
Әw һьлдана qәйьке. Qәйьк пе йа кӧ жий ина һ’әта‑һ’әтайеда
р’а‑пер’а гьһ иштә wи алийе кӧ дьм инә, к’иж ане Кӧр’е Мерьв
wан дьх wәст бьч унайе.
wе бьдә wә, чьмк и Бав Хwәде
мора Хwә ль Wи хьст ийә».
Мәрьв ль Иса дьг әр’ьн
28 У wан же пьрси: «Гәрәке әм
22 Р’ож а дьне әw ә’лаләт а кӧ чь бьк ьн, wәк и wан шьхӧлед
ль wи бәри голе мабу, заньбу кӧ Хwәде биньнә сери?» 29 Иса ль
ль wьр алийе wан т’әне qәйькәк wан вәгәр’анд у гот: «Шьхӧле
һәбу, әw жи шаг ьртед Wи т’әне Хwәде әв ә, кӧ һун баwәрийа хwә
к’әтьбуне дәрбаз бьбун, ле Иса Wи биньн, Йе кӧ Әwи шанди
нәк’әтьбу wе qәйьке. 23 Жь али йә». 30 Wана сәр ве йәке жер’а
йе Тәбәрийайе һьнәк qәй ькед гот: «Кӧ ӧса йә Те чь нишане
дьн һат ьн незик и wи щий и бьк и, wәк и әм бьбин ьн у Тә
бун, к’идәре пәй шьк ьрдайина баwәр бьк ьн? Те чь шьхӧли бь
Хӧданр’а нан хwарьбун. 24 Гава ки? 31 Кал у бавед мә бәр’ийеда
Иса п’ийа ль сәр авер’а дьчә
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манаф хwарьн, чаwа кӧ һатийә
ньвисаре: ‹Wи жь ә’змен бона
хwарьна wан нан да›*».
32 Иса wанр’а гот: «Әз р’аст
бе хел ьф wәр’а дьбеж ьм, әw нә
кӧ Муса бу кӧ жь ә’змен нан да
wә, ле Баве Мьн бу. Бәле Әw
Баве Мьн ә, кӧ wи нане р’аст
жь ә’змен дьдә wә! 33 Чьмк и әw
нане Хwәде дьдә әw ә, кӧ жь
ә’змен те хwаре у жий ине дьдә
дьнйайе». 34 Wан ле вәгәр’анд у
гот ьне: «Әм хӧлам, дә һәр гав
ви нан и бьдә мә».
35 Иса wанр’а гот: «Әз ьм
нане жий ине. Һәр кәсе кӧ бе
щәм Мьн, әw qәт бьр’ч и наб ә
у һәр кәсе кӧ баwәрийа хwә
Мьн бинә, т’ӧ щар т’и наб ә.
36 Ле чаwа кӧ Мьн wәр’а гот, wә
Әз дит ьм жи, ле һун һе баwәр
нак ьн. 37 Әw һ’әм уйед кӧ Бав
дьдә Мьн, wе бенә щәм Мьн
у һәр кәс е кӧ бе щәм Мьн,
Әз т’ӧ щар бәри wи над ьм.
38 Чьмк и Әз жь ә’змен һат ьмә
хwар е, нә кӧ хwәст ьн а Хwә
бьк ьм, ле хwәст ьна Wи, Йе кӧ
Әз шанд ьмә. 39 Хwәст ьна Йе
кӧ Әз шанд ьмә әв ә, wәк и Әз
жь һ’әм уйед кӧ Wи данә Мьн

т’ӧ кәси ӧнда нәк ьм, ле Р’ож аф
Ахр әт ед а жь мьрьне р’акьм.
40 Чьмк и хwәст ьн а Бав е Мьн
әв ә, wәк и һәр кәсе кӧ Кӧр’
бьбинә у баwәрий а хwә Wи
бинә, жийина Wийә һ’әта‑һ’ә
тайе һәб ә. У Р’ож а Ахрәт еда
жи Әзе wи жь мьрьне р’акьм».
41 Щьһ уй а һьнд ав а Wид а
бина хwә тәнг кьр, чьмк и Wи
гот: «Нане кӧ жь ә’змен һатә
хwаре Әз ьм». 42 У дьг от ьн: «Нә
әва Исайе кӧр’е Усьв ә, кӧ әм
де у баве Wи нас дьк ьн? Иди
әва чаwа дьбежә: ‹Әз жь ә’змен
һат ьмә хwаре›?»
43 Иса щаб да у wанр’а гот: «Нав
һәвда нәкьнә п’ьстә‑п’ьст. 44 Т’ӧ
кәс нькарә бе щәм Мьн, һ’әта
Баве кӧ Әз шандьмә, wи бәрбь
Мьн нәк’ьшинә. У Р’ожа Ахрәте
Әзе wи жь мьрьне р’акьм. 45 Ль
алийе ньвисаред п’ехәмбәрада
һатийә ньвисаре: ‹Һ’әм уйе жь
алийе Хwәдеда бенә һинк ьрь
не›*. Һәр кәсе кӧ жь Бав бьбьһе
у һин бә wе бе щәм Мьн. 46 Бь
ве йәке Әз набеж ьм, кӧ кәсәки
Бав дитийә. Әwе кӧ жь Хwәде
йә, т’әне Әwи Бав дитийә. 47 Әз
р’аст бе хельф wәр’а дьбеж ьм,

* 6:31 Дәрк’әт ьн 16:4; Зәбур 78:24.
* 6:45 Ишайа 54:13.
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әwе кӧ баwәр дьк ә жий ин а
wийә һ’әта‑һ’әтайе һәйә. 48 Әз
ьм нане жийине. 49 Кал у бавед
wә бәр’ийеда мана хwарьн у
мьрьн. 50 Ле әв ә әw нане кӧ жь
ә’змен һатийә хwаре, wәк и һәр
кәсе кӧ же бьх wә нәмьрә. 51 Әз
ьм нане жийине кӧ жь ә’змен
һат ьмә хwаре. К’и кӧ жь Ви
нан и бьх wә, wе һ’әта‑һ’әтайе
бьж и. Әw нане кӧ Әзе бона
жий ин а дьнй айе бьд ьм, әw
бәдәна Мьн ә».
52 Ль сәр ве йәке щьһу һәвр’а
к’әт ьнә дә’wе у гот ьн: «Әва
чаwа дьк арә бәдәна Хwә бьдә
мә кӧ әм бьх wьн?» 53 Һьнг е
Иса wанр’а гот: «Әз р’аст бе
хел ьф wәр’а дьб еж ьм, һ’әт а
кӧ һун бәдән а Кӧр’е Мерьв
нәх wьн у хуна Wи вәнәх wьн,
жий ине нав а wәд а т’ӧнәб ә.
54 Йе кӧ бәдән а Мьн бьх wә у
хуна Мьн вәх wә, wе жий ина
wийә һ’әта‑һ’әтайе һәбә у Әзе
wи Р’ож а Ахр әт е жь мьрьне
р’акьм. 55 Чьмк и бәдәна Мьн
хwарьн а р’аст ә у Хун а Мьн
жи вәх wарьна р’аст ә. 56 Әwе
кӧ бәдәна Мьн дьх wә у хуна
Мьн вәд ьх wә, әw нав а Мьн

да дьм инә, Әз жи нава wида.
Бав, кан ийа жий ине*
Әз шанд ьм у бь дәст е Баве Әз
сах ьм, бь ви аwайи жи йе кӧ
Мьн бьх wә, wе бь дәст е Мьн
сах бьм инә. 58 Әв ә Әw нане
кӧ жь ә’змен һат ийә хwар е.
Әв нә мина wи манай и йә, кӧ
кал у бавед wә хwарьн, ле мь
рьн. Әwе кӧ Ви нан и бьх wә, wе
һ’әта‑һ’әтайе бьж и». 59 Иса әв
хәбәр к’ьн иштедаф гот ьн, гава
Wи Кәфәрнаһумеда һин дьк ьр.
57 Чаwа

Хәб әред жий ина
һ’әта‑һ’әтайе
60 Жь шагьртед Wи гәләка гава
әв хәбәр бьһ истьн, готьн: «Әв
чь хәбәрнә гьран ьн! К’и дькарә
гӧһдарийа готьнед Wи бькә?»
61 Ле Исав а ә’йан бу кӧ шаг ьрт
ль сәр ве йәке нава һәвда дьк ь
нә п’ьстә‑п’ьст, wанр’а гот: «Әв
йәк wә п’ьшкф дькә? 62 Ле һьнге
һуне чь беж ьн, һәгәр бьбиньн
Кӧр’е Мерьв р’адьбә wи щийе
кӧ бәре ле бу? 63 Р’ӧһ’ жийине
дьдә, бәдән бәрга тьштәк и на
гьрә. Әw хәбәред кӧ Мьн wәр’а
готьн, Р’ӧһ’ у жийин ьн. 64 Ле
нава wәда һьнәк һәнә баwәр

* 6:57 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Бав е сах» кӧ те фә’мк ьрьне,
жий ин жь wи дәрт е.

230

ЙУҺ’ӘНН А, 7

нак ьн». Иса һе сәре серида за
ньбу кӧ к’и баwәр накә у к’и йә
әwи кӧ wе нәмамийаф Wи бькә.
65 У Wи гот: «Бона ве йәке Мьн
wәр’а гот: Кәсәк нькарә бе щәм
Мьн һ’әта кӧ әw жь алийе Ба
веда жер’а нәһатьбә дайине».
66 Бон а ве йәке жь шаг ьрт ед
Wи гәләк пашда чун у иди т’ә
ви Wи нәд ьгәр’ийан. 67 Һьнг е
Иса жь һәр донздәһ а пьрси:
«Дьб ә кӧ һун жи дьх wаз ьн
һәр’ьн?» 68 Шьмһ’ун‑Пәтрус
ле вәг әр’анд у гот е: «Хӧд ан,
әме һәр’ьнә щәм к’е? Гот ьнед
жий ина һ’әта‑һ’әтайе щәм Тә
нә. 69 У мә баwәр кьрийә у әм
заньн кӧ Тӧ йи Пирозе Хwәде».
70 Иса ль wан вәг әр’анд у гот:
«Чьма Мьн һун һәр донздәһ
нәбьж арт ьн? Ле бәле йәк жь
wә щьнф ә». 71 Wи әв йәк бона
Щьһуд айе ф кӧр’е Шьмһ’уне
Исхәрйоти дьгот, чьмк и р’аст ә
әw йәк жь һәр донздәһ а бу, ле
диса wе нәмамийа Иса бьк ьра.

7

Иса у бьред Хwәва
1 Пәй

ве йәкер’а Иса Щә
лиледа дьгәр’ийа. Wи нә
дьх wәст кӧ Щьһустанеда бьгә
р’ийа, чьмк и щьһу пәй к’әтьбун

кӧ бькӧштана. 2 Гава Щәж ьнаф
щьһуйайә Һ’олькчекьрьне незик
бу, 3 бьред Wи жер’а готьн: «Жь
вьр р’абә һәр’ә Щьһустане, wә
ки шагьртед Тә әw кьред кӧ Тӧ
дьк и бьбиньн. 4 Чьмк и мәрьве
кӧ дьхwазә ашкәрә хwә бьдә нас
кьрьне, кьрьнед хwә вәнашерә.
Һәгәр Тӧ хwәйе ван кьра йи, хwә
дьнйайева ә’йан кә». 5 Бьред Wи
жи баwәрийа хwә же нәданин.
6 Иса wанр’а гот: «Wәхте Мьн һе
нәһатийә, ле һәр т’ьм wәхт дәсте
wәда йә. 7 Дьнйа нькарә бьжәнә
wә, ле дьжәнә Мьн, чьмк и Әз
шә’дәтийе дьдьм, кӧ кьред wе
хьраб ьн. 8 Һун хwәх а һәвраз
һәр’ьнә ве щәж ьне, ле Әз һәла
һе* найеме, чьмки wәхте Мьн һе
т’ам нәһатийә». 9 Әw йәк wанр’а
гот у ль Щәлиле ма.
Иса т’әви щәж ьне дьб ә
Ле чахе бьред Wи һәвраз
чунә щәж ьне, Әw жи р’абу чу
wьр, нә кӧ ашкәрә, ле бь дьзива.
11 Wи чах и щьһу щәж ьнеда ле
дьгәр’ийан у дьготьн: «Әw к’ане
йә?» 12 Нав ә’лаләтеда бона Wи
гәләк хәбәрдан дьч у. Һьнәк а
дьг от: «Әw мәрьв әк и qәнщ
ә», һьнәка жи дьгот: «На, Әw
10

* 7:8 Нав дәстн ьвисар ед qәнщда «һәла һе» т’ӧнә.
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щьмә’те жь р’е дәрдьхә». 13 Ле
жь тьрса щьһуйа, кәси нәwерьбу
ашкәрә бона Wи тьштәк бьгота.
14 Ле нив е щәж ьн ед а Иса
һәвраз чу к’әтә п’арьстгәһе у
дәст бь һинк ьрьне кьр. 15 Щь
һу ә’щебмайи дьман у дьготьн:
«Әви нәхwәндийә, әw чаwа һаqас
ньвисар занә?» 16 Иса ль wан вә
гәр’анд у гот: «Һинк ьрьна Мьн
нә жь Мьн ә, ле жь Wи йә, Йе кӧ
Әз шандьмә. 17 Һәгәр мәрьвәк
бьх wазә ә’мьре Wи бьqәдинә,
wе һьнге бьзаньбә әв һинкьрьна
Мьн гәло жь Хwәде йә, йан Әз
хwәсәрих wә хәбәр дьдьм. 18 Йе
кӧ хwәсәрих wә хәбәр дьдә, әw
ль наве хwә дьг әр’ә, ле Әwе
кӧ ль наве Йе кӧ Әw шанди
йә дьгәр’ә, Әw йәк и р’аст ә у
ль щәм Wи qәлпи т’ӧнә. 19 Нә
Муса Qан ун да wә? У жь wә т’ӧ
кәс жи Qан уне наqәдинә. Һун
чьма дьх wазьн Мьн бькӧж ьн?»
20 Щьмә’т е ле вәг әр’анд у гот е:
«Тӧ щьнак’әтиф йи! К’и дьхwазә
Тә бькӧжә?» 21 Иса ль wан вә
гәр’анд у гот: «Мьн к’әрәмәтәк
кьр, һун һ’әм у жи ә’щебмайи
манә. 22 Муса сьнәтк ьрьнф да
wә, (әw жи нә кӧ жь Муса һат,
ле жь кал у бава) у һун р’ожа
шәм ийе мерьв сьнәт дьк ьн.
23 Һәгәр һун р’ожа шәмийе зар’а

сьнәт дькьн wәки Qанунаф Муса
нәт’әр’ьбә, иди чьма һун һерса
хwә ль сәр Мьн р’адьк ьн, wәк и
Мьн р’ожа шәмийеда мәрьвәк
сәрда‑педа qәнщ кьр? 24 Ль анә
гори дитьна ч’ә’вед хwә диwане
нәк ьн, ле ль анәгори р’астийе
диwане бьк ьн».
Шьк а сәр Иса
25 Һьнг е һьнәкә жь Оршәл и

ме готьн: «Әва нә әw ә, йе кӧ
дьх wәстьн бькӧштана? 26 У ва
йә Әw ашкәрә хәбәр дьдә у т’ӧ
кәс жи жер’а тьштәк и набежә.
Дьбә кӧ сәрwер пе һ’әсийанә,
кӧ Әва Мәсиһ ә? 27 Ле р’аст әм
заньн кӧ әва жь к’ӧ йә. Ле гава
кӧ Мәсиһ бе, кәсе ньзаньбә кӧ
әw жь к’ӧ йә».
28 Һьнг е Иса п’арьстг әһед а
wәхт е һинк ьрьне дәнг е Хwә
бьл ьнд кьр у гот: «Һун Мьн
нас дьк ьн у зан ьн кӧ Әз жь к’ӧ
мә? Әз хwәсәрих wә нәһат ьмә.
Ле Йе кӧ Әз шанд ьмә, Әw сәр
р’астийе йә, һун Wи нас нак ьн.
29 Әз Wи нас дьк ьм, чьмк и Әз
жь Wи мә у Әwи Әз шанд ьмә».
30 Һьнге кьрьн кӧ Wи бьгьрьн,
ле кәсәки нькарьбу Әw бьгьрта,
чьмк и һе wәхте Wи нәһатьбу.
31 Ле жь ә’лаләт е гәләк а баwә
рийа хwә Wи ани у готьн: «Гава
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кӧ Мәсиһ бе, Әwе жь кьрьнед йәк т’и йә, бьра бе щәм Мьн у
ви зедәтьр нишана бькә?»
вәх wә. 38 Әwе кӧ баwәрийа хwә
Мьн бинә*, чаwа кӧ ньвисар дь
Бона гьрт ьна Иса 
бежә: ‹Wе жь нав‑дьле wи ч’әмед
ноб әд ар тенә шанд ьне
ава жийине бьк’ьшьн›»**. 39 Иса
32 Фер ьс ий а әw гот ә‑гот а әв гот ьн бона wи Р’ӧһ’е Пироз
дәрһәqа Wида жь нава щьм гот, к’ижан кӧ баwәрмәндед Wи
ә’т е бьһ ист у сәрәкед к’аһ ина wе бьстандана. Р’ӧһ’е Пироз һе
ноб әд ар шанд ьн, wәк и Wи нәһатьбу дайине, чьмк и Иса һе
бьг ьрьн. 33 Иса гот: «Әзе һьнәк нәһатьбу р’умәтк ьрьне.
wәхт жи т’әви wә бьм ин ьм,
Дӧт ир әт ийа нав ә’лаләте
паше Әзе һәр’ьмә щәм Wи,
40 Гав а wана әв гот ьн бьһ ист,
Йе кӧ Әз шанд ьмә. 34 Һуне ль
Мьн бьгәр’ьн, ле Мьн набиньн. һьнәк ед жь ә’лаләт е гот ьн:
Щийе кӧ Әзе ле бьм ин ьм, һун «Р’асти жи әва әw п’ехәмбәр ә».
ньк арьн бен». 35 Һьнг е щьһуйа 41 Һьнәк а жи гот: «Әва Мәсиһ
һәвдӧр’а гот ьн: «Әв мәрьв е ә», ле һьнәкед дьн жи гот ьн:
к’ӧда һәр’ә, кӧ әме Wи нәби «Чьма Мәсиһе жь Щәлиле бе?
ньн? Qәй нета Wи һәйә һәр’ә 42 Нә ньвисар дьбежә, кӧ Мәсиһе
щәм щьмә’та мәйә кӧ ль нав жь зӧр’әта Даw ьдф у жь гӧн
йунанадаф бәла буйә у йунана де Даw ьд wе бе, аwа гот и жь
һин кә? 36 Әв чь хәбәрдан ә әw Бәйтләһ’меф?» 43 Бь ви аwайи
дькә: ‹Һуне ль Мьн бьг әр’ьн у нав ә’лаләт еда, ль сәр Wи дӧ
Мьн нәбин ьн, щийе кӧ Әзе ле тир әт и пешда һат. 44 Һьнәкед
бьминьм, һуне нькарьбьн бен›?» жь wан хwәстьн Әw бьг ьртана,
ле т’ӧ кәси дәст нәда Wи.
Ч’әмед ава жий ине
Нәбаwәрийа сәрwеред щьһуйа
37 Р’ож а хьлазийе, р’ож а щә
45 Һьнге нобәдар вәгәр’ийанә
жьнейә һәрә ә’зиз, Иса сәк ьни
у бь дәнгәк и бьльнд гот: «Һәгәр щәм ферьси у сәрәкед к’аһина.

* 7:38 Хьлазийа р’еза 37‑а у сәре р’еза 38‑а аһа жи те фә’мк ьрьне: «Һәг әр
йәк т’и йә, бьра бе щәм мьн у әwе кӧ Мьн баwәр бькә, бьра вәх wә».
** 7:38 Исайа 58:11; Һәз әк ийел 47:1; Зәкәрийа 14:8.
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Wана жь нобәдара пьрси: «Wә
чьма Әw нәани?» 46 Нобәдара
ль wан вәгәр’анд у готьн: «Т’ӧ
кәси т’ӧ щара мина wи мәрьви
хәбәр нәдайә!» 47 Һьнге ферьсийа
ль wан вәгәр’анд у готьн: «Иди
әwи һун жи жь р’е дәрх ьстьнә?
48 Т’ӧ жь сәрwер у ферьсийа кә
сәки баwәрийа хwә же анийә,
49 пешт ьри ве щьмә’та мә’рьм,
кӧ Qан уне ньзанә у ньфьр’ ле
йә?» 50 Никодемо, йе кӧ бәре
чубу щәм Иса у жь ферьсийа
бу, wанр’а гот: 51 «Гәло Qан уна
мә диwана мерьв дькә, һ’әта кӧ
гӧһдарийа wи нәкә у ньзаньбә
кӧ әw чь дькә?» 52 Ль wи вәгә
р’андьн у готьн: «Дьбә кӧ тӧ жи
жь Щәлиле йи? К’ур ә’нәнә кә,
те бьбин и кӧ жь Щәл иле т’ӧ
п’ехәмбәр дәрнак’әвьн».

гьртьне анин у ль бәр һ’әм уйа
данә сәк ьнандьне. 4 Wана жер’а
гот: «Дәрсдар, әва жьна зьнек’а
рийеда һатә гьртьне. 5 Qанунеда
Муса т’әми дайә мә, кӧ әм йед
аһа бьдьнә бәр кәвьра. Аwа Тӧ
чь дьбеж и?» 6 Бь ве готьне Әw
дьщер’ьбандьн, wәк и ньге wан
щи бьг ьрә, Wи нәһәq дәрх ьн.
Ле Иса Хwә qуз кьр у бь т’ьлийа
Хwә ль сәр ә’рде ньвиси. 7 Ле
гава wан сәрһәв‑сәрһәв дьпьр
син, Әwи сәре Хwә бьльнд кьр
у wанр’а гот: «Нава wәда к’и
бегӧнә йә, бьра кәвьре пешьн
әw бав еж ә wе». 8 У дис а Wи
Хwә qуз кьр у бь т’ьлийа Хwә
сәр ә’рде ньвиси. 9 Wана кӧ әв
йәк бьһ ист, жь мәзьна гьрт и
йәк‑йәк дәрк’әт ьн. Иса т’әне
ма у к’ӧлфәт жи ль wьр сәк ьни
мабу. 10 Иса сәре Хwә бьл ьнд
Жьна гӧнәк’арф те
кьр у wер’а гот: «Ә’вде, к’ане
бахшандьне
нә? Кәсәки тӧ нәһәq нәк ьри?»
53 У һәр кәс чу мал а хwә,
11 Әwе готә Wи: «Т’ӧ кәс нәма,
1 ле Иса чу ч’ийайеф Зәй әз хӧлам!» У Иса гот е: «Әз жи
т’уне. 2 Сәре сьбәһе зу Әw тә нәһәq нак ьм. Һәр’ә у иди жь
диса вәгәр’ийа п’арьстгәһе, т’ә вьр шунда гӧна нәкә»*.
мамийа щьмә’те һатә щәм Wи.
Р’онайа дьнйайе
Әw р’уньшт у дәстпек ьр әw һин
ф
3
12
кьрьн. Qан унзан у ферьсийа
Иса дис а т’әв и wан хә
жьнәкә кӧ зьнек’арийеда һатьбу бәр да у гот: «Әз ьм р’онайа

8

* 8:11 Нав дәстн ьвисар ед һәр ә qәнщда жь 7:53‑а һ’әт а 8:11‑а т’ӧнәйә.
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дьнйайе. Әwе кӧ пәй Мьн бе,
wе т’ӧ щар тә’рийеда нәг әр’ә,
ле wе р’онайа wийә жий ине
һәбә». 13 Ферьсийа ле вәгәр’анд
у гот ьне: «Тӧ шә’дәт ийе бона
Хwә дьд и, шә’дәт ий а Тә нә
р’аст ә». 14 Иса щаба wана да у
гот: «Һәгәр Әз Хwәха бона Хwә
шә’дәт ийе дьд ьм, шә’дәт ийа
Мьн р’аст ә, чьмк и Әз зан ьм
Әз жь к’ӧ һатьмә у к’ӧда дьчьм.
Ле һун ньзан ьн кӧ Әз жь к’ӧ
тем, йан к’ӧда дьч ьм. 15 Һун ль
анәг ори дит ьна ч’ә’ва диwане
дьк ьн, ле Әз диwана т’ӧ кәси
нак ьм. 16 Ле һәгәр Әз диwане
бьк ьм жи, диwанк ьрьна Мьн
р’аст ә, чьмк и Әз нә т’әне мә,
Әз у Бав әм һәвр’а нә, йе кӧ
Әз шанд ьмә. 17 Qан уна wәда
жи ньвисар ә, кӧ шә’дәт ийа
дӧ мәрьва р’аст ә*. 18 Әз бона
Хwә шә’дәт ийе дьд ьм у Баве
кӧ Әз шанд ьмә жи бона Мьн
шә’дәт ийе дьдә».
19 Һьнге wан же пьрси: «К’ане
йә Баве Тә?» Иса ль wан вәг ә
р’анд у гот: «Һун нә Мьн нас
дьк ьн, нә жи Баве Мьн. Һәгәр
wә Әз нас бьк ьрама, wәйе Баве
Мьн жи нас бьк ьра». 20 Иса әв

хәбәр п’арьстгәһеда wәхте һин
кьрьна Хwә гот ьн, ль wе ода кӧ
дийари теда дьһатә т’опк ьрьне,
ле кәси Әw нәг ьрт, чьмк и һе
wәхт е Wи нәһ ат ьбу.
Иса нә жь ве дьне йә
Wи диса wанр’а гот: «Әз
дьч ьм, һуне ль Мьн бьгәр’ьн
у һуне нав гӧнед хwәд а бь
мьрьн. Һун ньк арьн бенә wи
щийе кӧ Әзе һәр’ьме». 22 Сәр
ве йәке щьһуйа гот: «Дьбә кӧ
әве Хwә бькӧж ә кӧ дьб еж ә:
‹Һун ньк арьн бенә wи щийе
кӧ Әзе һәр’ьме›?»
23 Иса wанр’а гот: «Һун жь
жере нә, Әз жь жоре мә, һун
жь ве дьнйайе нә, ле Әз нә жь
ве дьнйайе мә. 24 Бона ве йәке
Мьн wәр’а гот, кӧ һуне нав гӧ
нед хwәда бьм ьрьн. Һәгәр һун
баwәр нәк ьн кӧ ӘЗ ӘW ЬМ*,
һуне нав гӧнед хwәда бьмьрьн».
25 Һьнг е же пьрсин: «Тӧ к’и
йи?» Иса wанр’а гот: «Әз Әw
ьм, Йе кӧ сәре серида wәр’а
дьбеж ьм. 26 Гәләк тьшт һәнә,
кӧ Әз дәрһәqа wәда беж ьм у
диwана wә бьк ьм. Ле Йе кӧ Әз
шанд ьмә сәр р’аст ийе йә у чь
21

* 8:17 Qан уна Дӧщари 19:15.
* 8:24 Шьров әк ьрьне бьн р’еза Йуһ’әнна 8:58‑да бьх ун ьн.
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кӧ Мьн жь Wи бьһ ист ийә, Әз
дьнйайер’а wе дьбеж ьм».
27 Wан а хәб әрд ан а Wи фә’м
нәк ьр, кӧ Wи ани сәр Бав е.
28 Һьнг е Иса wанр’а гот: «К’ән
ге һун Кӧр’е Мерьв бьл ьнд
кьн, һун е һьнг е бьз ан ьбьн
кӧ ӘЗ ӘW ЬМ* у Мьн qәт т’ӧ
тьшт хwәс әрих wә нәк ьрийә,
ле Баве чаwа Әз һин кьрьмә,
Әз ӧса хәбәр дьд ьм. 29 У Йе кӧ
Әз шанд ьмә т’әви Мьн ә у Wи
Әз т’әне нәһ ьшт ьмә, чьмк и Әз
һәр гав кьрьнед кӧ Wи хwәш
тен, дьк ьм». 30 Гав а Иса аһа
хәб әр да, гәләк мәрьв а баwә
рийа хwә Wи ани.
Р’аст ийе wә аза кә
31 Һьнге Иса готә wан щьһуйа,

йед кӧ баwәрийа хwә Wи анин:
«Һәгәр һун сәр һинк ьрьна Мьн
бьм ин ьн, һуне р’аст шаг ьр
тед Мьн бьн. 32 Һуне р’аст ийе
нас кьн у р’аст ийе wә аза кә».
33 Wан а ле вәг әр’анд у гот ьне:
«Әм жь зӧр’әта Бьраһ имф ьн
у т’ӧ щар мә хӧламт и кәсир’а
нәк ьрий ә. Тӧ чаwа дьб еж и:
‹Һуне аза бьн›?»
34 Иса ль wан вәг әр’анд у гот:
«Әз р’аст бе хел ьф wәр’а дьбе

жьм, һәр кәсе кӧ гӧна дькә,
әw хӧл аме гӧн а йә. 35 Хӧл ам
һ’әта‑һ’әтайе маледа нам инә,
ле кӧр’ һ’әта‑һ’әтайе дьм инә.
36 Аwа һәг әр Кӧр’е Хwәде wә
аза кә, һуне р’аст и аза бьн.
37 Әз зан ьм кӧ һун жь зӧр’әт а
Бьраһ им ьн, ле һун дьк ьн кӧ
Мьн бькӧж ьн, чьмк и хәбәред
Мьн дьле wәда щи набьн. 38 Мьн
чь кӧ щәм Баве Хwә дит ийә,
Әз wе дьбеж ьм, wә жи чь кӧ
щәм бав е хwә бьһ ист ьнә wе
йәке дьк ьн».
Зар’ед мирещ ьн
39 Wан а

ле вәг әр’анд у гот ь
не: «Баве мә Бьраһ им ә». Иса
wанр’а гот: «Һәг әр һун зар’ед
Бьр аһ им бун а, wәй е кьр ед
Бьраһ им бьк ьрана. 40 Ле ньһ а
һун дьк ьн кӧ Мьн бькӧж ьн,
йәк и ӧса кӧ р’аст и жь Хwә
де бьһ ист ийә, wәр’а дьб ежә.
Бьраһ им тьштәк и аһа нәк ьр.
41 Һун кьр ед бав е хwә дьк ьн».
Һьнг е Wир’а гот ьн: «Әм р’ийа
зьнек’арийеда дьне нәк’әт ьнә!
Бавәк и мә һәйә, Әw жи Хwәде
йә». 42 Иса wанр’а гот: «Һәгәр
Хwәде Баве wә буйа, wәйе Әз
һ’ьз бьк ьрама, чьмк и Әз жь

* 8:28 Шьров әк ьрьне бьн р’еза Йуһ’әнна 8:58‑да бьх ун ьн.
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щәм Хwәде р’абум һат ьмә вьр.
Әз нә кӧ хwәсәрих wә һат ьмә,
ле Әwи Әз шанд ьмә. 43 Чьма
һун тьшт ед кӧ Әз дьб еж ьм
фә’м нак ьн? Чьмк и һун ньк а
рьн гот ьнед Мьн бьбьн. 44 Һун
бав е хwәд а жь мир ещ ьн ьн
у дьх wаз ьн хwәст ьнед бав е
хwә бин ьнә сери. Әw жь сә
ре серида qәт’ьл бу у wи т’ӧ
щар хwә р’аст ийе нәг ьрт ийә*,
чьмк и нава wида р’аст и т’ӧнә.
Гав а әw дәрәwа дькә, әw гора
бьнйат’а хwә дькә, чьмк и әw
дәр әw ин ә у баве дәрәwа йә.
45 Ле чьмк и Әз р’аст ийе дьб е
жьм, һун Мьн баwәр нак ьн.
46 Жь wә к’и дьк ар ә избат кә,
кӧ гӧне Мьн һәйә? Аwа һәг әр
р’аст ийе дьб еж ьм, чьм а һун
Мьн баwәр нак ьн? 47 Әwе кӧ
жь Хwәде йә, гот ьнед Хwәде
дьбьһе. Бона wе йәке һун го
тьнед Хwәде набьһен, чьмк и
һун нә жь Хwәде нә».
Иса у Бьраһ им
Щьһуй а ле вәг әр’анд у
гот ьне: «Чьма әм р’аст набе
жьн, кӧ Тӧ самәри йи у щьна
дьк ’әви?» 49 Иса wанр’а гот:
«Әз щьна нак’әвьм. Әз qәд ь
48

ре Баве Хwә дьг ьрьм, ле һун
Мьн беһӧрм әт дьк ьн. 50 Әз
р’умәта наве Хwә нагәр’ьм, ле
йәк һәйә кӧ ле дьг әр’ә у сәрда
дьн ьһер’ә. 51 Әз р’аст бе хел ьф
wәр’а дьбеж ьм, һәг әр йәк го
тьна Мьн хwәй кә, әw т’ӧ щар
мьрьне набинә». 52 Һьнг е щь
һуйа жер’а гот: «Иди әм зан ьн
кӧ Тӧ щьна дьк’әви! Бьраһ им
жи мьр, п’ехәмб әр жи мьрьн
у ньһ а Тӧ дьбеж и: ‹Һәгәр йәк
гот ьна Мьн хwәй кә, т’ӧ щар
нам ьр ә›. 53 Чьм а Тӧ жь бав е
мә Бьраһ им чет ьр и? Әw мьр,
п’ехәмб әр жи мьрьн. Тӧ Хwә
дәwса к’е дат ин и?»
54 Иса щаб да: «Һәгәр Әз хwәха
р’умәта наве Хwә бьл ьнд кьм,
р’умәта наве Мьн нә тьштәк ә.
Әw, Баве Мьн ә, Йе кӧ р’умәта
наве Мьн бьл ьнд дькә, к’иж а
нир’а һун дьбеж ьн: ‹Хwәдейе мә
йә›. 55 Һун Wи qәт нас нак ьн,
ле Әз Wи нас дьк ьм. Һәгәр Әз
беж ьм, Әз Wи нас нак ьм, Әзе
жи мина wә дәр әw дәрем, ле
Әз Wи нас дьк ьм у гот ьна Wи
хwәй дьк ьм. 56 Баве wә Бьраһим
һ’әйра wе р’ож а Мьнда бу, wи
дит у ша бу». 57 Бона ве йәке
щьһуйа жер’а гот: «Тӧ һе пенщи

* 8:44 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Әw т’ӧ щар нәбу алийе р’аст ийе».
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сал и т’ӧнә йи! Тә Бьраһ им жи
дитийә?» 58 Иса wанр’а гот: «Әз
р’аст бе хел ьф wәр’а дьбеж ьм,
һе бәри Бьраһ им ӘЗ ҺӘМӘ»*.
59 Һьнг е wан кәвьр һьлд ан кӧ
бавеж ьнә Wи, ле Иса Хwә жь
wан вәд ьзи у жь п’арьстг әһе
дәрк’әтә дәрва чу.

9

Вәбуна ч’ә’вед 
йәк и зькмак ийед а кор

һ’әwзе Силwамеда бьшо», (кӧ
әв нав те фә’мк ьрьн «Шанди»).
Әwи жи чу сәрч’ә’ве хwә шушт
у бь ч’ә’вед вәбуй и вәгәр’ийа.
8 Щинаред Wи у әwед кӧ бәре
әw дит ьбун кӧ wи п’арс дьк ьр,
дьг от ьн: «Әва әwи кор нинә,
кӧ р’уд ьн ьшт у п’арс дьк ьр?»
9 Һьн әк а дьг от: «Әва әw ә»,
һьнәк а жи дьг от: «На, нә әw ә,
ле мина wи йә». Ле wи хwәх а
дьг от: «Әз әw ьм». 10 Һьнг е же
пьрсин: «Кӧ ӧса йә ч’ә’вед тә
чаwа вәбунә?» 11 Әwи ль wан
вәг әр’анд у гот: «Әw мәрьв е
кӧ жер’а дьб еж ьн Иса, Әwи
һ’әр’и чек ьр у ль ч’ә’вед мьн
дан у мьнр’а гот: ‹Һәр’ә һ’әwзе
Силwаме у сәрч’ә’ве хwә бьшо›.
Әз жи чум, мьн сәрч’ә’ве хwә
шушт у ч’ә’в ед мьн вәбун».
12 Wан а же пьрси: «К’а Әw к’ӧ
йә?» Әwи гот: «Әз ньзан ьм».

1 Гав а кӧ Иса дәрбаз дьбу,
Әwи мәрьвәк и жь зькма
кийеда кор дит. 2 Шагьртед Wи
же пьрсин: «Дәрсдар, гӧне к’е
йә кӧ әв мәрьва кор жь дийа
хwә буйә? Гӧне wи йә, йан йе
де у баве wи йә?» 3 Иса ль wан
вәг әр’анд у гот: «Нә гӧне wи
йә, нә жи йе де у баве wи йә,
ле әв йәк аһа буйә, wәк и кьред
Хwәде ль сәр wи бенә ә’йан
кьрьне. 4 Һ’әта кӧ р’ож һәйә,
гәрәке әм кьред Wи бьк ьн, Йе
Ферьси гьл ийа 
кӧ Әз шанд ьмә. Шәв те, һьн
жь
йе qәнщбуй и
ге т’ӧ кәсе ньк арьбә тьштәк и
дь
к’ьш ин ьн
5
бькә. Һ’әта кӧ Әз дьнйайеда
13 Wан а әw мәрьв е кӧ бәр е
мә, р’онайа дьнйайе мә».
6 Әwи әв йәк кӧ гот, т’уй и кор бу, бьрьнә щәм ферьсий а.
ә’рде кьр, жь т’уке һ’әр’и чек ьр, 14 Әw р’ож а кӧ Иса һ’әр’и чек ьр
әw һ’әр’и ч’ә’ве wи мәрьви да 7 у у ч’ә’вед wи вәк ьрьн, шәм и бу.
жер’а гот: «Һәр’ә сәрч’ә’ве хwә 15 Ферьсийа жи же пьрси, к’а

* 8:58 Дәрк’әт ьн 3:13‑14.
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чаwа ч’ә’вед wи вәбунә? Әwи
wанр’а гот: «Һ’әр’и ль ч’ә’вед
мьн да, мьн сәрч’ә’ве хwә шушт
у ньһ а әз дьбин ьм». 16 Һьнг е
һьнәкә жь ферьсийа гот: «Әв
мәрьва нә жь Хwәде йә, чьмк и
Әw р’ож а шәм ийе хwәй накә».
Ле һьнәка жи дьгот: «Мәрьвәк и
гӧнәк’ар чаwа дьк арә ван к’ә
рәмәта бькә?» Бь ви аwайи нав
wанда бу дӧт ирәт и. 17 Һьнг е,
диса гот ьнә йе кӧ кор бу: «Тӧ
чь дьбеж и бона Әwи кӧ ч’ә’вед
тә вәк ьрьн?» Әwи жи гот: «Әw
п’ехәмбәр ә».
18 Ле щьһуй а баwәр нәд ьк ьр
кӧ әw кор буйә у ч’ә’в ед wи
вәбунә, һ’әт а гази де у бав е
wи нәк ьрьн 19 у жь де у баве
wи нәп ьрсин: «Әв ә әw кӧ
р’е wәй и кӧ һун дьбеж ьн, жь
зькмак ийеда кор ә? Әва чаwа
ньһа дьбинә?» 20 Де у баве wи ль
wан вәгәр’анд ьн у гот ьн: «Әм
зан ьн кӧ әва кӧр’е мә йә у жь
зькмак ийеда кор ә. 21 Ле ньһ а
әw чаwа дьбинә, әм ньзан ьн,
йан к’е ч’ә’вед wи вәк ьрьнә,
әм wе жи ньз ан ьн. Әw иди
мәзьн ә, жь wи бьп ьрсьн, бьра
әw щаба хwә бьдә». 22 Де у баве

wи жь тьрса щьһуйа аһа гот ьн,
чьмк и щьһуйа пешда йа хwә
кьрьбунә йәк: «Һәгәр к’и бежә
Иса Мәсиһ ә, әwе жь к’ьн иш
те бе дәрх ьст ьне». 23 Ләма де у
баве wи гот ьн: «Әw иди мәзьн
ә, жь wи бьп ьрсьн».
24 Аwа щара дӧд а wан а гази
wи мәрьве кӧ кор бу кьрьн у
гот ьне: «Бәр Хwәде р’аст бе
жә!* Әм зан ьн кӧ Әw Мәрьва
гӧнәк’ар ә». 25 Әwи ль wан вә
гәр’анд у гот: «Әз ньзан ьм Әw
гӧнәк’ар ә, йан на, ле әз т’әне
тьштәк и зан ьм кӧ әз кор бум
у ньһа дьбиньм». 26 Диса жь wи
пьрсин: «Әwи чь тә кьр? Ч’ә’
вед тә чаwа вәк ьрьн?» 27 Әwи
ль wан вәг әр’анд у гот: «Мьн
һеж а wәр’а гот, ле wә гӧһдари
нәк ьр. Чьм а һун дьх wаз ьн
дис а бьбьһ ен? Дьб ә кӧ һун
жи дьх wазьн бьбьнә шаг ьрт ед
Wи?» 28 Wана әw беһӧрмәт кьр
у гот ьн: «Тӧ йи шаг ьрте Wи, ле
әм шаг ьртед Муса нә! 29 Әм за
ньн кӧ Хwәде т’әви Муса хәбәр
дайә, ле бона Ви әм ньзан ьн
кӧ Әw жь к’ӧ йә!»
30 Әви мәрьви ль wан вәг ә
р’анд у гот: «Һәма әв ә ә’щеба

* 9:24 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Шьк ьрийе бьдә Хwәде», чаwа
wи бьд ьнә сонде (Йеш у 7:19).
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гьран, кӧ һун ньзан ьн Әw жь
к’ӧ йә, ле Wи ч’ә’вед мьн вә
кьрьн. 31 Әм зан ьн кӧ Хwәде
дәнге гӧнәк’ара набьһе. Ле һәгәр
мәрьвәк хwәденас ә у хwәстьна
Wи дькә, Хwәде дәнг е wи дь
бьһе. 32 Һе бәреда т’ӧ щара qәт
нәһ ат ийә бьһ ист ьне, кӧ йәк и
ч’ә’вед мәрьвәк и зькмак ийеда
кор вәк ьрьбьн. 33 Һәг әр Әва
Мәрьв а жь Хwәдед а нибуй а
Wи ньк арьбу т’ӧ тьшт бьк ьра».
34 Щаб а wи дан у гот ьн: «Тӧ
сәрд а‑пед а нав гӧн ад а дьне
к’әт и йи у мә һин дьк и?» У әw
жь к’ьн ишт е дәрх ьст ьнә дәр.
Корбуна р’ӧһ’ан и
35 Гава Иса бьһ ист кӧ әw дәр

бьһ ист ьн, жер’а гот ьн: «Чьма
әм жи кор ьн?» 41 Иса готә wан:
«Һәг әр һун кор бун а, гӧнед
wәйе т’ӧнәбуна. Ле ньһ а һун
кӧ дьб еж ьн: ‹Әм дьбин ьн›,
дьд ьнә к’ьфше кӧ һун нав а
гӧнед хwәда дьм ин ьн.

10

Шьван у пәзед wи

1 Әз р’аст бе хел ьф wәр’а
дьбеж ьм, әwе кӧ дерир’а
нак ’әв ә ахьле пез, ле щик и
дьнр’а дьк’әве, әw дьз у qачах
ә. 2 Ле әwе кӧ дерир’а дьк’әве,
әw шьв ане пез ә. 3 Дәргәһван
дәри ль бәр вәд ькә, пәз дәнг е
wи дьбьһе у әw бь нав а гази
пәзед хwә дькә у wан дәрд ь
хә дәрв а. 4 Гав а әw пәзед хwә
гьшк и дәрдьхә, пешийе дьк’әвә
у пәз жи пәй wи дьчә, чьмк и
дәнг е wи нас дьк ьн. 5 Әw т’ӧ
щар пәй йәк и хәриб нач ьн, ле
жь wи дьр’әвьн, чьмк и дәнг е
йе хәриб нас нак ьн».
6 Иса әв мәс әлә wанр’а гот,
ле wан фә’м нәк ьр, кӧ Әw чь
wанр’а дьбежә.

хьстьнә дәр, әw дит у жер’а гот:
«Тӧ баwәрийа хwә Кӧр’е Мерьв
тин и?» 36 Әwи пьрси у гот е:
«Әз хӧлам, Әw К’и йә, wәк и
әз баwәрийа хwә Wи бин ьм?»
37 Иса жер’а гот: «Тә Әw дит у
Әw ә Йе кӧ ньһа т’әви тә хәбәр
дьдә». 38 Әwи гот: «Хӧдан, әз
баwәр дьк ьм!» у бәр Wи та бу.
39 Иса гот: «Әз бон а диwанк ь
Шьване qәнщ
рьне һат ьмә ве дьнйайе, wәк и
7
Аwа
Иса
диса wанр’а гот: «Әз
йед кӧ набин ьн бьбин ьн у йед
р’аст бе хел ьф wәр’а дьбеж ьм,
кӧ дьбин ьн кор бьн».
40 Һьн әк ә жь ферьсий а ль Әз ьм дәр е пез. 8 Әw һ’әм уйед
wьр һаз ьр бун, гав а әв йәк кӧ бәри Мьн һатьнә дьз у qачах
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ьн, ле пез гӧһдарийа wан нә
кьрийә. 9 Әз ьм дәри. Йе кӧ бь
дәсте Мьн бьк’әвә һьндӧр’, wе
хьлаз бә. Әwе бьк’әвә һьндӧр’,
дәрк’әвә у ч’ере бьбинә. 10 Дьз
т’әне бона дьзийе, кӧшт ьне у
qьр’к ьрьне те. Ле Әз һат ьмә
кӧ жий ина wан һәбә, жий ина
сәр жий ине.
11 Әз ьм шьв ане qәнщ. Шь
ване qәнщ ә’мьр е Хwә бон а
пәзе Хwә дьдә. 12 Ле йе п’игарф,
кӧ нә шьван ә у пәз жи нә йе
wи йә, гава дьбинә гӧр те, әw
пез дьһелә у дьр’әвә. Гӧр жи
дьк’әв ә нав а пез т’ур’‑т’ур’и
дькә. 13 П’иг ар дьр’әвә, чьмк и
әw п’иг ар ә у ль бәр пез нак’ә
вә. 14 Әз ьм шьване qәнщ. Әз
йед Хwә нас дьк ьм у йед Мьн
жи Мьн нас дьк ьн, 15 чаwа кӧ
Бав Мьн нас дькә, Әз жи ӧса
Wи нас дьк ьм у ә’мьр е Хwә
бона пәзед Хwә дьдьм. 16 Пәзед
Мьнә дьн жи һәнә, йед кӧ нә
ви ахл ида нә. Гәрәке Әз wана
жи бин ьм у әwе дәнг е Мьн
бьбьһен у бьбьнә кәрик бәр
шьванәк и. 17 Бона ве йәке Бав
Мьн һ’ьз дькә, чьмк и Әз ә’мьре
Хwә дьд ьм, wәк и Әз wе диса
бьст ин ьм. 18 Т’ӧ кәс wи ә’мьри

жь Мьн наст инә, ле Әз Хwәх а
wи дьд ьм. Һ’ӧкӧме Мьн һәйә,
Әз wи бьдьм у һ’ӧкӧме Мьн һә
йә диса wи бьст ин ьм. Мьн әв
т’әм и жь Баве Хwә станд ийә».
19 Бон а ве хәб әрд ане дис а
нав а щьһуйада бу дӧт ир әт и.
20 Жь wан гәләк а дьг от: «Әва
щьнак’әт иф йә у дин ә. Чьма
һун гӧһд арий а Wи дьк ьн?»
21 Һьн әк ед дьн жи дьг от ьн:
«Әва хәб әрдана нә йа щьна
к’әт ийа йә. Qәт щьн дьк арьн
ч’ә’вед кора вәк ьн?»
Нәбаwәрийа щьһуйа
22 Һьнг е

ль Оршәл име Щә
жьнаф Пирозк ьрьна П’арьст
гәһе* һат у зьвьстан бу. 23 Иса
ль п’арьстг әһе һеwангәһ а Сь
лемандаф дьгәр’ийа. 24 Щьһуйа
ль дора Wи гьрт у же пьрсин:
«Һ’әт а к’әнг е Те мә шькед а
бьһел и? Һәг әр Тӧ йи Мәсиһ,
мәр’а ашкәр ә бежә!»
25 Иса ль wан вәг әр’анд у гот:
«Мьн wәр’а гот, ле wә баwәр
нәк ьр. Әw кьред кӧ Әз бь наве
Баве Хwә дьк ьм, әw бона Мьн
шә’дәтийе дьдьн, 26 ле һун баwәр
нак ьн, чьмк и һун нә жь пәзед
Мьн ьн. 27 Пәз ед Мьн дәнг е

* 10:22 Бь гот ьнәкә дьн: «Бӧһӧрт и‑жьбар әк ьрьна П’арьстг әһе».
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Мьн дьбьһен, Әз жи wан нас
дьк ьм у әw пәй Мьн тен. 28 Әз
жий ина һ’әта‑һ’әтайе дьд ьмә
wан у әw т’ӧ щар ӧнда набьн
у т’ӧ кәсе wан жь дәст е Мьн
дәрнәхә. 29 Әwед кӧ Баве Мьн
данә Мьн, сәр һәр тьшт ир’а
нә* у т’ӧ кәс ньк ар ә wан жь
дәст е Баве Мьн дәрхә. 30 Әз у
Бав йәк ьн».
31 Ль wьр щьһуй а дис а кәвьр
һьлдан, кӧ Wи бьд ьнә бәр кә
вьра. 32 Иса wанр’а гот: «Мьн
жь Бав е гәл әк кьр ед qәнщ
нишан и wә кьрьн. Һун бона
к’иж ан кьри Мьн дьд ьнә бәр
кәвьра?» 33 Щьһуйа ле вәгәр’анд
у гот ьне: «Әм бона кьред qәнщ
Тә надьнә бәр кәвьра, ле чьмк и
Тӧ Хwәде беһӧрмәт дьк и! Тӧ
мәрьв и, ле Хwә дьк и Хwәде».
34 Иса ль wан вәг әр’анд у
гот: «Нә Qан уна wәда ньвисар
ә, кӧ Хwәде гот: ‹Һун Хwәде
нә›*? 35 Һәгәр Әw wан ‹Хwәде›
һ’әсаб дькә, к’ижанар’а хәбәра
Хwәде һат ийә дай ине (у наб ә
жи кӧ әw ньвисар бәтал бә),
36 дә ижар һун Wир’а чаw а

дьбеж ьн: ‹Тӧ Хwәде беһӧрмәт
дьк и›, Йе кӧ Баве пирозф кьр*
у шандә дьнйайе, чьмк и Мьн
гот: ‹Әз Кӧр’е Хwәде мә›. 37 Һә
гәр Әз кьред Баве Хwә нак ьм,
Мьн баwәр нәк ьн. 38 Ле wәк и
дьк ьм, һәг әр һун Мьн баwәр
нак ьн жи, һәма wан кьред кӧ
Әз дьк ьм баwәр бьк ьн, wәк и
һун бьзан ьбьн у фә’м кьн, кӧ
Бав нав а Мьнда йә у Әз нава
Wида мә». 39 Һьнг е диса хwәс
тьн кӧ Wи бьг ьрьн, ле Иса жь
дәст е wан дәрк’әт.
40 Иса диса дәрбази wи алийе
ч’әме Урдӧне бу у ль wе дәре
ма, wи щийе кӧ Йуһ’әнна пеш
да дьн ьхӧманд. 41 Гәләк мәрьв
дьһ ат ьнә щәм Wи у нав хwәда
дьг от ьн: «Йуһ’әнна т’ӧ нишан
нәкьр, ле чь тьштед кӧ Йуһ’әнна
дәрһәqа Ви мәрьвида гот ьнә,
һ’әм у р’аст дәрк’әт ьн». 42 У ль
wе дәре гәләк а баwәрийа хwә
Wи ани.

11

Мьрьна Лазар
1 Мәрьв әк һәбу нав е wи

Лазар, әw нәх wәш к’әт.

* 10:29 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Бав е Мьн и кӧ әw данә Мьн,
сәр һ’әм уйар’а йә».
* 10:34 Зәбур 82:6.
* 10:36 Бь гот ьнәкә дьн: «Бӧһӧрт и‑жьбар ә кьр, башqә кьр».
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Әw жь Бәйтанйайе бу, жь wи
гӧнде Мәрйәмеф у хушк а wе
Мәрт’айе. 2 Әва әw Мәрйәмаф
бу, йа кӧ р’уне бинх wәш ль Хӧ
дан дабу у бь п’ор’е хwә ньг ед
Wи паqьж кьрьбун, әw Лазаре
бьре wе бу нәх wәш. 3 Аwа һәр
дӧ хушк а Исар’а щаб шанд ьн
у гот ьн: «Хӧдан, ва әwи кӧ Тӧ
же һ’ьз дьк и нәх wәш ә». 4 Иса
гав а әв йәк бьһ ист, гот: «Әв
нә нәх wәш ийа мьрьне йә, ле
бона р’умәта Хwәде йә, wәк и
бь wе йәке р’умәта Кӧр’е Хwәде
бьл ьнд бә».
5 Иса Мәрт ’а, хушк а wе у
Лазаре бьре wан һ’ьз дьк ьрьн.
6 Ле гав а Wи бьһ ист кӧ Лаз ар
нәх wәш ә, Әw дӧ р’ожед дьн
жи ль wи щий и дәр әнг и бу.
7 Пәйр’а Wи шаг ьрт ед Хwәр’а
гот: «Wәрьн әм диса һәр’ьнә
Щьһустане». 8 Шаг ьрта жер’а
гот: «Дәрсдар, чәндәк пешда
щьһуй а дьк ьр кӧ Тә бьд ьнә
бәр кәвьра, Тӧ диса дьч и wе
дәре?» 9 Иса ль wан вәг әр’анд
у гот: «Нә р’ож донздәһ сьһ’әт
ә? Һәг әр йәк р’оже бьгәр’ә әw
нал ьк’ӧмә, чьмк и р’онайа ве
дьнй айе дьбинә. 10 Ле һәг әр
йәк шәве бьгәр’ә, әw дьл ьк’ӧ
мә, чьмк и т’әви wи р’он ай и
т’ӧнә». 11 Пәй ве хәбәрданер’а

Әwи wанр’а гот: «Пьсм ам е
мә Лазар хәwр’а чуйә, ле Әзе
һәр’ьм кӧ wи һ’ьшй ар кьм».
12 Шаг ьрт а жер’а гот: «Хӧд ан,
һәг әр әw р’азайә, wе р’абә сәр
хwә». 13 Иса дәрһәqа мьрьн а
wида дьг от, ле wан т’ьреф кӧ
Әw бона р’аз ана wи дьб ежә.
14 Һьнг е Иса ашк әр ә wанр’а
гот: «Лазар мьр. 15 У Әз ша мә
кӧ нә ль wьра бум, чьмк и әва
йәк а wе бона к’ара баwәрийа
wә бә. Ле диса wәрьн әм һәр’ь
нә щәм wи». 16 Һьнг е Т’умайе
кӧ дьг от ьне «Һәв ал‑щеw и»,
шаг ьрт ед һәв алед хwәр’а гот:
«Әм жи һәр’ьн, кӧ т’әви Wи
бьм ьрьн».
Иса йә р’абуна мьрийа 
у жий ин
Гав а Иса чу, Wи дит кӧ
иди әw чар р’ож е Лаз ар бу
дәфьн кьрьбун. 18 Бәйт анй а
незик и Оршәл име бу, wәкә се
километ ьра же дур бу. 19 Гәләк
щьһу һат ьбунә сәрхwәш ий а
Мәрт’а у Мәрйәме, бона мь
рьна бьре wан.
20 Гав а Мәрт’айе бьһ ист кӧ
Иса те, әw пеш ийа Wида чу, ле
Мәрйәм малда ма. 21 Мәрт’айе
готә Иса: «Хӧдан, һәгәр Тӧ вьр
буйай и, бьре мьн нәдьм ьр.
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ньһ а жи әз зан ьм Тӧ чь
жь Хwәде бьх wази, Әwе бьдә
Тә». 23 Иса готә wе: «Бьре тәйе
жь мьрьне р’абә». 24 Мәрт’айе ле
вәгәр’анд: «Әз заньм Р’ожа Ах
рәте, Р’ожаф Р’абуне әwе р’абә».
25 Иса гот ә wе: «Әз ьм р’абун у
жий ин! Әwе кӧ баwәрийа хwә
Мьн бинә, һәг әр бьм ьр ә жи
wе бьж и. 26 У әwе кӧ дьж и у
баwәрийа хwә Мьн тинә, әw
qәт нам ьрә. Тӧ ве йәке баwәр
дьк и?» 27 Мәрт’айе Wир’а гот:
«Бәле Хӧдан, әз баwәр дьк ьм,
кӧ Тӧ Мәсиһ и, Кӧр’е Хwәде,
Йе кӧ wе бьһ ата дьнйайе».
Иса дьг ьри
28 Пәй

ве гот ьнер’а, чу гази
хушк а хwә Мәрй әм е кьр у
дьзив а гот е: «Дәрсд ар һат и
йә у гази тә дькә». 29 Гав а кӧ
wе бьһ ист, зу р’абу чу. 30 Иса
һе нәк’әт ьбу гӧнд, ле ль wи
щий и мабу, к’идәр е Мәрт’а
р’аст и Wи һат ьбу. 31 Щьһуйед
кӧ малед а т’әви wе бун у ль
бәр дьле wед а дьһ ат ьн, гав а
дит ьн кӧ Мәрй әм зу р’аб у
дәрк’әт ә дәрв а, данә пәй wе
чун. Wан т’ьр е кӧ әw дьчә сәр
т’ьрб е бьг ьри. 32 Гав а Мәрйәм
гьһ ишт ә wи щий и кӧ Иса ле
бу, Әw дит, хwә авит ә бәр

ньг а у гот е: «Хӧд ан, һәг әр Тӧ
ль ве дәр е буйай и, бьре мьн
нәд ьм ьр». 33 Гав а кӧ Иса ч’ә’в
гьрийе wе у гьрийе щьһуйед
кӧ пер’а һат ьбун к’әт, к’әс әра
к’ур һате у дьле Wи ешийа. 34 У
жь wан пьрси: «Wә әw ль к’ӧ
дәфьн кьрийә?» Wир’а гот ьн:
«Хӧдан, wәрә у бьбинә». 35 Иса
гьрий а. 36 Һьнг е щьһуйа гот:
«Дин а хwә бьд ьне, чьqас же
һ’ьз дьк ьр!» 37 Жь wан һьнәк а
жи гот: «Әви кӧ ч’ә’в ед йе кор
вәк ьрьн, ньк арьбу ӧса бьк ьра,
кӧ әв мәрьв а жи нәм ьра?»
Иса Лазаре мьри сах дькә
38 Ль сәр ве йәке Иса дис а
к’ур к’әсәр к’ьшанд у чу сәр
т’ьрбе. Әw т’ьрб шкәфтәк бу у
кәвьр әк бәр дәве wе бу. 39 Иса
гот: «Ви кәв ьри wед а кьн».
Хушк а йе мьри, Мәрт’айе Wи
р’а гот: «Хӧдан, иди ньһ а бин
к’әт ийе, иро чаре wи йә мьри
йә». 40 Иса готә wе: «Мьн тәр’а
нәг от, һәгәр тӧ баwәр бьк и, те
р’умәта Хwәде бьбини?» 41 Һьн
ге кәвьр wеда кьрьн. Иса сәре
Хwә бьл ьнд кьр у гот: «Баво,
Әз зә’ф р’ази мә кӧ Тә дәнг е
Мьн бьһ ист. 42 Әз зан ьм кӧ Тӧ
һәр гав дәнг е Мьн дьбьһей и,
ле Мьн бона хат ьре ве щьмә’та
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сәк ьн и гот, wәк и баwәр бьк ьн
кӧ Тә Әз шанд ьмә».
43 Пәй ве гот ьнер’а бь дәнг ә
ки бьл ьнд кьрә гази: «Лазар,
дәрк’әвә!» 44 Йе мьри жи дәст
у п’ийед wи бь к’ьтан к’әф ән
кьриф у сәрч’ә’ве wи бь дәстма
ләке ньх амт и дәрк’әтә дәрв а.
Иса wанр’а гот: «Wи вәк ьн у
бьһел ьн бьра һәр’ә».
Шеw ьра кӧшт ьна Иса
(Мәтта 26:1‑5; Марqос 14:1‑2;
Луqа 22:1‑2)

Һьнг е гәләк щьһуйед кӧ
һат ьбунә щәм Мәрй әме, әв
кьрьна Иса кӧ дит ьн, баwәри
йа хwә Wи анин. 46 Ле жь wан
һьнәк жи чунә щәм ферьсийа
у әв кьрьн а Иса wанр’а гот ьн.
47 У һьнг е ферьси у сәр әк ед
к’аһ ин а щьв ин а ф гьр әг ьр а
гиһ анд ьнә һәв у гот ьн: «Әме
чь бьк ьн? Әва мәрьв а гәләк
ниш ан а дькә. 48 Һәг әр әм Wи
аһа бьһел ьн, һ’әм у wе баwә
рийа хwә Wи бин ьн у р’омай и
жи wе бен, щийе мәй и пироз ф
wеран кьн у к’ок а мьләт е мә
жи бин ьн».
49 Йәк и жь wан, Qәй аф айе
кӧ wе сале сәр әкк ’аһ ин бу,
wанр’а гот: «Һун qәт тьшт әк и
фә’м нак ьн! 50 Нә жи дьг ьһ и
45

жьнә гьл ий а кӧ мәр’а һе дәст
дьд ә мәр ьв әк бьм ьр ә бон а
щьмә’т е, нә кӧ т’әмам ийа мь
ләт ӧнд а бә». 51 Әв йәк а әwи
һ’әмде хwә нәг от, ле чьмк и
әw сәр әкк’аһ ине wе сале бу,
п’ехәмб әрт иф кьр, кӧ Исайе
бәр мьләтв а бьм ьр ә. 52 У нә
кӧ т’әне бон а мьләт, ле бон а
зар’ед Хwәдейә бәл абуй и жи,
кӧ wан бьщ ьвинә у бькә йәк.
53 Аwа иди пәй wе р’ож ер’а
шеw ьра кӧшт ьн а Иса кьрьн.
54 Бона ве йәке Иса иди ашкә
рә нава щьһуйада нәдьгәр’ийа,
ле жь wьр чу бәр’ийе щик и
незик и баж аре кӧ жер’а Әфра
йим дьг от ьн у т’әви шаг ьрт ед
Хwә ль wе дәре ма.
55 Щәж ьна щьһуйайә Дәрбаз
буне незик бу, гәләк мәрьв ед
жь дор‑бәр а бәр и щәж ьн е
һәвраз чунә Оршәл име, wәк и
ль гора ә’дәт хwә бьшон‑вә
шон. 56 Һьнг е әwана ль wе дәре
Иса дьг әр’ий ан у п’арьстг ә
һед а дьс әк ьн ин, жь һәвд ӧ
дьп ьрсин: «Һун чь дьб еж ьн?
Әwе ә’сә нәйе ве щәж ьне?»
57 Ферьси у сәр әк ед к’аһ ин а
жи ә’мьр дәрх ьст ьбун, һәг әр
кәсәк бьзан ьбә Әw ль к’ӧ дәре
йә, гәр әке гӧһе wан пе хьн,
wәк и әw Wи бьг ьрьн.
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7 Һьнг е

Иса готә wи: «Жь wе
к’ӧлфәт е вәгәр’ә. Иди чьма ви
р’уни һ’әта р’ожа дәфьнк ьрьнаф
(Мәтта 26:6‑13; Марqос 14:3‑9)
Мьн хwәй кә?* 8 Фәqир е һәр
1 Шәш р’ож бәри Щә гав т’әв и wә бьн, ле Әзе һәр
жьна Дәрбазбуне, Иса гав т’әви wә нибьм».
һатә Бәйтанйайе, wи щийе кӧ
Шеw ьра кӧшт ьна Лазар
Лазар ле дьма, йе кӧ Иса әw
9
2
жь нав мьрийа р’ак ьрьбу. Ль
Жь щьһуй а гәләк а бьһ ист
wе дәр е wан а qәд ьр әк жер’а кӧ Иса ль wе дәр е йә һат ьн.
кьрьн. Мәрт’айе хьзмәтк’ари Әw нә кӧ т’әне бон а Иса һа
дьк ьр, Лазар жи т’әви Иса нава тьн, ле wәк и Лаз ар е кӧ жь
wанда ль сәр сьфре р’ун ьшт и нав мьр ий а р’ак ьр ий ә жи
бу. 3 Һьнг е Мәрйәме лит ьрәк и бьб ин ьн. 10 Һьнг е сәр әк ед
р’омайи* бь р’уне нардейиф сафи к’аһ ина шеw ьрин кӧ Лазар жи
у бьһ а һьлда, сәр ньг ед Исада бькӧж ьн, 11 чьмк и р’уйе wид а
кьр у пе п’ор’е хwә ньг ед Wи гәләк щьһу дьч ун баwәрий а
зьһ а кьрьн. Бина р’уне нарде хwә Иса дан ин.
мал һьлда. 4 Ле жь шагьртед Wи
Иса бь р’умәт 
йәк и, Щьһудайе Исхәрйоти, йе
дь
к
’әв ә Оршәл име
кӧ wе паше нәмам ийа Wи бь
(Мәтта 21:1‑11; Марqос
5
кьра гот: «Чьма әв р’уне нарде
11:1‑11; Луqа 19:28‑40)
сесьд зиви* нәһ атә фьротане,
12 Р’ож а дьн е ә’ла л әт әк ә
кӧ ль бәләнг аза бьһ ата бәла
кьрьне?» 6 Әwи әв йәк дьг от, гьран кӧ һат ьбу щәж ьне, гав а
нә кӧ хәма wи бәләнгаз бун, ле бьһ ист кӧ Иса те Оршәл име,
чьмк и әw дьз бу, к’иське п’әра 13 wана ч’ьqьлед хӧрме һьлдан
щәм wи бу у чь кӧ дьк’әте, әwи чун ә пеш ий а Wи у кьр ьн ә
qир’ин:
же дьч’опанд.
Иса Бәйтанйайед а 
те р’унк ьрьнеф

12

* 12:3 «Лит ьр әк и р’омай и» һьнг е wәкә 325 гьраме ньһ а бу.
* 12:5 «Сесьд зив» һьнг е wәкә хәбат а п’аләк и т’әмам ийа сале бу.
* 12:7 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бьра ви р’ун и бона р’ож а дәфьнк ьрьна
Мьн хwәй кә».
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«Һосаннаф! Бьмбарәк ә Әwе
кӧ бь наве Хӧдан те*, П’ад
ше Исраеле!»
14 Иса щә’ш ькәк дит у ле си
йар бу, чаwа ньвисар ә:
15 «Нәт ьрсә баж аре Сийонеф*.
Ва йә П’адше тә те, ль щә’
шька к’әре сийар буйи»**.
16 Шаг ьрт ед Wи пеш ийе әва
йәк а фә’м нәк ьрьн, ле гав а
Иса к’әтә р’умәта Хwә, һьнг е
һатә бира wан, кӧ әв йәк бона
Wи һат ьбу ньвисаре у бона Wи
әва йәк а кьрьн. 17 Әw щьмә’та
кӧ һьнг е т’әви Wи бу, гав а Wи
Лазар жь мьрьне р’ак ьр у ә’мьр
кьр кӧ жь гор’е дәре, шә’дәтийа
wе йәке дьда. 18 Бона ве йәке
щьмә’т пеш ийа Wида чу, чьм
ки wана бьһ ист ьбу кӧ Әwи әва
нишана кьрийә. 19 Ферьсийа жи
һәвр’а гот: «Һун дьбин ьн әва
йәк а жь qәwата мә дәр ә. Ва
т’әмамийа дьнйайе пәй Wи чу!»
Һьнәк йунан ль Иса дьг әр’ьн

щәм Фил ип ой е жь баж ар е
Бәйтсайда Щәл иле һиви же
кьрьн у гот ьне: «Әм хӧлам, әм
дьх wазьн Иса бьбин ьн». 22 Фи
липо чу әва йәк а Әнд раw ьср’а
гот, Әнд раw ьс у Фил ипо жи
чун Исар’а гот ьн. 23 Иса ль wан
вәгәр’анд у гот: «Әw сьһ’әта кӧ
Кӧр’е Мерьв wе бе р’умәтк ь
рьне пер’а гьһ ишт. 24 Әз р’аст
бе хел ьф wәр’а дьбеж ьм, һәгәр
һ’әб а ген ьм нәк ’әв ә ә’рде у
нәм ьр ә, әwе т’әне бьм инә, ле
һәгәр әw бьм ьрә, wе гәләк бәр
бьдә. 25 Йе кӧ ә’мьре хwә һ’ьз
дькә, әwе ӧнда кә, ле әwе кӧ
ль ве дьнйайе дьжәнә ә’мьре
хwә, әw wи бона жий ина һ’ә
та‑һ’әтайе хwәй дькә. 26 Әwе кӧ
бьх wазә Мьнр’а хьзмәтк’арийе
бькә, бьра пәй Мьн бе. Әз ль
к’ӧ дәре бьм, хьзмәтк’аре Мьн
жи wе ль wе дәре бә. Һәгәр йәк
Мьнр’а хьзмәтк’арийе дькә,
Бав жи wе qәд ьре wи бьг ьрә.

Иса мьрьна Хwә ә’лам дькә
20 Нав wанд а чәнд йун анф
27 Ньһ а агьр дьле Мьн к’әт и
жи һәбун, кӧ бона һ’әбанд ь
не щәж ьнед а һәвраз чубунә йә. Әз чь беж ьм? Беж ьм: ‹Баво,
Оршәл име. 21 Әван а һат ьнә Мьн жь ве сьһ’әт е хьлаз кә›?
* 12:13 Зәбур 118:25‑26.
* 12:15 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Qиз а Сийоне».
** 12:15 Зәкәрийа 9:9.
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Нә Әз бона ве сьһ’әт е һат ьмә?
28 Бав о, нав е Хwә бьл ьнд кә».
Һьнг е дәнг әк жь ә’змен һат:
«Мьн бьл ьнд кьр у Әзе диса
бьл ьнд кьм!»
29 Әw ә’лаләта кӧ ль wьр сәк ь
нибу дьбьһ ист гот: «Гӧр’инийа
ә’змен бу». Һьнәк а жи дьг от:
«Мьлйак’әтәк и т’әви Wи хәбәр
да». 30 Иса щаб да у гот: «Әва
дәнга бона Мьн нәһат, ле бона
wә. 31 Ньһ а йә wәхт е диwана
ве дьнйайе, ньһ а сәрwере ве
дьнйайе wе бе авит ьне дәрв а.
32 Гав а Әз жь ә’рде бәрбь жор
бем ә һьлд ане, Әзе һ’әм уй а
бәрбь Хwә бьк’ьшиньм». 33 Әwи
бь ве гот ьне дьда фә’мк ьрьне,
кӧ Әwе бь чь щур’әй и бьм ьр ә.
34 Һьнге ә’лаләте ле вәгәр’анд
у гот е: «Мә жь Qан уне бьһ ис
тийә кӧ Мәсиһе һ’әта‑һ’әтайе
бьм инә. Иди Тӧ чаwа дьбеж и:
‹Гәрәке Кӧр’е Мерьв бәрбь жор
бе һьлдане›? К’и йә әw ‹Кӧр’е
Мерьв›?» 35 Иса wанр’а гот:
«Һьнәк wәхт жи р’он ай и wе
т’әви wә бә. Һ’әта кӧ р’онай и
т’әви wә йә, бьмәш ьн, нәб ә
кӧ тә’ри сәр wәда бе. Әwе кӧ
тә’рийеда дьмәшә, әw ньзанә

к’ӧда дьчә. 36 Һ’әта кӧ р’онай и
т’әви wә йә, баwәрийа хwә р’о
найе бин ьн, wәк и һун бьбьнә
зар’ед р’онайе».
Нәбаwәрийа щьһуйа
Гав а Иса әв йәк ан а гот ьн
чу у Хwә жь бәр wан вәшарт.
37 Сәр һаqас ниш ан ар’а кӧ Wи
ль бәр wан кьрьн, ле wана диса
баwәрийа хwә ль Wи нәдан ин.
38 Әв йәк аһа бу, wәк и әw гот ь
на Ишайа п’ехәмб әр бе сери:
«Хӧдан, к’е әw гот ьна кӧ мә
гот баwәр кьр?
У зәнда Хӧдан к’ева ә’йан
бу?»*
39 Бон а wе йәке wан а ньк а
рьбу баwәр бьк ьрана, чьмк и
Ишайа аһа жи гот ийә:
40 «Хwәде ч’ә’вед wан кор кьрьн
у ава р’әш ани сәр һ’ьше
wан,
wәк и бь ч’ә’в а нәбин ьн,
бь һ’ьша фә’м нәк ьн
у вәнәгәр’ьн кӧ Әз wан qәнщ
кьм»*.
41 Ишай а аһа гот, чьмк и wи
р’умәта Иса дит у ль сәр Wи
хәбәр да. 42 Ле бәле диса жи жь
сәрwера гәләк а баwәрийа хwә

* 12:38 Ишайа 53:1.
* 12:40 Ишайа 6:10.
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Wи ани. Ле жь тьрса ферьсийа,
ль хwә мӧкӧр’ нәд ьһ ат ьн, кӧ
жь к’ьн ишт е нәйенә дәрх ьс
тьне. 43 Ль wан һе хwәш дьһ ат
кӧ мәрьв пәсьне wан бьд ьн,
нә кӧ Хwәде.
Гот ьна Иса 
һ’ак ьме Р’ож а Ахр әт е йә
44 Һьнг е Иса бь дәнг әк и бь
льнд гот: «Әwе кӧ баwәрийа хwә
Мьн тинә, әw баwәрийа хwә
Мьн найнә, ле Йе кӧ Әз шан
дьмә. 45 У әwе кӧ Мьн дьбинә,
йе кӧ Әз шандьмә дьбинә. 46 Әз
чаwа р’онайидар һатьмә дьнйа
йе, wәк и һәр кәсе кӧ баwәрийа
хwә Мьн бинә, тә’рийеда нә

минә. 47 Һәгәр йәк гот ьна Мьн
бьбьһе у нәqәд инә, Әз диwана
wи нак ьм. Әз нәһ ат ьмә кӧ ди
wана дьнйайе бьк ьм, ле wәк и
дьнйайе хьлаз кьм. 48 Әwе кӧ
Мьн т’әхсирф дькә у гот ьнед
Мьн qәбул накә, йәк һәйә кӧ
wе диwана wи бькә, аwа гот и
әw гот ьна кӧ Мьн гот ийә, әwе
Р’ож а Ахрәте диwана wи бькә.
49 Чьмк и Мьн хwәс әрих wә нә
гот ьн, ле Баве кӧ Әз шанд ьмә,
Әwи т’әм и дайә Мьн кӧ Әз чь
беж ьм у чь хәб әр дьм. 50 У Әз
зан ьм кӧ т’әм ийа Wи жий ина
һ’әта‑һ’әтайе йә. Аwа чь кӧ Әз
дьб еж ьм, чаwа Бав е гот ийә
Мьн Әз ӧса дьбеж ьм».

Т’әми у готьнед Исайә ахьрийе
Иса ньг ед шаг ьрта дьшо

13

1 Бәр и Щәж ьн а Дәр
базбуне, Иса зан ьбу кӧ
сьһ’әт а Wи пер’а гьһ ишт ийә
кӧ жь ве дьнйайе дәре у һә
р’ә щәм Баве. Әwи һ’әм уйед
Хwәйә кӧ ве дьнй айед а һ’ьз
кьрьбун, һ’әта дәрәща һәрә бь
льнд жи әw һ’ьз кьрьн*. 2 Wәхте
шивх wарьне, мирещ ьн qәлпе

хьр аб авит ә дьле Щьһуд айе
кӧр’е Шьмһ’уне Исхәрйот и,
кӧ нәмам ийа Иса бькә. 3 Иса
зан ьбу кӧ Баве һәр тьшт дайә
дәст е Wи, Әw жь щәм Хwәде
һат ийә у wе диса вәг әр’ә щәм
Хwәде. 4 Һьнге Әw жь сәр шиве
р’абу, п’от е Хwә дан и алик и у
п’ешгирәк һьлда ль пьшта Хwә
гьреда. 5 Паше ав кьрә т’әште у
дәстпек ьр ньгед шаг ьртед Хwә

* 13:1 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «У һ’әт а хьлазийе жи әw һ’ьз кьрьн».
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шуштьн у бь п’ешгира гьредайи
зьһа кьрьн. 6 Гава дор гьһ иштә
Шьмһ’ун‑Пәтрус, әwи гот е:
«Хӧдан, Те ньгед мьн бьшойи?»
7 Иса ле вәг әр’анд у гот е: «Әз
ньһа чь дьк ьм тӧ фә’м нак и, ле
паше те фә’м бьк и». 8 Пәтрус
жер’а гот: «Т’ӧ щар Те ньг ед
мьн нәшойи!» Иса ле вәгәр’анд
у гот е: «Һәгәр Әз ньг ед тә нә
шом, п’ара тә wе т’әви Мьн
т’ӧнәб ә». 9 Шьмһ’ун‑Пәтрус
Wир’а гот: «Хӧдан, кӧ ӧса йә
нә т’әне ньг ед мьн, ле дәст у
сәре мьн жи бьшо!» 10 Иса го
те: «Әwе кӧ һат ийә шушт ьне,
пешт ьри ньга, wәк и май ин нә
һ’әwщә йә дәрәкә дьн бе шуш
тьне. Әw хwәх а т’әм ам‑пев а
паqьж ә. Һун паqьж ьн, ле нә
кӧ һ’әм у». 11 Чьмк и Иса зан ь
бу к’и wе нәмам ийа Wи бькә,
бона wе йәке гот: «Һун һ’әм у
нә паqьж ьн».
12 Гав а ньг ед wан шушт ьн,
п’оте Хwә авитә сәр Хwә у диса
ль сәр сьфре р’ун ьшт. Жь wан
пьрси: «Гәло һун заньн кӧ Мьн
бон а wә чь кьр? 13 Һун Мьн
Дәрсдар у Хӧдан һ’әсаб дьк ьн,
һун р’аст дьк ьн, Әз һәма ӧса

жи һәмә. 14 Аwа һәг әр Мьн бь
ве Хӧдан у Дәрсдарийа Хwәва
ньг ед wә шушт ьн, гәрәке һун
жи ньг ед һәвдӧ бьшон. 15 Мьн
нәхшәк нишан и wә кьр, wәк и
чаwа Мьн бона wә кьр, һун жи
ӧса бьк ьн. 16 Әз р’аст бе хел ьф
wәр’а дьбеж ьм, хӧлам жь ахайе
хwә нә мәст ьр ә, нә жи йе кӧ
һат ийә шанд ьне жь йе кӧ әw
шандийә мәстьр ә. 17 Һәгәр һун
ве йәке зан ьн, һуне хwәзьл и
бьн һәг әр бьqәд ин ьн.
Иса гьрт ьна хwә 
дьдә ә’йанк ьрьне
(Мәтта 26:20‑25; Марqос
14:17‑21; Луqа 22:21‑23)

Әз бон а wә һ’әм уй а на
беж ьм, чьмк и Әз зан ьм Мьн
к’иж ан бьж арт ьнә. Ле гәрәке
ньвисар бе сери:
‹Йе кӧ нане Мьн хwар
п’әһ’ин авитә Мьн›*.
19 Әз ньһ ав а, һе бәри qәw ь
манд ьне ван тьшта wәр’а дь
беж ьм, wәк и, гав а бьqәw ьм ьн
һун баwәр бьк ьн, кӧ ӘЗ ӘW
ЬМ*. 20 Әз р’аст бе хел ьф wәр’а
дьбеж ьм, әwе кӧ wи qәбул кә,
к’иж ан и кӧ Әз дьш ин ьм, әw
18

* 13:18 Зәбур 41:9.
* 13:19 Шьров әк ьрьне бьн р’еза Йуһ’әнна 8:58‑да бьх ун ьн.
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Мьн qәбул дькә у әwе кӧ Мьн
qәбул дькә, Йе кӧ Әз шанд ьмә
qәбул дькә».
21 Иса гава әва йәк а гот, р’ӧһ’
да гәләк и qьлqьли, Wи ашкәрә
шә’дәт и да у гот: «Әз р’аст бе
хел ьф wәр’а дьбеж ьм, йәк и жь
wә wе нәмам ийа Мьн бькә».
22 Шаг ьрта шашмай и ль һәв
дӧ ньһер’и, гәло әw бон а к’е
дьб ежә. 23 Йәк и жь шаг ьрт ед
Wи, йе кӧ Иса же һ’ьз дь
кьр, хwә авит ьбу һ’әмез а Иса.
24 Шьмһ’ун‑Пәтр ус wир’а бь
ч’ә’в а дьк ьр кӧ бьп ьр сә: «К’а
Әw бона к’е дьбежә». 25 Әwи жи
хwә да бәр синг е Иса пьрси:
«Хӧд ан, әw к’и йә?»
26 Иса щаб да у гот: «Әw ә,
йе кӧ Әз ви пә’рийе нан хwа
рьнед а кьм бьд ьме». У пә’
рийе нан хwарьнед а кьр, да
Щьһ уд ай е кӧр’е Шьмһ’ун е
Исхәрйот и. 27 Әwи һәма чаwа
пә’ри жь дест гьрт, мирещ ьн
к’әтә нава wи. Иса wир’а гот:
«Те чь бьк и зу бькә». 28 Ле йед
кӧ ль сәр сьфре р’ун ьшт ьбун,
т’ӧ кәси фә’м нәк ьр, кӧ Әwи
чьма wир’а аһа гот. 29 К’иське
п’әра кӧ щәм Щьһуда бу, лә
ма һьнәк а т’ьре, кӧ Иса wир’а
дьбежә: «Тьштед кӧ щәж ьнеда
мәр’а лазьм ьн бьк’ьр’ә», йан

жи «тьштәк и бьдә бәләнгаза».
30 Әwи жи гав а әw пә’ри һьл
да, пер’а‑пер’а дәрк’әтә дәрва.
Иди шәв бу.
Т’әм ийа ну: 
Жь һәвдӧ һ’ьз бьк ьн
Гав а әw дәрк ’әт ә дәрв а,
Иса гот: «Ньһ а Кӧр’е Мерьв
һат ә р’ум әтк ьрьне у Хwәд е
жи бь Wи һатә р’умәтк ьрьне.
32 Һәг әр Хwәде пе Wи һат ә р’у
мәтк ьрьне, Хwәде жи wе пе Хwә
Wи р’умәт кә у зут ьре wе Wи
р’умәт кә. 33 Лаwно! Әз гәләк
wәхт т’әви wә нам ин ьм. Һуне
ль Мьн бьг әр’ьн, ле ньһ а Әз
wәр’а дьбеж ьм, чаwа кӧ Мьн
щьһуйар’а жи гот, һун нькарьн
бенә wи щийе кӧ Әз дьч ьме.
34 Әз т’әм икә ну дьд ьмә wә:
Һәвдӧ һ’ьз бьк ьн. Чаwа кӧ Мьн
һун һ’ьз кьрьн, һун жи ӧса
һәвдӧ һ’ьз бьк ьн. 35 Бь ве йәке
һ’әм уйе зан ьбьн һун шаг ьртед
Мьн ьн, һәг әр һун һәвдӧ һ’ьз
бьк ьн».
31

Иса дәрһәqа инк’арийа 
Пәтрусд а дьбежә
(Мәтта 26:31‑35; Марqос
14:27‑31; Луqа 22:31‑34)
36 Шьмһ’ун‑Пәтрус готә Wи:

«Хӧдан, Те к’ӧда һәр’и?» Иса
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ле вәг әр’анд у гот е: «Wи щийе
кӧ Әз дьч ьме, тӧ ньһ а ньк ари
пәй Мьн бей и, ле паше те пәй
Мьн бей и». 37 Пәтрус готә Wи:
«Хӧдан, чьма әз ньһ а ньк арьм
пәй Тә бем? Әзе ә’мьре хwә жи
бона Тә бьд ьм». 38 Иса ле вә
гәр’анд у гот е: «Те ә’мьре хwә
бон а Мьн бьд и? Әз р’аст бе
хел ьф тәр’а дьбеж ьм, һе бәри
бангдана дик те се щара Мьн
инк’ар ки.
Р’ийа кӧ дьб ә бәрбь Баве

14

1 Бьра

дьле wә нәqьлqь
лә. Баwәрийа хwә Хwәде
бин ьн у баwәрий а хwә Мьн
жи бин ьн. 2 Мала Баве Мьнда
гәләк щийед май ине һәнә, Әз
ньһа дьчьм wәр’а щи һазьр кьм.
Һәг әр ӧса нибуйа, Мьн wәр’а
нәдьгот? 3 Гава Әз һәр’ьм у wәр’а
щи һазьр кьм, Әзе диса бем у
wә бьбьмә щәм Хwә, wәк и Әз
ль к’ӧ бьм, һун жи ль wе дәре
бьн. 4 Һун р’ийа wи щийе кӧ
Әз дьч ьме зан ьн».
5 Т’ум а жер’а гот: «Хӧд ан,
әм ньз ан ьн Тӧ к’ӧд а дьч и,
әме чаwа р’е бьзан ьбьн?» 6 Иса
wир’а гот: «Әз ьм, р’е, р’аст и

у жий ин. Т’әне пе Мьн йәк
дьк ар ә бе щәм Баве. 7 Һәг әр
wә Әз нас кьрьмә, һуне Баве
Мьн жи нас бьк ьн*. Аwа жь
вьр шунда һун Wи нас дьк ьн
у wә Әw дит ийә».
8 Фил ипо жер’а гот: «Хӧд ан,
к’а Баве нишан и мә кә, бәси
мә йә!» 9 Иса жер’а гот: «Фи
липо! Һаqас wәхт Әз т’әви wә
мә у һе тӧ Мьн нас нак и? Йе
кӧ Әз дит ьмә, Бав дит ийә. Тӧ
чаwа дьб еж и: ‹Бав е нишан и
мә кә›? 10 Тӧ баwәр нак и кӧ
Әз нав а Баведа мә у Бав нава
Мьнда йә? Әв хәб әред кӧ Әз
wәр’а дьбеж ьм, нә кӧ хwәсә
рих wә дьб еж ьм, ле әw Бав е
кӧ нав а Мьнда дьм инә, Әw ә
кӧ йа Хwә дькә. 11 Мьн баwәр
бьк ьн, кӧ Әз нав а Баведа мә
у Бав жи нав а Мьнда йә. Ле
һәг әр на, һәма пе ван кьред
Мьн баwәр бьк ьн. 12 Әз р’аст
бе хел ьф wәр’а дьбеж ьм, әwе
кӧ баwәрийа хwә Мьн бинә,
әw кьр ед кӧ Әз дьк ьм, әwе
хwәх а жи бькә. У жь ван кьра
мәст ьр жи wе бькә, чьмк и Әз
дьч ьмә щәм Бав е Хwә. 13 Пе
нав е Мьн һун чь бьх wазьн,

* 14:7 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Һәг әр wә Әз нас бьк ьрама,
wәйе Бав е Мьн жи нас бьк ьра».
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Әзе бьк ьм, wәк и Бав пе Кӧр’
бе р’умәтк ьрьне. 14 Һәг әр һун
пе наве Мьн тьштәк и бьх wазьн
Әзе бьк ьм.
Иса соз дьдә 
кӧ Р’ӧһ’е Пироз бьш инә
15 Һәг әр һун Мьн һ’ьз дьк ьн,

һуне т’әм ийед Мьн хwәй кьн.
16 Әзе жи жь Бав е һиви кьм у
Әwе Пьшт ов анәк и дьн бьдә
wә, wәк и һ’әт а‑һ’әт айе т’әви
wә бьм инә. 17 Әw ә әw Р’ӧһ’е*
кӧ р’аст ийе ә’лам дькә у дьнйа
ньк ар ә Wи qәбул кә, чьмк и
нә Wи дьбинә у нә жи Wи нас
дькә. Ле һун Wи нас дьк ьн,
чьмк и Әw т’әви wә дьм инә у
wе нав а wәда бә.
18 Әз wә сеw иф наһел ьм, Әзе
диса сәр wәда бем. 19 Һьнәк и
шунда иди дьнйайе Мьн нә
бинә, ле һуне Мьн бьбин ьн.
Чьмк и Әз дьж им, һуне жи
бьж ин. 20 Wе р’оже һуне бьза
ньбьн кӧ Әз нава Баве Хwәда
мә, һун нава Мьнда нә у Әз
жи нав а wәда мә.
21 Әwе кӧ т’әм ийед Мьн qә
бул дькә у wан хwәй дькә, әw ә
йе кӧ Мьн һ’ьз дькә. У әwе кӧ

Мьн һ’ьз дькә, әwе жь алийе
Баве Мьнда бе һ’ьзк ьрьне. Әзе
жи wи һ’ьз бьк ьм у Хwә wива
ә’йан кьм».
22 Щьһуд а ф, нә йе Исхәрйо
ти готә Wи: «Хӧдан, әwе чаwа
бә, кӧ Те Хwә мәв а ә’йан ки,
ле дьнйайев а на?»
23 Иса ле вәг әр’анд у гот е:
«Һәр кәсе кӧ Мьн һ’ьз бькә,
wе гот ьна Мьн хwәй кә, Баве
Мьне жи wи һ’ьз бькә у Әме
бенә щәм wи, т’әви wи бьм и
ньн. 24 Әwе кӧ Мьн һ’ьз накә,
әw гот ьнед Мьн хwәй накә.
Әве гот ьна кӧ һун дьбьһен нә
йа Мьн ә, ле йа Баве Мьн ә, кӧ
Әз шанд ьмә. 25 Һәла һе кӧ Әз
ль щәм wә мә, Мьн әв йәк ана
wәр’а гот ьн. 26 Ле Пьшт ован,
аwа гот и Р’ӧһ’еф Пироз, кӧ Бав
wе бь наве Мьн бьш инә, Әwе
wә һин и һ’әм у тьшт и кә у һәр
тьшт ед кӧ Мьн wәр’а гот ьнә,
wе бинә бира wә.
27 Әз ә’дьл ай ийе wәр’а дьһе
льм, wе ә’дьлайийа Хwә дьдьмә
wә. Әз ӧса надьм чаwа кӧ дьнйа
дьдә wә. Бьра дьле wә нәqьл
qьлә у нәт ьрсьн! 28 Wә бьһ ист
кӧ Мьн wәр’а гот: ‹Әзе һәр’ьм,

* 14:17 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Р’ӧһ’е Р’аст ийе кӧ дьнйа ньк ар ә Wи
qәбул кә».

253

ЙУҺ’ӘНН А, 15

ле диса сәр wәда бем!› Һәг әр
wә Әз һ’ьз бьк ьрама, һуне ша
бьбуна кӧ Әз дьчьмә щәм Баве,
чьмк и Бав сәр Мьнр’а йә. 29 У
ньһ а әв йәк ана Мьн бәри qә
wьманд ьне wәр’а гот ьн, wәк и
гав а әw йәк бьqәw ьм ьн, һун
баwәр бьк ьн. 30 Иди Әзе т’әви
wә гәләк и хәбәр нәдьм, чьмк и
ва йә сәрwере ве дьнйайе те.
Һ’ӧкӧме wи qәт сәр Мьн т’ӧнә,
31 ле бьра дьнй а бьз ан ьб ә wә
ки Әз Баве һ’ьз дьк ьм у Баве
чаwа т’әм и ль Мьн кьрийә Әз
ӧса дьк ьм.
Р’абьн, әм жь вьр һәр’ьн.
К’ола тьрийейә р’аст

15

Әз ьм к’ол а тьрийе
йә р’аст, Баве Мьн жи
р’әзван ә. 2 Һәр ч’ьqьле Мьнва
кӧ бәр надә әw дьбьр’ә. Ле әw
ч’ьqьле кӧ бәр дьдә жь чьрпийа
паqьж дькә, wәк и һе гәләк и
бәр бьдә. 3 Һун иди паqьж ьн
бь wе гот ьне йа кӧ Мьн wәр’а
гот ийә. 4 Нав Мьнда бьм ин ьн,
Әз жи нав wәда. Чаwа ч’ьqьл
хwәх а ньк арә бәр бьдә, һәг әр
к’олев а нәм инә, ӧса жи һун
нькарьн, һәгәр Мьнва нәминьн.
5 Әз ьм к’ол а тьрийе, һун жи
ч’ьqьл ьн. Әwе кӧ Мьнв а дь
минә у Әз жи wива дьм ин ьм,
1

әwе гәләк и бәр бьдә. Чьмк и
бейи Мьн һун нькарьн т’ӧ тьш
ти бьк ьн. 6 Һәг әр йәк Мьнва
нәм инә, әw мин а ч’ьqьләк и
wеда авит и йә, кӧ һ’ьшк дьбә.
У т’оп дьк ьн дав еж ьнә нав а
егьр дьшәwьтиньн. 7 Һәгәр һун
нава Мьнда бьминьн у готьнед
Мьн жи нав а wәда бьм ин ьн,
һун чь дьх wазьн бьх wазьн, wе
wәр’а бе дай ине. 8 Бь ве йәке
Бав е Мьне бе р’умәтк ьрьне,
гав а һун пе гәләк бәрдай ине
бьд ьнә к’ьфше, кӧ һун бунә
шаг ьрт ед Мьн.
9 Бав чаwа Мьн һ’ьз дькә, Әз
жи ӧса wә һ’ьз дькьм. Һ’ьзкьрьна
Мьнда бьм ин ьн. 10 Һәгәр һун
т’әм ийед Мьн хwәй кьн, һуне
һ’ьзк ьрьна Мьнда бьминьн, ча
wа кӧ Мьн т’әм ийед Баве Хwә
хwәй кьрьн у һ’ьзк ьрьна Wида
дьминьм. 11 Мьн әв йәкана wә
р’а гот ьн, wәк и шабуна Мьн
нав а wәд а бьм инә у шабуна
wә т’әмам бә. 12 Әв ә т’әм ийа
Мьн: Һәвдӧ һ’ьз бьк ьн, чаwа
кӧ Мьн һун һ’ьз кьрьн. 13 Т’ӧ
һ’ьзк ьрьн сәр wе һ’ьзк ьрьне
р’а т’ӧнә, кӧ йәк ә’мьр е хwә
бәр дост ед хwәв а бьдә. 14 Һун
дост ед Мьн ьн, һәг әр һун wан
т’әмийед кӧ Әз дьдьмә wә хwәй
дьк ьн. 15 Жь вьр шунда Әз wә
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‹хӧлам› һ’әсаб нак ьм, чьмк и
хӧлам һаш пе т’ӧнә кӧ ахайе
wи чь дькә. Мьн һун дост һ’ә
саб кьрьн, чьмк и һәр тьшт ед
кӧ Мьн жь Баве Хwә бьһ ист ьн
wәв а данә ә’йанк ьрьне. 16 Нә
кӧ wә Әз бьж арт ьм, ле Мьн
һун бьж арт ьн у к’ьфш кьрьн,
wәк и һун һәр’ьн бәр бьд ьн у
бәр е wә бьм инә. Һьнг е һун
чь кӧ пе нав е Мьн жь Бав е
бьх wазьн, Әwе бьдә wә. 17 Әз
т’әм ийа ве йәке дьд ьм, кӧ һун
һәвдӧ һ’ьз бьк ьн.
Нәйарт ийа дьнйайе
Һәг әр дьнй а бьжәнә wә,
бьз ан ьбьн кӧ бәри wә жән и
йайә Мьн. 19 Һәг әр һун п’ара
дьнй ай е бун а, дьнй ай е йед
хwә һ’ьз бьк ьра. Ле Мьн һун
жь дьнй айе бьж арт ьнә, һун
нә п’ар а дьнй ай е нә, ләм а
дьнйа дьжәнә wә. 20 Wе хәбәра
кӧ Мьн wәр’а гот ийә бин ьнә
бира хwә, кӧ: ‹Хӧл ам нә сәр
ахай е хwәр’а йә›. Һәг әр Әз
зеранд ьмә, wе wә жи бьз ери
ньн. Һәг әр гот ьн а Мьн хwәй
кьрьнә, wе гот ьна wә жи хwәй
кьн. 21 Ле ван һ’әм у тьшта бона
нав е Мьн wе бин ьнә сәр е wә,
18

чьмк и Wи нас нак ьн, Йе кӧ
Әз шанд ьмә.
22 Һәг әр Әз нәһ ат ам а у Мьн
wанр’а хәбәр нәда, гӧнед wане
т’ӧнәбуна. Ле әw ньһа нькарьн
щаба гӧнед хwә бьд ьн. 23 Әwе
кӧ дьж әнә Мьн, әw дьж әнә
Баве Мьн жи. 24 Һәгәр Мьн нав
wанда нәк ьрана, әw кьред кӧ
т’ӧ кәси нәк ьрьнә, гӧнед wане
т’ӧнәбуна. Ле ньһа дит ьн, һьн
жән ийанә Мьн, һьн жи Баве
Мьн. 25 Ле бәле әв йәк бу, wәк и
әw гот ьн а кӧ Qан ун а wанд а
һат ийә ньвисаре бе сери:
‹Щики бадиһәwаф жәнийанә
Мьн›*.
26 Гав а әw Пьшт ов ан бе, к’и
жан и Әзе жь Баве wәр’а бьш и
ньм, әw Р’ӧһ’е кӧ wе р’аст ийе
wәр’а гьл и кә, Йе кӧ жь Баве
дәрт е, һьнг е Әwе бон а Мьн
шә’д әт ийе бьд ә. 27 Һуне жи
шә’дәт ийе бьд ьн, чьмк и сәре
серида һун т’әви Мьн бунә.

16

1 Мьн әв йәк ан а wәр’а
гот ьн, wәк и һун п’ьшкф
нәбьн. 2 Әwе wә жь к’ьн ишта
дәрх ьнә дәрв а. Wәхт е жи бе,
wәк и к’и кӧ wә бькӧжә жи, wе
бьфьк ьрә йанчийә әw Хwәдер’а

* 15:25 Зәбур 35:19; 69:4.
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qӧл ьх дькә. 3 Wе ван тьшта бь
кьн, чьмк и wана нә Бав нас
кьр у нә жи Әз нас кьрьм.
4 Ле бәле Мьн әв йәк ан а wәр’а
гот ьн, wәк и гава әw wәхт бе,
һун бин ьнә бира хwә кӧ Мьн
әв йәк ана wәр’а гот ьнә.
К’аре Р’ӧһ’е Пироз
Мьн сәре серида әв тьшт wә
р’а нәготьн, чьмк и Әз т’әви wә
бум. 5 Ле ньһа Әз дьчьмә щәм
Йе кӧ Әз шандьмә у жь wә т’ӧ
кәс жь Мьн напьрсә: ‹Те к’ӧда
һәр’и?› 6 Мьн кӧ әв йәкана wәр’а
готьн, ләма дьле wә к’әсәрева
т’ьж и буйә. 7 Ле бәле Әз р’ас
тийе wәр’а дьбеж ьм, бона wә
һе р’ьнд ә кӧ Әз һәр’ьм. Һәгәр
Әз нәчьм, Пьштован wе нәйе
щәм wә, ле һәгәр Әз һәр’ьм, Әзе
Wи бьшиньмә щәм wә. 8 Гава
Әw бе, Әwе гӧнед мәрьвед дьне
бьдә р’уйе wан, һәqи‑нәһәqи
йе ль бәр wан вәкә у диwана
Хwәде wанва ә’йан кә. 9 Бона
гӧна wе ә’йан кә, чьмк и әwа
на баwәрийа хwә Мьн найньн.
10 Бона һәqи‑нәһәqийе wе ә’йан
кә, чьмк и Әз дьчьмә щәм Баве
Хwә у иди һуне Мьн нәбиньн.
11 Бона диwана Хwәде wе ә’йан
кә, чьмк и диwана сәрwере ве
дьнйайе буйә.

Һе гәл әк тьшт һән ә кӧ
Әз wәр’а беж ьм, ле ньһ а һун
ньк арьн wан бьбьн. 13 Ле гава
әw Р’ӧһ’е Р’аст ийе бе, Әwе wә
бәрбь т’әмамийа р’астийе бьбә.
Чьмк и Әwе нә кӧ хwәсәрих wә
хәб әр дә, ле чь кӧ бьбьһе, Әwе
wе йәке бежә у тьшт ед кӧ һе
нәqәw ьм инә wе wәр’а гьл и кә.
14 Әwе р’умәта наве Мьн бьльнд
кә, чьмк и Әwе жь Мьн бьстинә
у wәр’а гьл и кә. 15 Һәр тьшт ед
Баве кӧ һәнә әw йед Мьн ьн.
Ләм а Мьн гот, кӧ Р’ӧһ’е жь
Мьн бьст инә у wәр’а гьл и кә.
12

Бәрх wәк’әт ьн у шабун
16 Һьнәк и шунд а һуне Мьн
нәбин ьн у диса һьнәк и шунда
һуне Мьн бьбин ьн». 17 Һьнг е
шаг ьрт ед Wи һьнәк а һәвдӧ
р’а гот ьн: «Әва чь гот ьн ә кӧ
Әw мәр’а дьб еж ә? ‹Һьн әк и
шунда һуне Мьн нәбин ьн› у
диса ‹һьнәк и шунда һуне Мьн
бьбин ьн›. Дьбежә жи: ‹Чьмк и
Әз дьчьмә щәм Баве Хwә›?» 18 У
wана дьг от: «Әв ‹һьнәк wәхт›
кӧ дьбежә, әw чь йә? Әм фә’м
нак ьн кӧ Әw чь дьх wазә бежә».
19 Иса зан ьбу кӧ әw дьх wа
зьн же бьпьрсьн, һьнге wанр’а
гот: «Һун бона ве готьна Мьн
жь һәв дьпьрсьн, кӧ Мьн гот:
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‹Һьнәк и шунда һуне Мьн нә
биньн› у диса ‹һьнәк и шунда
һуне Мьн бьбиньн›? 20 Әз р’аст
бе хельф wәр’а дьбеж ьм, һуне
шин у гьри бьн, ле дьнйайе
ша бә, һуне бәр хwә к’әвьн, ле
бәрх wәк’әтьна wәйе бьбә ша
бун. 21 Гава жьнәк дьк’әвә бәр
зар’е, щәфе дьк’ьшинә, чьмк и
сьһ’әта wе пер’а гьһ иштийә. Ле
гава зар’ жер’а дьбә, иди щәфа
найе бире жь дәст wе шабуне,
кӧ мәрик һатә дьне. 22 Р’аст ә
һун жи ньһа бәр хwә дьк’әвьн,
ле Әзе wә диса бьбиньм у дьле
wәйе бь әшq у шабунева т’ьж и
бә у т’ӧ кәсе wе шабуне жь wә
нәстинә. 23 Әwе р’оже һуне жь
Мьн т’ӧ тьшт и нәп ьрсьн. Әз
р’аст бе хельф wәр’а дьбеж ьм,
кӧ һун пе наве Мьн чь жь Баве
бьх wазьн, Әwе бьдә wә. 24 Һ’әта
ньһа wә пе наве Мьн т’ӧ тьшт
нәх wәст ийә. Бьх wазьн, һуне
бьстиньн, ӧса wәк и шабуна wә
т’әмам бә.
Мьн дьнйа бьндәст кьр

Әз wәр’а набеж ьм кӧ Әзе бона
wә һиви жь Баве бьк ьм. 27 Бав
Хwәх а wә һ’ьз дькә, чьмк и wә
Әз һ’ьз кьрьмә у баwәр кьрийә
кӧ Әз жь щәм Хwәде һат ьмә.
28 Әз жь Бав е qәт ий ам у һат ь
мә дьнйайе. Диса Әз дьнйайе
дьһел ьм у дьч ьмә щәм Баве».
29 Шаг ьрт ед Wи гот ьне: «Ва
йә Тӧ ньһ а ашкәр ә хәбәр дь
ди, нә кӧ пе мәсәла. 30 Ньһа әм
фә’м дьк ьн, кӧ Тӧ һәр тьшт и
зани у нә һ’әwщә йә кӧ жь Тә
бьпьрсьн, Тӧ пешда щабе дьди.
Бона ве йәке әм баwәр дьк ьн,
кӧ Тӧ жь щәм Хwәде һат ий и».
31 Иса wанр’а гот: «Ньһ а һун
баwәр дьк ьн? 32 Ва wәхт е бе у
һат ийә жи, кӧ һуне бәла‑бә
лай и бьн, һәр кәсе һәр’ә щийе
хwә у Мьн т’әне бьһелә. Ле Әз
нә т’әне мә, чьмк и Бав т’әви
Мьн ә. 33 Мьн әв йәк ана wәр’а
гот ьн, wәк и пе Мьн һун хwәйе
ә’дьлай ийе бьн. Һуне дьнйа
йеда тәнг асийеф бьбин ьн, ле
мерх ас бьн! Мьн дьнйа кьрә
бьндәст е Хwә».

Мьн әв йәк ан а wәр’а бь
Иса бона баwәрмәнд а 
мәс әл а гот ьн. Wәхт е бе Әзе
дӧа дькә
иди бь мәс әл а wәр’а хәб әр
1 Чах е Иса әв йәк ан а
нәд ьм, ле ашкәрә дәрһәqа Ба
веда wәр’а беж ьм. 26 Wе р’оже
готьн, бәре Хwә ә’змен
һуне пе наве Мьн бьх wазьн. да кьр у гот: «Баво, wәхт пер’а
25

17
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гьһ иштийә. Кӧр’е Хwә р’умәт
кә, wәк и Кӧр’ жи Тә р’умәт кә.
2 Тә һ’ӧкӧме ль сәр т’әмам ийа
мәрьвайе да Wи, wәк и жийи
на һ’әта‑һ’әтайе бьдә һ’әм уйед
кӧ Тә данә Wи. 3 Әв ә жийина
һ’әта‑һ’әтайе, wәк и әw Тә нас
кьн, чаwа Хwәдейе р’аст и бе
шьрик и‑беһәвал у ӧса жи Иса
Мәсиһе кӧ Тә шандийә. 4 Мьн
Тӧ ль сәр р’уйе ә’рде р’умәт кь
ри, әw шьхӧле Тә дабу Мьн кӧ
Әз бьк ьм Мьн ани сери. 5 Баво,
бь wе р’умәта Мьнә кӧ һе бәри
ә’фьранд ьна дьнйайе ль щәм
Тә һәбу ньһа Мьн р’умәт кә
ль бәр Хwә.
6 Мьн Тӧ wан мәрьвава ә’йан
кьри, йед кӧ Тә жь дьнйайе
данә Мьн. Әw йед Тә бун, Тә
әw данә Мьн у wана гот ьна Тә
хwәй кьр. 7 Ньһа әw иди зан ьн
һәр тьшт ед кӧ Тә данә Мьн
әw жь Тә нә. 8 Әw хәб әред кӧ
Тә данә Мьн, Мьн жи данә
wан у wана әw qәбул кьр, әwе
р’аст ийе пе һ’әсий ан, кӧ Әз
жь Тә һат ьмә у баwәр кьрьн
кӧ Тә Әз шанд ьмә.
9 Әз бона wан һиви дьк ьм. Нә
кӧ бона дьнйайе һиви дьк ьм, ле

бона йед кӧ Тә данә Мьн, чьмки
әw йед Тә нә. 10 Чь кӧ йед Мьн
ьн, әw йед Тә нә, чь кӧ йед Тә
нә, әw йед Мьн ьн. У Әз бь wан
р’умәтк ьри мә. 11 Ньһа Әз темә
щәм Тә, Әз иди нә дьнйайеда мә,
ле әwана дьнйайеда нә. Йа Баве
Пироз! Пе wи наве Хwәйи кӧ Тә
дайә Мьн ван хwәй кә*, wәк и
бьбьн йәк, чаwа Әз у Тӧ йәк ьн.
12 Гава Әз т’әви wан бум, Мьн
әw пе наве Тә хwәй дьк ьрьн, пе
wи наве кӧ Тә дайә Мьн, Мьн
хwәйити ль wан кьр. Жь wана
т’ӧ кәс ӧнда нәбу, пештьри йе
мьрьнер’а дайи, wәки ньвисар бе
сери. 13 Ле ньһа Әз темә щәм Тә
у ван йәка дьнйайеда дьбеж ьм,
wәк и шабуна Мьн дьле wанда
т’әмам бә. 14 Мьн хәб әра Тә
гиһандә wан у дьнйа жәнийа
wан, чьмк и әw нә жь дьнйайе
нә, чаwа кӧ Әз нә жь дьнйайе
мә. 15 Әз һиви нак ьм кӧ Тӧ wа
на жь дьнйайе һьлди, ле wәк и
Тӧ wан жь йе Хьраб хwәй ки.
16 Әw нә жь дьнйайе нә, чаwа кӧ
Әз нә жь дьнйайе мә. 17 Wан бь
р’астийа Хwә бӧһӧрти‑жьбарә
кә. Хәбәра Тә р’асти йә. 18 Чаwа
кӧ Тә Әз шандьмә дьнйайе, Мьн

* 17:11 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Пе нав е Хwә ван хwәй кә,
йед кӧ Тә данә Мьн».
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жи әw шандьнә дьнйайе. 19 Бо
на wан Әз Хwә бӧһӧрти‑жьбарә
дьк ьм, wәк и әw жи бь р’астийе
бӧһӧрти‑жьбарә бьн.
20 Әз нә т’әне бон а wан һиви
дьк ьм, ле бона wан жи, йед кӧ
бь готьна wан wе баwәрийа хwә
Мьн бин ьн, 21 wәк и һ’әм у жи
бьбьнә йәк. Баво, чаwа Тӧ нава
Мьнда йи у Әз нава Тәда мә,
ӧса жи бьра әw нава Мәда бьн*,
бь ви аwайи дьнй айе баwәр
бькә, кӧ Тә Әз шанд ьмә. 22 Әw
р’умәта кӧ Тә да Мьн, Мьн да
wан, wәк и әw бьбьн йәк, чаwа
Әз у Тӧ йәк ьн: 23 Әз нав а wан
да, Тӧ жи нава Мьнда, wәк и
әw т’ьф аqед а ф лап гьһ ишт и

бьн у дьнйа бьзан ьбә кӧ Тә Әз
шанд ьм у ӧса wан һ’ьз дьк и,
чаwа Мьн һ’ьз дьк и.
24 Йа Бав о, Әз дьх wазьм wә
ки йед кӧ Тә данә Мьн, Әз ль
к’ӧ бьм, әw жи т’әви Мьн бьн,
wәк и әw р’умәт а кӧ Тә дайә
Мьн бьбин ьн, чьмк и һе бәри
ә’фьр анд ьн а дьнй айе Тә Әз
һ’ьз кьрьмә. 25 Йа Баве р’аст!
Дьнйа Тә нас накә, ле Әз Тә
нас дьк ьм у әвана жи зан ьн
wәк и Тә Әз шанд ьмә. 26 Мьн
Тӧ wанв а дай и ә’йанк ьрьне у
Әзе һе бьд ьмә ә’йанк ьрьне,
wәк и әw һ’ьзк ьрьна кӧ Тә Әз
пе һ’ьз кьрьмә нав а wанда бә
у Әз жи нав а wанда бьм».

Гьртьн, хачкьрьнф у р’абуна Иса
Гьрт ьна Иса
(Мәтта 26:47‑56; Марqос
14:43‑50; Луqа 22:47‑53)

18

1 Пәй ве хәбәрданер’а Иса
т’әви шагьртед Хwә дәр
бази wи алийе нәwала Qьдроне
бу. Ль wе дәре бахчәк һәбу, Иса
шагьртед Хwәва к’әтьне. 2 Щь
һуда жи йе кӧ wе нәмамийа Wи

бьк ьра әw щи зан ьбу, чьмк и
Иса у шаг ьртед Хwәва гәләк
щара ль wе дәре дьщьвийан.
3 Аwа Щьһуда к’омәкә әскәра
у ноб әдара хwәр’а жь алийе
ферьси у сәр әкед к’аһ инада
һьлдабу, бь фәнәра, агьр у ч’әка
һатә wи щийи. 4 Иса һәр тьшт
зан ьбу кӧ wе чь бе сәре Wи,
пешда чу у wанр’а гот: «Һун ль

* 17:21 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «ӧса жи бьра әw нав а Мәда
бьн» аһа йә: «ӧса жи бьра әw т’әви Мә бьбьнә йәк».
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к’е дьгәр’ьн?» 5 Wана ле вәгәр’анд
у готьне: «Ль Исайе Ньсрәте!»
Иса готә wан: «ӘЗ ЬМ».
Щьһудайе кӧ нәмамийа Wи
кьрьбу жи т’әви wан бу. 6 Гава
гот кӧ: «ӘЗ ЬМ*!» сәр пьшт е
чун у к’әтьнә ә’рде. 7 Һьнге Иса
дис а жь wан пьрси: «Һун ль
к’е дьгәр’ьн?» Wан гот: «Исайе
Ньсрәте».
8 Иса ль wан вәг әр’анд у гот:
«Мьн wәр’а гот, кӧ Әз ьм. Аwа
һәгәр һун ль Мьн дьгәр’ьн, бь
һел ьн бьра әвана һәр’ьн». 9 Әв
йәк бу wәк и әw хәбәра wийә кӧ
бәре гот ьбу р’аст дәре: «Әwед
кӧ Тә данә Мьн, Мьн жь wан
т’ӧ кәс ӧнда нәк ьр»*.
10 Һьнг е Шьмһ’ун‑Пәтр ус
әw шуре кӧ пер’а бу к’ьшанд
у авитә хӧламе сәрәкк’аһ ин у
гӧһе wий и р’аст е пәк анд. На
ве wи хӧлам и Малхо бу. 11 Иса
Пәтруср’а гот: «Шур текә qавеф!
Әзе чаwа wе к’аса кӧ Баве дайә
Мьн вәнәх wьм?»

щьһуйа Иса гьрт ьн у гьр едан.
13 Пеш ий е Әw бьр ьн ә щәм
Һән ане хәз ур е Qәй аф а. Qә
йаф а сәр әкк ’аһ ине wе сале
бу. 14 Әва әw Qәй аф а бу, йе кӧ
щьһу шир әт кьрьбун у гот ь
бу: «Һе р’ьнд ә, бьра йәк бон а
щьмә’т е бьм ьр ә».
Пәтрус Иса инк’ар дькә
(Мәтта 26:69‑70;
Марqос 14:66‑68; Луqа 22:55‑57)

15 Шьмһ’ун‑Пәтрус у шаг ьр
тәк и дьн пәй Иса дьч ун. Әw
шаг ьрт кӧ нас е сәр әкк’аһ ин
бу, т’әви Иса к’әтә һ’әwша сә
рәкк’аһ ин, 16 ле Пәтрус дәрв а
ль бәр дер и сәк ьн и. Паше
әw шаг ьрт е нас е сәр әкк ’а
һин дәрк’әт у т’әви дәрг әһ
ване хәб әр да, Пәтрус бьр ә
һьндӧр’. 17 Һьнг е wе щарий а
дәрг әһв ан жь Пәтрус пьрси:
«Дьб ә кӧ тӧ жи жь шаг ьрт ед
Ви мәрьви йи?» Пәтрус гот е:
«На, әз нин ьм».
18 Wи чах и, һәwа кӧ сар бу,
Иса бәр сәр әкк’аһ ин
хӧлам у ноб әдара пе к’ом ьре
(Мәтта 26:57‑58;
агьр вех ьст ьбун, сәк ьн ибун у
Марqос 14:53‑54; Луqа 22:54)
хwә гәрм дьк ьрьн. Пәтрус жи
12 Пәй ве йәкер’а к’ома әскә ль щәм wан сәк ьн иб у, хwә
ра у сәрд ар е wан у ноб әд ар ед гәрм дьк ьр.

* 18:6 Шьров әк ьрьне бьн р’еза Йуһ’әнна 8:58‑да бьх ун ьн.
* 18:9 Йуһ’әнна 6:39.
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кьр у гот: «На, әз ниньм». 26 Хӧ
ламәк и сәрәкк’аһ ин, жь хwә
(Мәтта 26:59‑66;
хатийа wи, йе кӧ Пәтрус гӧһе
Марqос 14:55‑64; Луqа 22:66‑71)
wи пәкандьбу, же пьрси: «Нә
19 Һьнг е сәрәкк’аһ ин жь Иса бахчәда мьн тӧ т’әви Wи дити?»
дәрһәqа шагьртед Wи у һинк ь 27 Һьнге Пәтрус диса инк’ар кьр
рьна Wида пьрси. 20 Иса щаб да у wе дәме дик банг да.
у гот: «Мьн дьнйайер’а ашкәрә
Иса ль бәр Пилат оф
хәбәр дайә, һәр гав к’ьништада
(Мәтта 27:1‑2, 11‑14;
ӧса жи п’арьстгәһеда, к’идәре
Марqос 15:1‑5; Луqа 23:1‑5)
кӧ һ’әм у щьһу дьщьвийан һин
28 Wи чах и Иса жь щәм Qәйа
дьк ьрьн. Мьн т’ӧ тьшт дьзива
нәгот ийә. 21 Тӧ чьма жь Мьн фа бьрьнә qәсьра wәл иф. Сәре
дьпьрси? Жь йед кӧ бьһ истьнә сьб әһе зу бу у щьһу нәк’әт ь
бьпьрсә, к’а Мьн wанр’а чь го нә qәсьре, wәк и хwә ль гора
тийә. Әw заньн Мьн чь готийә». ә’дәт ед шушт ьн‑вәш ушт ьне
22 Гав а Иса әв йәк гот, ноб ә нәһ’әр’ьм ин ьн, кӧ бьк арьбьн
дарәк и ль wьр сәк ьни шәмаqәк хwарьна Щәж ьнаф Дәрбазбу
ль Wи хьст у гот: «Тӧ чаwа щаба не бьх wьн. 29 Һьнг е Пилат оф
сәр әкк’аһ ин дьд и?» 23 Иса ле дәрк’әтә дәрв а, һатә щәм wан
вәг әр’анд у гот е: «Һәгәр Мьн у пьрси: «Һун Ви мәрьви чьда
хьраб хәбәр да, хьрабийа Мьн нәһәq дьк ьн?»
30 Wана ле вәгәр’анд у гот ьне:
бежә. Ле һәгәр Әз р’аст дьбежьм,
тӧ чьма Мьн дьх и?» 24 Һьнг е «Һәг әр Әw нә йәк и зӧлмк’ар
Һән ан Әw гьр ед ай и шанд ә буйа, мә Әw нәд ьда дәст е тә».
щәм Qәйафайе сәрәкк’аһ ин. 31 Һьнг е Пил ат о wанр’а гот:
«Һане һун хwәх а Ви бьбьн у ль
Пәтрус диса Иса инк’ар дькә анәгори qануна хwә диwана Wи
(Мәтта 26:71‑75;
бьк ьн». Щьһуйа ле вәгәр’анд у
Марqос 14:69‑72; Луqа 22:58‑62)
гот ьне: «Изьна мә т’ӧнә кӧ әм
25 Шьмһ’ун‑Пәтрус һе ль wьр т’ӧ кәси бькӧж ьн». 32 Әв йәк а
сәк ьн и хwә гәрм дьк ьр. Жь бу, кӧ әw гот ьна Иса бе сери,
wи пьрсин: «Дьбә кӧ тӧ жи жь кӧ дабу фә’мк ьрьне, Әwе чаwа
шаг ьртед Wи йи?» Әwи инк’ар бьм ьр ә.
Пьрса сәр әкк’аһ ин
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Һьнг е Пилат о диса к’әтә
qәсьра wәли, гази Иса кьр у же
пьрси: «Тӧ йи П’адше щьһуйа?»
34 Иса ле вәгәр’анд у готе: «Тӧ ве
йәке хwәха дьбежи, йан һьнәкед
дьн бона Мьн тәр’а готьнә?»
35 Пилато гот: «Чьма әз щьһу
мә? Мьләте Тә у сәрәкед к’аһина
Тӧ данә дәсте мьн. Тә чь кьрийә?»
36 Иса щаб да у гот: «П’адшатийа
Мьн нә жь ве дьнйайе йә. Һәгәр
п’адшатийа Мьн жь ве дьнйайе
буйа, бәрдәстийед Мьне шәр’
кьрана кӧ Әз нәк’әтама дәсте
щьһуйа. Ле п’адшатийа Мьн нә
жь ве дьнйайе йә».
37 Һьнг е Пил ат о жер’а гот:
«Wәк и ӧса йә Тӧ п’адша йи?»
Иса щаб да у гот: «Тӧ хwәх а
дьбеж и Мьн кӧ: ‹Тӧ п’адша йи›.
Әз бона ве йәке бумә у бона
ве йәке һат ьмә дьнйайе, wәк и
бона р’астийе шә’дәтийе бьдьм.
Һәр кәсе кӧ жь алийе р’аст ийе
йә, гӧһ дьдә дәнг е Мьн».
38 Пил ат о же пьрси: «Р’аст и
чь йә?»
33

wанр’а гот: «Әз т’ӧ нәһәqийе
Вид а набин ьм. 39 Ле әв ә’дәт е
wә йә кӧ әз Щәж ьн а Дәр
базбун ед а йәк и гьрт и бон а
wә бәр’д ьм. Һун дьх wазьн кӧ
әз бон а wә П’адше щьһуй а
бәр’д ьм?»
40 Һьнг е wан һе кьр ә qир’ин,
гот ьн: «Нә кӧ Ви мәрьви, ле
Барабас бәр’дә!» Барабас жи
qачахәк бу.

19

1 Һьнге Пилато Иса бьр у
да бәр qамчийа. 2 Әскәра
жи т’ащәк жь стьрийа вәгьртьн
у данә сәре Wи у чӧхәк и ширкф
ль Wи кьрьн. 3 Ль бәр Wи дь
сәк ьнин у дьготьн: «Хwәш бә,
П’адше щьһуйа!» У шәмаq ль
Wи дьх ьстьн.
4 Пилато диса дәрк’әтә дәрва
у wанр’а гот: «Ва йә ньһа әз Wи
тиньмә дәрва щәм wә, wәки һун
бьзаньбьн кӧ мьн т’ӧ сущ Wида
нәд ит ийә». 5 Һьнг е Иса т’аще
стьри ль сери у чӧхе ширк ле
дәрк’әтә дәрва. Пилато wанр’а
гот: «Ва йә Әw мәрьва!»
Диwанед а һ’ӧкӧме кӧшт ьне 
6 Гав а сәр әкед к’аһ ин а у но
ль сәр Иса дәрд ьх ьн
бәдара Әw дит, кьрьнә qир’ин
(Мәтта 27:15‑31;
у гот ьн: «Wи хачф кә, Wи хач
Марqос 15:6‑20; Луqа 23:13‑25)
кә!» Пилат о wанр’а гот: «Һун
Пәй ве пьрсер’а, Пилато диса Wи бьбьн хач кьн. Әз хwәха т’ӧ
дәрк’әт ә дәрв а щәм щьһуй а у сущи Wида набин ьм».
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ле вәгәр’анд у го
тьне: «Qан унәк ә мә һәй ә у
анәг ори wе qан уне* гәр әк е
Әw бе кӧшт ьн е, чьмк и Wи
Хwә Кӧр’е Хwәде һ’әсаб кьр».
8 Гав а Пилат о әв йәк бьһ ист,
һе тьрс к’әтә сәр. 9 Әw диса чу
һьндӧр’е qәсьра wәл и у Исар’а
гот: «Тӧ жь к’ӧ йи?» Ле Иса ща
ба wи нәда. 10 Пилато готә Wи:
«Тӧ т’әви мьн хәбәр над и? Тӧ
ньзан и кӧ һ’ӧкӧме мьн һәйә әз
Тә бәр’д ьм у һ’ӧкӧме мьн һәйә
Тә бьд ьмә хачк ьрьне?»
11 Иса ле вәг әр’анд у гот е:
«Һәг әр жь жор тәр’а нәһ ат а
дай ине, т’ӧ һ’ӧкӧме тә wе ль
сәр Мьн т’ӧнәбуйа. Ләма гӧне
wи, йе кӧ Әз дамә дәст е тә һе
мәзьн ә».
12 Пәй wе йәкер’а Пилат о дь
кьр кӧ Иса бәр’да, ле щьһуйа
кьрә qир’ин у гот ьн: «Һәгәр тӧ
Ви мәрьви бәр’д и, тӧ нә дост е
Qәйс әрф и! Һәр кәсе кӧ хwә
п’адша һ’әсаб дькә, әw нәйаре
Qәйсәр ә!»
13 Гава Пилато әв йәк бьһ ист,
Иса дәрх ьст ә дәрв а у әw ль
һәр әмаф диwане р’ун ьшт, wи
щийе кӧ жер’а дьг от ьн «Сәле
Кәвьри», бь ибр ан и Габ ат а.

14 Р’ож аф т’ьвдар әкк ьрьна Щә

жьн а Дәрб азбуне бу, нивр о
незик и сьһ’әта донздәһ а Пи
лат о щьһуй ар’а гот: «Ва йә
П’адше wә!»
15 Ле wан а кьр ә qир’ин: «Wи
бьб ә, Wи бьб ә! Wи хач кә!»
Пилато wанр’а гот: «П’адше wә
хач кьм?» Сәр әкед к’аһ ина ле
вәгәр’андьн: «Пештьри Qәйсәр
п’адшак и дьн бона мә т’ӧнә!»
16 Һьнг е әwи Иса да дәст е wан,
wәк и бе хачк ьрьне.
Хачк ьрьна Иса
(Мәтта 27:32‑44;
Марqос 15:21‑32; Луqа 23:26‑43)

Wан Иса һьлда бьрьн. 17 Иса
Хwәха хаче Хwә һьлда у дәрк’ә
тә wи щийе кӧ жер’а дьбеж ьн
«Щийе Qаф», бь ибран и «Гол
гота». 18 Ль wе дәре Әw т’әви дӧ
мәрьвед дьн хач кьрьн, һәр йәк
ль к’еләкәке, Иса нава wанда
бу. 19 Пилато т’әхтәк жи ньвиси
у феза хаче хьст, кӧ аһа ньви
сар бу: «ИСАЙЕ НЬСРӘТЕ,
П’АДШЕ ЩЬҺУЙ А». 20 Гәләк
щьһуйа әв ньвисара сәр т’әхтә
хwәнд ьн, чьмк и әw щийе кӧ
Иса ле һатьбу хачк ьрьне незик и
бажер бу у бь ибран и, лат ин и

* 19:7 Qан уна К’аһ инт ийе 24:16.
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у йун ан и һат ьбу ньв ис ар е.
21 Сәр әк ед к’аһ инед щьһуй а
Пилат ор’а гот ьн: «Нән ьвис ә
‹П’адше щьһуйа›! Ле бьн ьвисә
кӧ ‹Wи гот: Әз П’адше щьһуйа
мә›». 22 Пилат о гот: «Мьн чь
ньвиси, ньвиси».
23 Гава әскәра Иса хач кьрьн,
к’ьнщед Wи һьлдан, кьрьнә чар
п’ара, һәр йәк ир’а п’ар әк. Ле
к’ьнща Wийә сәр жи һәбу, кӧ
жь сери һ’әта бьн и һунанд и у
бед ьрун бу. 24 Һьнг е һәвдӧр’а
гот ьн: «Wәрьн әм ви нәqәле
шьн, әм п’әшк бав еж ьн, к’а
wе к’ер’а бьк’әвә». Әв йәк бу,
wәк и ньвисар бе сери:
«К’ьнщед Мьн нав хwәд а
п’арәвәк ьрьн
у сәр п’от е Мьн п’әшк ави
тьн»*.
Әскәра жи һәма әв йәк кьр.
25 Ль бәр хаче Иса дийа Wи,
хат ий а Wи, Мәрй әм а жьн а
Клопас у Мәрйәма Мәждәла
ни сәк ьни бун. 26 Иса кӧ дийа
Хwә у әw шагьрте кӧ Wи же һ’ьз
дьк ьр ль wе дәре сәк ьни дитьн,
дийа Хwәр’а гот: «Ә’вде! Ва йә
кӧр’е тә!» 27 Паше готә шаг ьрт:
«Ва йә дийа тә!» Жь һьнгева
әви шагьрти әw бьрә мала хwә.

Мьрьна Иса
(Мәтта 27:45‑56;
Марqос 15:33‑41; Луqа 23:44‑49)
28 Пәй ве йәкер’а Иса зан ьбу
һәр тьшт ед кӧ wе бьбуна иди
qәw ьм ин, һьнг е Wи гот: «Әз
т’и мә», wәк и ньвисар бе се
ри. 29 Ль wьр фьраqәкә сьркева
даг ьрт и һәбу. Wан а луфьк аф
бә’ре сьркеда кьр, сәре дарьк а
зохев аф дан ин у дьр еж и бәр
дәве Wи кьрьн. 30 Гава кӧ Иса
сьркә ф вәх wар, гот: «Т’әм ам
qәw ьм и!» Сәр е Хwә бәржер
кьр у р’ӧһ’е Хwә да.

Гот ьна п’ехәмб әр те сери
Әв йәк кӧ р’ож аф т’ьвда
рәкк ьрьнеда qәw ьм и, щьһуйа
нәдьх wәст wәк и щьнйаз ль сәр
хаче бьмана, чьмк и әw шәм и
бона wана р’ожәкә гәләк ә’зиз
бу. Wана жь Пилат о һиви кьр,
wәк и һәстуйед р’ә’нед хачбуйи
йа бенә шкенанд ьне у жь wьр
бенә һьлдане. 32 Һьнг е әскәр
һат ьн, пеш ийе һәст уйед р’ә’
нед йәк и шкенанд ьн у пәйр’а
р’ә’нед йе дьн, кӧ т’әви wи
һат ьбу хачк ьрьне. 33 Ле гава кӧ
әw незик и Иса бун у дит ьн кӧ

* 19:24 Зәбур 22:18.
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Әw иди мьрийә, wана һәст у
йед р’ә’нед Wи нәшкенанд ьн.
34 Ле диса жь әскәра йәк и р’ьм
нәк’са Wир’а кьр у пер’а‑пер’а
ав у хуне авит. 35 Йе кӧ әв йәк
дит шә’дәт и да, wәк и һун жи
баwәр бьк ьн. Шә’дәт ийа wи
р’аст ә у әw занә кӧ р’аст ийе
дьб еж ә. 36 Әв йәк а qәw ьм и,
wәк и әw ньвисар бе сери:
«Т’ӧ һәст уйе Wи wе нәйе
шкенанд ьне»*.
37 Ньвис ар әкә дьн жи аһа дь
бежә:
«Әwе ль Wи бьн ьһ ер’ьн,
нәк’са к’иж ан и qӧл кь
рьн»*.

чу щьнйазе Иса жь хаче пәйа
кьр. 39 Никодемо жи т’әви wи
һат, йе кӧ пешда шәв һат ьбу
щәм Иса, незик и си килог рам*
удф у зьм ьрф т’әвһәвк ьри ани.
40 Щьнй аз е Иса һьлд ан, ль
анәг ори ә’дәт е дәфьнк ьрьна
щьһуйа, бьһ ар әт ф ле дан у Әw
qәдәке к’ьтан ида к’әфән кь
рьн. 41 Ль wи щийе кӧ Иса ле
һат ьбу хачк ьрьне бахчәк һәбу
у wи бахчәйида жи т’ьрбәкә ну
һәбу кӧ һе т’ӧ кәс теда нәһатьбу
данине. 42 Иса кьрьнә wе т’ьрбе,
чьмк и р’ож а т’ьвдар әкк ьрьна
щьһуйа бу, т’ьрб жи незик бу.

Дәфьнк ьрьна Иса

(Мәтта 28:1‑10;
Марqос 16:1‑8; Луqа 24:1‑12)

(Мәтта 27:57‑61;
Марqос 15:42‑47; Луqа 23:50‑56)
38 Пәй

ве йәкер’а, Усьвеф жь
Аримәтйайе кӧ шагьрте Иса бу,
ле жь тьрса щьһуйа хwә ә’йан
нәд ьк ьр, һиви жь Пилат о кьр
кӧ щьнйазе Иса жь хаче пәйа кә
у Пилат о изьн дайе. Һьнг е әw

Т’ьрба вала

20

1 Р’ож а йәкшәме*, qә
рәб әрбанг а сьбәһе зу,
Мәрйәма Мәждәлан и чу сәр
т’ьрбе. Дина хwә дайе, wе кәвьр
жь бәр дәре т’ьрбе wеда кьри
йә. 2 Дәстх wәда р’әви чу щәм
Шьмһ’ун‑Пәтрус у wи шагьрте

* 19:36 Дәрк’әт ьн 12:46; Жьмар 9:12; Зәбур 34:20.
* 19:37 Зәкәрийа 12:10.
* 19:39 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Сәд лит ьр». Сәд лит ьр ед
р’омай ийайә һьнг е qаси си килог рамед ирой ин ә.
* 20:1 Бь йунан и хәбәр бь хәбәр аһа йә: «Р’ож а һ’әфт ийейә пеш ьн», чьм
ки бона щьһуйа р’ож а һ’әфт ийейә пеш ьн йәкшәм бу, аwа гот и «лә’д».
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дьн, йе кӧ Иса же һ’ьз дьк ьр у
wанр’а гот: «Хӧдан жь т’ьрбе
дәрх ьст ьнә у әм ньз ан ьн кӧ
Әw данинә к’ӧ дәре!»
3 Һәм а һьнг е Пәтрус у ша
гьрт е дьн дәрк’әт ьнә дәрв а у
бәрбь т’ьрбе чун. 4 Һәр дӧ жи
һәвр’а дьр’әвийан, ле шаг ьрт е
дьн жь Пәтрус зутьр дьр’әвийа
у әw пеш ийа wи гьһ иштә сәр
т’ьрбе. 5 Wи хwә qуз кьр у ди
на хwә дайе, wе к’әфән ль wьр
ә, ле хwәх а нәк’әт ә һьндӧр’.
6 Һьнг е Шьмһ’ун‑Пәтрус кӧ
пәй wи дьһ ат гьһ ишт е, к’әтә
һьндӧр’е т’ьрбе, дина хwә дайе,
wе к’әфән ль wьр ә 7 у дәстма
ла сери нә т’әви к’әфән бу, ле
qатк ьри алик и дан и бу. 8 Паше
шаг ьрте дьн жи к’әтә һьндӧр’,
йе кӧ пеш ийе гьһ ишт ьбу сәр
т’ьрбе. Әwи дит у баwәр кьр.
9 Wан һе ньвисар фә’м нәк ьрьбу,
кӧ гәр әке Иса жь мьрьне р’а
буйа. 10 Пәй ве йәкер’а шаг ьрт
вәг әр’ийанә щийед хwә.
Иса Хwә нишан и 
Мәрйәма Мәждәлан и дькә
(Марqос 16:9‑11)
11 Ле

Мәрйәм жь т’ьрбе дәр
сәкьнибу у дьгьрийа. Wе бь гьри
хwә qуз кьр у ль һьндӧр’е т’ьрбе
ньһер’и, 12 һьнге дина хwә дайе,

wе дӧ мьлйак’әтед к’ьнщсьп и,
ль wи щийе кӧ щьнйазе Иса
ле дан ибу р’ун ьшт ьн ә, йәк
бәрсәрийе у йе дьн бьнп’ийе.
13 Мьлйак’әта wер’а гот: «Ә’вде!
Тӧ чьма дьг ьрий и?» Мәрйәме
гот: «Хӧдане мьн һьлданә у әз
ньз ан ьм Әw данинә к’ӧ дә
ре». 14 Гав а әwе әв йәк гот, ль
пьшт хwәв а вәг әр’ийа у дит
кӧ Иса ль wе дәре сәк ьн ийә,
ле wе ньзан ьбу кӧ әw Иса йә.
15 Иса гот ә wе: «Ә’вде, тӧ чьм а
дьг ьрий и? Тӧ ль к’е дьгәр’и?»
Мәрйәме т’ьре qәй әw р’әзван
ә, әwе гот е: «Әз хӧлам, һәгәр
тә Әw һьлдайә, мьнр’а бежә тә
Әw дан ийә к’ӧ дәре, wәк и әз
Wи жь wе дәре һьлд ьм». 16 Иса
готе: «Мәрйәм!» Мәрйәме бәре
хwә да Wи у бь ибран и гот е:
«Р’аббон и!» кӧ те фә’мк ьрьне:
«Дәрсдар».
17 Иса гот ә wе: «Мьн нәг ьр ә,
чьмк и Әз һе р’анәбумә щәм
Баве. Ле һәр’ә щәм бьред Мьн у
wанр’а бежә. ‹Әзе р’абьмә щәм
Баве Хwә у щәм Баве wә, щәм
Хwәдейе Хwә у щәм Хwәдейе
wә›». 18 Мәрйәма Мәждәлан и
чу щәм шаг ьрта у wанр’а гот:
«Мьн Хӧд ан дит» у тьшт ед
кӧ Иса wер’а гот ьбу wанр’а
гьл и кьр.
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Иса Хwә нишан и 
шаг ьртед Хwә дькә
(Мәтта 28:16‑20;
Марqос 16:14‑18; Луqа 24:36‑49)

сәр дәwса мьха у дәсте хwә жи
нәк ьмә нәк’са Wи, әз т’ӧ щар
баwәр нак ьм».
26 Пәй һ’әйшт р’ож ар’а, ша
гьрт ед Иса диса малда бун у
Т’ума жи т’әви wан бу. Дәри
дадай и бун, ле Иса һат, нава
wанда сәк ьни у гот: «Ә’дьлайи
wәр’а». 27 Паше Т’умар’а гот:
«Т’ьлийа хwә бинә вьр у дәстед
Мьн бьн ьһер’ә, дәст е хwә жи
бинә у бькә нәк’са Мьн. Нәба
wәрийе нәкә, ле баwәр бькә!»
28 Т’ума ле вәг әр’анд у гот е:
«Хӧдане мьн у Хwәдейе мьн!»
29 Иса готә wи: «Тә Әз дитьм ләма
баwәр кьр? Хwәзи ль wан, йед
кӧ нәдитьнә, ле баwәр дьк ьн!»

19 Хут wе еваре, р’ожа йәкшәме,
гава шаг ьрт щьвийайи бун, жь
тьрса щьһуйа жи дәри ль сәр
wан дадайи бун, һьнге Иса һат
нава wанда сәк ьни у wанр’а гот:
«Ә’дьлай и wәр’а». 20 Әв тьшт
гот, дәст у нәк’са Хwә ниша
ни wан кьрьн. Һьнг е шаг ьрт
гәләк и ша бун, гава кӧ Хӧдан
дитьн. 21 Паше Иса диса wан
р’а гот: «Ә’дьлайи wәр’а. Чаwа
кӧ Баве Әз шандьм, ӧса жи Әз
wә дьшиньм». 22 Әв йәк кӧ гот,
п’ьфи сәр wан кьр у wанр’а гот:
Мәр әме ве к’ьт ебе
«Һане Р’ӧһ’е Пироз бьстиньн.
23 Һун гӧнед к’е бьбахш ин ьн,
30 Иса ль бәр шаг ьрт ед Хwә
әwе бенә бахшанд ьне, гӧнед һе гәләк нишанед дьн жи кь
к’е нәбахш ин ьн, әwе нәйнә рьн, кӧ ве к’ьт ебеда нәһ ат ьнә
ньвисаре. 31 Ле бәле әв һат ьнә
бахшандьне».
ньвисаре, wәк и һун баwәр бь
Иса у Т’ума
кьн, кӧ Иса йә Мәсиһ, Кӧр’е
24 Т’умайе йәк и жь һәр донз Хwәде у бь ве баwәрийа пе наве
дәһа, кӧ жер’а «Һәвал‑щеw и» Wи жий ина wә һәб ә.
дьготьн, нә т’әви wан бу гава
Иса у гьрт ьна мә’сийа
кӧ Иса һат. 25 Һьнге шаг ьртед
1 Пәй ве йәкер’а Иса диса
майин wир’а готьн: «Мә Хӧдан
Хwә ль дәве гола Тәбә
дит». Әwи wанр’а гот: «Һ’әта
кӧ әз дәwса мьха дәстед Wида рийайе нишани шаг ьртед Хwә
нәбиньм, т’ьлийа хwә нәдьмә кьр. Әw бь ви аwайи qәw ьми:

21
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Шьмһ’ун‑Пәтрус, Т’ум айе
кӧ жер’а дьг от ьн «Һәвал‑ще
wи», Нат анйеле жь Qан ай а
Щәл иле, кӧр’ед Зәб әд и у дӧ
шагьртед Исайә дьн һәвр’а бун.
3 Шьмһ’ун‑Пәтрус wанр’а гот:
«Әз дьчьм кӧ мә’сийа бьгьрьм».
Wана wир’а гот: «Әм жи т’әви
тә тен». Һьнг е әw р’абун чун
к’әтьнә qәйькәке, ле wе шәве
т’ӧ тьшт нәг ьртьн.
4 Сьб әһ сафи бу, Иса ль дәв е
голе сәк ьн и, ле шаг ьрта ньза
ньбу кӧ Әw Иса йә. 5 Һьнге Иса
готә wан: «Лаw ькно! Wә тьшт
нәгьртийә?» Wана ле вәгәр’анд
у гот ьне: «На». 6 Әwи готә wан:
«Т’ор’е бав еж ьнә алийе qә
йькей и р’аст е һуне бьг ьрьн».
Wана жи т’ор’ авит е у жь дәст
гәләкбуна мә’сийа ньк арьбун
кӧ т’ор’ бьк’ьшандана.
7 Һьнге wи шаг ьрте кӧ Иса же
һ’ьз дьк ьр Пәтруср’а гот: «Әw
Хӧдан ә!» Гава Шьмһ’ун‑Пәтрус
бьһист кӧ әw Хӧдан ә, к’ьнща
хwә авитә сәр хwә, чьмк и әw
тә’зи бу у хwә авитә голе. 8 Ле
шагьртед майин т’ор’ мә’сийава
к’ьшандьн у пе qәйьке гьһиштьнә
бәжеф, чьмк и әw нә дур бун, ле
qаси сәд метьри дури бәже бун.
2

Иса т’әви шаг ьрт ед хwә 
нан дьх wә
Гав а әw дәрк’әт ьнә бәже,
wьр агьре жь к’ом ьре вех ьс
ти дит ьн, мә’си ль сәр у нан
жи ль бәр. 10 Иса wанр’а гот:
«Һьнәк жь wан мә’сийед кӧ wә
һеж а гьрт ьнә бин ьн». 11 Шьм
һ’ун‑Пәтрус жи к’әтә qәй ьке у
т’ор’ к’ьшандә бәже, йа кӧ сәд
пенщ и се мә’сийед гьр тед а
бун. Һаqас гәләк бун жи, ле
диса т’ор’ нәqәл ьш и.
12 Иса wанр’а гот: «Wәр ьн
тә’шт е бьх wьн». Жь шаг ьрта
т’ӧ кәси жи тӧрӧш нәк ьр кӧ же
бьпьрсийа: «Тӧ к’и йи?» Чьмк и
wана зан ьбу кӧ Әw Хӧдан ә.
13 Һьнг е Иса незик бу, әw нан
һьлда да wан у ӧса жи мә’си.
14 Әва иди щара сьсий а бу кӧ
Иса пәй мьрьн‑р’абуна Хwәр’а
шаг ьрт ед Хwәв а хӧйа бу.
9

Иса у Пәтрус
15 Гав а wан

тә’шт е хwар, Иса
жь Шьмһ’ун‑Пәтрус пьрси:
«Шьмһ’уне кӧр’е Йуһ’әнн а,
тӧ Мьн гәләк и һ’ьз дьк и, йан
әw Мьн гәләк и һ’ьз дьк ьн?*»
Пәтрус жер’а гот: «Бәле Хӧдан,

* 21:15 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Тӧ Мьн жь wан зә’фт ьр һ’ьз дьк и?»
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Тӧ зани кӧ әз Тә һ’ьз дьк ьм».
Иса wир’а гот: «Бәрхед Мьн
бьч’еринә».
16 Иса щара дӧд а wир’а гот:
«Шьмһ’уне кӧр’е Йуһ’әнн а,
тӧ Мьн һ’ьз дьк и?» Әwи гот:
«Бәле Хӧд ан, Тӧ зани әз Тә
һ’ьз дьк ьм». Иса жер’а гот:
«Шьвант ийе пәзед Мьн бькә».
17 Иса щар а сьс ей а жь Пәт
рус пьрси: «Шьмһ’уне кӧр’е
Йуһ’әнна, тӧ Мьн һ’ьз дьк и?»
Һьнг е дьле Пәтрус еший а кӧ
Wи се щара wир’а гот: «Тӧ Мьн
һ’ьз дьк и?» у гот: «Хӧд ан, Тӧ
һәр тьшт и зани, Тӧ зани кӧ әз
Тә һ’ьз дьк ьм». Иса wир’а гот:
«Пәз ед Мьн бьч’еринә. 18 Әз
р’аст бе хел ьф тәр’а дьб еж ьм,
гав а кӧ тӧ хорт буй и, тә хwәх а
qай иш а хwә гьр ед ьд а у к’ӧд а
тә дьх wәст дьч уй и. Ле гав а
кӧ тӧ кал би, те дәст ед хwә
бьл ьнд ки у йәк и дьне пьшт а
тә гьр едә у тә бьб ә wи щийе
кӧ тӧ нах wази һәр’ей и». 19 Wи
әв йәк гот, да ә’йанк ьрьне кӧ
әwе бь чь щур’ә мьрьне р’умә
те бьдә Хwәде. Пәй ве йәкер’а
Wи Пәтруср’а гот: «Пәй Мьн
wәр ә».

Иса у шаг ьрт е һ’ьзк ьри
20 Пәтрус пьшт хwәв а зьвь
р’и, дит әw шаг ьрт е кӧ Иса же
һ’ьз дькә пәй wан те. Әва әw
шаг ьрт бу, йе кӧ шив а евареда
хwә авит ьбу һ’әмеза Иса у го
тьбу: «Хӧдан әw к’и йә, кӧ wе
нәмам ийа Тә бькә?» 21 Пәтрус
гав а әw дит, жь Иса пьрси:
«Хӧдан, ле ижар әве чаwа бә?»
22 Иса wир’а гот: «Һәг әр Әз
бьх wазьм кӧ әw бьм инә һ’әта
Әз бем, чи тәр’а йә? Тӧ пәй
Мьн wәр ә!»
23 Әва готьна нава хушк‑бьрада
бәла бу, йане әw шагьрте нәмьрә.
Ле бәле Иса бона wи нәготьбу,
кӧ әw намьрә, ле готьбу: «Һәгәр
Әз бьхwазьм кӧ әw бьминә һ’әта
Әз бем, чи тәр’а йә?»
24 Әва әw шаг ьрт ә, йе кӧ бона
ван йәк а шә’дәт ийе дьдә, ӧса
жи әв йәк ньвисин. Әм зан ьн
кӧ шә’дәт ийа wи р’аст ә.
25 Һе гәл әк кьр ед дьн жи
һәнә, йед кӧ Иса кьрьнә. Һә
гәр әw бь һур‑гьл и бьһ атана
ньвисаре, бь т’әхм ина мьн, әw
к’ьтебед ньвисар wе дьнйайеда
щи нәбуна.

К’АРЕД ШАНДИЙ А
Пешготьн
К’ьт еба «К’аред Шанд ийа» думай ийа «Мьзг ин ийаф Луqа» йә,
йа кӧ бь дәст е Луqа һат ийә ньвисаре. Мәр әме к’ьт ебе әw ә, кӧ
шьр ов әкә пәйч уйед Мәсиһф чаwа бь р’еб әрий а Р’ӧһ’е ф Пир оз
ль Оршәл име ф, Щьһуст ане ф, Самәрй айе ф у wәл ат ед май инд а
бунә шә’дед Wи (1:8). Ӧса жи дьдә к’ьфше, кӧ щьвинаф ну бь чь
зәл ул ийе у тә’л и‑тәнг ийе һ’име хwә гьрт у бь алик’арийа Р’ӧһ’е
Пироз чаwа нав а wан охьрмед гьранда пешда дьч у. Алик и дьнв а
жи гав а һе к’ур дьби, дьбин и кӧ әва к’ьт еба т’арих а мәсиһ ийеф
йә, кӧ жь Фьл ьст ине нав а щьһуйаф дәстпебу у паше бу баwәрикәф
т’әмам ийа дьнйайе.
Әм дьк арьн К’аре Шанд ийа сәр се п’ара п’ар әв әк ьн:
1. Бәл абун а мәсиһ ийе Оршәл имед а, пәй жорһ ьл ат ьн а Исар’а
(1:1–8:3)
2. Бәлабуна мәсиһ ийе жь Оршәл име у Щьһуст анеда гьрт и һ’әт а
Самәрйайе, Шаме у щийед дьнә дор‑бәред Фьл ьст ине (8:4–12:25)
3. Бәлабуна мәсиһ ийе нав а wәлат ед дор‑бәре Бә’ра Сьп и (Бә’ра
Навб әре), һ’әт а Р’омайеф (13:1–28:31)
Жь wан qәw ьманд ьнед ве к’ьт ебеда йәкә һәр ә бәрбьч’ә’в бона
кьред Р’ӧһ’е Пироз ньвисар ә, кӧ Р’ож аф Пенщ ийә һ’әсабда ль
Оршәл име сәр баwәрмәндада чаwа qәwат бари у р’еб әрийа щь
вине кьр, щьвин у сәрwеред wе нав хәбат а wанда qәwат кьрьн.
Һинк ьрьнед мәсиһ ийед пеш ьн нава даннасинк ьрьнада хӧйа дьбә.
Аwа мәсәлә, нава даннасин ийа Пәтрусеф шанд идаф пәй станд ьна
Р’ӧһ’е Пирозр’а (2:14‑36), нав а даннасин ийа п’арьстг әһедаф пәй
qәнщбуна йе ньгс әqәтр’а (3:11‑26), щабдай ина Стәйфанда бәр
щьвина гьрәг ьред Оршәл име (7:1‑53) у гот ьнед Паwлосда (13:16‑41;
17:22‑31; 20:18‑35; 22:1‑21; 24:10‑21; 26:2‑23). Әw qәw ьм анд ьнед
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к’ьтебеда кӧ тенә бира нине дьд ьнә к’ьфше, кӧ чаwа даннасин
кьрьн у һинк ьрьнед шанд ийа бь wе qӧдр әт е тенә кьрьне, йа кӧ
бь qәwат а Р’ӧһ’е Пироз щьвинеда нав а ә’мьре баwәрмәндада те
к’ьфше у бь щьвине Мьзг ин ийа Иса Мәсиһ дьнйайеда бәла дьб ә.
Сәрәщәма фькьра к’ьтебе
Һазьркьрьна шә’дәтийа шандийа (1:1‑26)
1. Соз у т’әмийа Исайә хьлазийе (1:1‑14)
2. Бьжартьна Матийо дәwса Щьһудайеф Исхәрйот
(1:15‑26)
Шә’дәтийа Оршәлимеда (2:1–8:3)
Шә’дәтийа wәлатед Щьһустане у Самәрйайеда (8:4–12:25)
Qӧльхе Паwлос (13:1–28:31)
1. Р’еwитийа Паwлосе шандийә пешьн (13:1–14:28)
2. Шеwьра щьвина Оршәлимеда (15:1‑35)
3. Р’еwитийа Паwлосе шандийә дӧда (15:36–18:22)
4. Р’еwитийа Паwлосе шандийә сьсийа (18:23–21:16)
5. Паwлосе гьрти Оршәлимеда, Qәйсәрийеда у р’еwи
тийа wийә һ’әта Р’омайе у ахьри (21:17–28:31)

Бона Р’ӧһ’еф Пирози соз
дай и
(Луqа 24:49)

1

1 Т’ейофилойе хwәйиqәд ьр,
мьн к’ьт еба хwәйә пеш ьн
да* дәрһәqа wан һ’әм у тьштада
ньвиси, чь кӧ Иса кьр у һин
кьр, жь серида 2 һ’әт а wе р’ож а
кӧ бәрбь ә’змен һатә һьлат ьне.
Ле һе бәри ә’змен һьл ат ьне
Әwи бь Р’ӧһ’е ф Пир оз т’әм и

ль шанд ийедф Хwәйә бьж ар
ти кьр. 3 Пәй wан щәф айед
Хwәр’а Әwи гәләк щара Хwә
ниш ан и wан дьд а, р’аст дьд а
избатк ьрьне кӧ Әw сах ә. Нав
бәра чьл р’ож ид а wанв а хӧйа
дьбу у дәрһәqа П’адш ат ий а ф
Хwәдед а wан ар’а хәб әр дьд а.
4 Щар әк е гав а Әwи т’әв и wан
нан дьх wар, т’әм и да wан у гот:
«Жь Оршәл имеф дәрнәк’әвьн,
ле бәл е һив ий а созе Бав е ф

* 1:1 Луqа 1:1‑4.
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бьсәк ьн ьн, бон а к’иж ан и wә
жь Мьн бьһ ист*. 5 Йуһ’әнн а ф
бь аве ньхӧманд, ле һуне чәнд
р’ож а шунд а бь Р’ӧһ’е Пир оз
бенә ньхӧм анд ьне ф»*.
Жорһ ьлат ьна Иса
(Марqос 16:19‑20;
Луqа 24:50‑53)
6 Гав а шаг ьрт ф һәвр’а щик и
бун, жь Иса пьрсин у гот ьне:
«Хӧданф, ви зәман ида Те П’ад
шат ийа Исраелеф ль wан вәгә
р’ини?» 7 Әwи ль wан вәгәр’анд
у гот: «Әw нә ише wә йә кӧ һун
wан wәхт у зәмана бьзан ьбьн
йед кӧ Бав е бь һ’ӧкӧме Хwә
к’ьфш кьрьнә. 8 Ле гав а Р’ӧһ’е
Пироз бе сәр wә, һуне qәwат е
бьст ин ьн у жь Оршәл имед а
гьрт и т’әмам ийа Щьһустанеф,
Самәрйайеф у һ’әта сәре дьне
жи бьбьнә шә’дед Мьн»*. 9 Га
ва әв йәк гот, бәр ч’ә’ве wан
бәрбь ә’змен һатә һьлат ьне у
ә’wр әк и жь бәр ч’ә’ве wан Әw
вәшарт*.

10 Әw һе зур’ бьбун ль чуй ина

Wийә ә’змен дьньһер’ин, ва дӧ
мәрьведф к’ьнщсьп и щәм wан
сәк ьн ин 11 у гот ьн: «Гәл и щә
лил ийаф! Һун чьма ӧса сәк ьн и
нә у ль ә’змен дьн ьһер’ьн? Әw
Исайе кӧ жь нав wә һатә һь
лат ьне, wе ӧса жи бе, чаwа wә
дит Әw чу ә’змен».
Бьж арт ьна Мат ийо 
дәwса Щьһуд айеф Исхәрйот и
(Мәтта 27:3‑10)
12 Һьнг е

әwана жь ч’ийайеф
Зәйт’уне вәгәр’ийанә Оршәли
ме, кӧ р’ийа р’ожәкә шәмийе*
дури Оршәлиме бу. 13 Гава һа
тьнә бажер, чунә ода мәзьнә
жорьн, әw щийе кӧ Пәтрусф у
Йуһ’әннаф, Аqубф, Әндраw ьс,
Филипо, Т’ума, Бәртоломәйо,
Мәтта, Аqубеф Һалфаwо, Шьм
һ’уне wәлатп’арьстф у Щьһудайеф
Аqуб теда дьман*. 14 Ван һ’әмуйа
һәр гав һәвр’а т’әви к’ӧлфәтаф у
Мәрйәмаф дийа Иса у бьрайед
Wи дӧа дьк ьрьн.

* 1:4 Луqа 24:49.
* 1:5 Мәтт а 3:11; Марqос 1:8; Луqа 3:16; Йуһ’әнна 1:33.
* 1:8 Мәтт а 28:19; Марqос 16:15; Луqа 24:47‑48.
* 1:9 Марqос 16:19; Луqа 24:50‑51.
* 1:12 Бь гот ьнәкә дьн: «Километ ьр әке».
* 1:13 Мәтт а 10:2‑4; Марqос 3:16‑19; Луqа 6:14‑16.
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15 Wан

р’ож ада Пәтрус нав а
баwәрмәндада р’абу, (кӧ ль wьр
qаси сәд бист мәрьви бун) у
гот: 16 «Гәл и бьра! Гәр әке әв
ньвис ар а бьһ ат а сери, чаwа
кӧ бәри ве йәке Р’ӧһ’е Пироз
бь дәве Даw ьдф бона Щьһудаф
гот ьбу, кӧ әw бу р’ебәре wан,
йед кӧ Иса гьрт ьн. 17 Әw т’әви
мә нав һ’әсабе мәда бу у п’ара
wи жи нава ви qӧл ьх идаф бу».
18 (Әwи бь һәqе кьре хwәй и
нәһәq ә’рдәк станд у ль wьр сәр
сери к’әт, зьк ле qәльши дьл‑һ’ь
наве wи һ’әм у р’ьж ийан. 19 Әва
йәка һ’әм у бьнәлийедф Оршә
лимева ә’йан бу, һ’әта бь зьмане
хwә жи wи ә’рдир’а Һәqьлдьма
готьн, аwа готи «Ә’рде хуне».)*
20 Пәтрус дум ай и кьр гот:
«Чаwа к’ьт еба Зәбурад а ф жи
ньвисар ә:
‹Дә бьра мала wи хьрабә бә,
кәсәк теда нәм инә›*
у:
‹Дә бьра qӧльхе wийи сәрwер
тийе йәк и дьн бьстинә›**.
21 Аwа гәр әке йәк жь wан мера
бә, к’иж ан кӧ т’әмам ийа wи

wәхти т’әви мә бунә гава Хӧдан
Иса т’әви мә дьч у дьһат, 22 жь
ньхӧмандьна Йуһ’әннада гьрти
һ’әта wе р’ожа кӧ Әw жь нав мә
бәрбь ә’змен һатә һьлатьне. Әw
гәрәке т’әви мә бьбә шә’де р’а
буна Wийә жь мьрьне».
23 Дӧ мәри данә сәк ьнандьне,
йәк Усьвеф кӧ жер’а Барсабо
дьг от ьн (кӧ наве wи дан ибун
Йусто) у йе дьн Мат ийо. 24 Дӧа
кьрьн у гот ьн: «Хӧдан, Тӧ кӧ
дьлеф һәр кәси зани, жь ван
һәр дӧйа к’иж ан и кӧ Тӧ дьбь
жери бьдә к’ьфше, 25 wәк и әви
qӧл ьхе шанд ит ийе бьст инә,
жь к’иж ан и Щьһудаф же к’әт
кӧ һәр’ә щийе хwә». 26 П’әшк
сәр wан авит ьн, п’ара Мат ийо
к’әт у әw сәр һ’әсабе йанздәһ
шанд ийада зедә бу.
Һат ьна Р’ӧһ’е Пироз 
Р’ож аф Пенщ ийә һ’әсабд а

2

1 Гава Р’ож а Пенщ ийә һ’ә
саб һат*, һ’әм у жи һәвр’а
щик и бун. 2 Ньшкева жь ә’змен
мина дәнге байе qайим дәнгәк
һат у т’әм ам ий а wе мал а кӧ

* 1:19 Мәтт а 27:3‑8.
* 1:20 Зәбур 69:25.
** 1:20 Зәбур 109:8.
* 2:1 Qан уна К’аһ инт ийе 23:15‑21; Qан уна Дӧщари 16:9‑11.
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теда р’ун ьшт ьбун т’ьж и кьр.
3 Һьнг е зьм анед мин а алав а
егьр wанва хӧйа бун у ль сәр
һәр йәк и жь wан дан ин. 4 Һ’ә
му бь Р’ӧһ’е Пироз т’ьж и бун
у дәстпек ьрьн зьманед май ин
хәбәр дан, чаwа кӧ Р’ӧһ’е Пироз
әw дьданә хәбәрдане.
5 Wи чах и Оршәл имед а щь
һуйедф хwәдехоф дьман, әw жь
нав һ’әм у мьләт ед бьн п’әр’е
ә’зменд а һат ьбун. 6 Гав а әw
дәнг һат, щьмә’т әк ә гьр ан
щьвийа у т’әвиһәв бу, чьмк и
дьбьһистьн кӧ әwана бь зьманед
wан һәр йәк и хәбәр дьдан 7 у
һ’әйр‑һ’ӧжмәк’ар, зәндәгьртиф
майи дьготьн: «Әв һ’әм уйед кӧ
хәб әр дьд ьн нә жь Щәл илеф
нә? 8 Ле чаwа жь мә һәр йәк wи
зьман и дьбьһе, йе кӧ әм навда
дьне к’әтьнә? 9 Партойи, мәди,
ә’лами, бьнәлийед Мәсопотам
йайе, Щьһустане, Кәпәдокйайе,
Понтосе, Асйайе*, 10 Фьригйайе,
Памфилйайе, Мьсьреф у йед ль
алийе Либйайа незик и Курене
у ӧса жи йед хәрибә жь Р’омеф
һат и, 11 щьһуф у нәщ ьһуйедф кӧ
һат ьнә сәр баwәрийаф щьһу

йа, ӧса жи кьрет и у ә’рәб. Әм
дьбьһен кӧ әвана бь зьмане мә
кьред Хwәдейә мәзьн дьбеж ьн».
12 Һ’әм уй а һ’әйр‑һ’ӧжм әк ’ар
шашмайи һәвдӧр’а дьготьн: «Әв
чь һ’әwал ә?» 13 Ле һьнәк а жи
qәрфе хwә дьк ьрьн у дьг от ьн:
«Пе шәрава ну сәрхwәш бунә».
Даннасин ийа Пәтрусә 
пәй һат ьна Р’ӧһ’е Пирозр’а
14 Һьнг е Пәтр ус т’әв и һәр
йанздәһа р’абу дәнге хwә һьлда
у щьмә’т ер’а гот: «Гәл и щьһу
йа у һ’әм уйед кӧ Оршәл имеда
дьм ин ьн! Бьра әв йәк а wәв а
ә’йан бә у гӧһ бьд ьнә хәб ә
ред мьн. 15 Әвана нә сәрхwәш
ьн, чаwа кӧ һун дьфьк ьрьн,
һе сьб әһ зу сьһ’әт нәһә йә*.
16 Ле әва әw йәк ә, чь кӧ Йоел
п’ехәмб әрф гот ийә:
17 ‹Р’ож ед ахьр ий ед а Хwәд е
дьбежә wе аһа бә:
Әзе жь Р’ӧһ’е Хwә сәр һ’әм у
мәрьв ада бьбариньм,
кӧр’ у qиз ед wәйе п’ехәм
бәрт ийеф бьк ьн,
щаһ ьл ед wәй е дит ьн ок а
бьбин ьн

* 2:9 Wи чах и «Асйа» кем у зедә wәкә Т’ьрк йа ирой ин нас дьк ьрьн.
* 2:15 Щьһуйа ль гора ә’дәт е хwә сәр е сьб е нан нәд ьх wарьн һ’әт а сь
һ’әт а нәһ а пәй дӧар’а.
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у кал‑пиред wәйе жи хәwна.
Бәле, Әзе wан р’ожада Р’ӧһ’е
Хwә сәр хӧлам у щарийед
Хwәда жи бьбариньм
у wе п’ехәмбәрт ийе бьк ьн.
19 Жор ль ә’змен
тьшт ед ә’щебмай и бьд ьмә
к’ьфше
у жер сәр ә’рде жи нишана,
хун у агьр, ду у дух ан.
20 Р’ойе бьqар ә
у һиве жи сор бә мина хуне,
һе бәри һат ьна Р’ож аф Хӧ
данә мәзьн у навә нишан.
21 У wе ӧса бә, һәр кәсе кӧ гази
наве Хӧдан кә wе хьлазф
бә›*.
22 Гәли исраелийа, ван хәбәра
бьбьһен! Исайе Ньсрәт е, мә
рьв әк и кӧ жь алийе Хwәдеда
к’ьфшк ьри бу, Хwәде пе Wи
нав а wәд а ниш ан, к’әр әмәт
у кьред qәwат кьрьн, чаwа кӧ
һун хwәх а жи зан ьн. 23 Бо
на Wи Хwәде һе пешда qьрар
кьрьбу у бь занәбуна Wи Әw
к’әтә дәст е wә, wә жи бь дәст е
нәр’аста дарм ьхе хьст кӧшт*.
24 Ле Хwәде qәйдед мьрьнейә
18

щәфе вәк ьрьн, Әw жь мьрьне
р’ак ьр, чьмк и мьрьне нькарьбу
һ’ӧкӧм и сәр Wи бьк ьра*. 25 Да
wьд бона Wи дьбежә:
‹Мьн т’ьме Хӧдан пеш ийа
хwә дьд ит,
чьмк и Әw ль алийе мьн и
р’асте йә, кӧ әз нәльк’ӧмьм.
26 Бон а wе йәке дьле мьн ша
бу,
зьм ан е мьн жи жь әшq а
нәсәк ьн и,
бәдәна мьнә мьри жи wе бь
гӧман бьж и,
27 чьмк и Тӧ мьн дий ар е ф мь
рийада наһел и,
нә жи Те бьһел и кӧ Пирозе
Тә бьр’ьз ә.
28 Тә р’ийед ә’мьр мьнва ә’йан
кьрьн
у Те шабуна диндара Хwәва
мьн т’ьж и ки›*.
29 Гәл и бьра! Һ’әwщә йә кӧ әз
ашкәрә бона Даwьде бавә’шир
wәр’а беж ьм, кӧ әw мьр дәфьн
кьрьн, т’ьрба wи һ’әт а р’ож а
иро жи нав а мәда йә. 30 Ле әw
кӧ п’ехәмб әр бу, wи зан ьбу кӧ
Хwәде бь сонд wир’а соз дайә,

* 2:21 Йоел 2:28‑32.
* 2:23 Мәтт а 27:35; Марqос 15:24; Луqа 23:33; Йуһ’әнна 19:18.
* 2:24 Мәтт а 28:5‑6; Марqос 16:6; Луqа 24:5.
* 2:28 Зәбур 16:8‑11.
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wе жь бәдәна wи Йәк и дайнә
сәр т’әхт е wи*. 31 Әwи әв йәк
һе пешда дит у бона р’абуна
Мәсиһф гот, кӧ Әwе дийаре мь
рийада нәм инә, нә жи бәдәна
Wийе бьр’ьзә*. 32 Әва әw Иса
бу, йе кӧ Хwәде Әw жь мьрьне
р’ак ьр, кӧ әм һ’әм у жи шә’дә
нә. 33 Хwәде Әw һьлк’ьшанд да
к’еләкаф Хwәйә р’асте, Әwи жи
Р’ӧһ’е Пирози создайи жь Баве
станд у жорда баранд, чаwа кӧ
һун ньһ а дьбин ьн у дьбьһен.
34 Р’аст ә Даw ьд нәч убу ә’змана,
ле wи хwәх а әв йәк гот:
‹Хӧдан готә Хӧдане мьн,
к’еләк а Мьнә р’аст е р’уне,
35 һ’әт а кӧ Әз дьжм ьн ед Тә
бьк ьмә бьне п’ийед Тә›*.
36 Ньһ а бьра т’әм ам ий а мал а
Исраел р’ьнд зан ьбә әw Исайе
кӧ wә хачф кьр, Хwәде Әw һьн
кьр ә Хӧдан, һьн жи Мәсиһ».
37 Щьмә’т е әв йәк кӧ бьһ ист,
мин а тир әке дьле wан к’әт,
Пәтрус у шанд ийед май ин
р’а гот ьн: «Әм чь бьк ьн, гәл и
бьр а?» 38 Пәтрус wанр’а гот:

«Т’об әф кьн у бьра жь wә һәр
йәк бь наве Иса Мәсиһ бона
бахшанд ьна гӧна бе ньхӧман
дьне ф у һуне Р’ӧһ’е ф Пир оз
п’ешк’ешф бьст ин ьн. 39 Әв соз
бона wә у зар’ед wә йә, ӧса жи
бона һ’әм уйед дур ә кӧ Хӧдан
Хwәде мәйе гази wан кә».
40 Пәтрус бь гәләк хәб әр ед
майин бь мә’рифәти т’әми да
у һиви жь wан кьр у гот: «Хwә
жь ви ньсьлеф нәһәq хьлаз кьн».
41 Әwед кӧ хәбәред wи qәбул кь
рьн, пе аве һатьнә ньхӧмандьнеф
у wе р’оже wәкә се һ’әзара ль
һәв зедә бун. 42 Wан т’ьме хwә
ль һинк ьрьна шандийа дьгьрт,
ль һәв дьщьвийан, нан кәрдь
кьрьн* у дӧа дьк ьрьн.
Ә’мьре баwәрмәнд а
43 Хоф у тьрс дьк’әт ә сәр һәр

кәси у бь дәсте шандийа гәләк
к’әрәмәт у нишан дьбун. 44 Һ’ә
му баwәрмәнд һәвр’а бун у һәр
тьшт ед wан йәк бу. 45 Һәбукф у
мьлк’е хwә жи дьфьротьн у бә
лайи һ’әм уйед һ’әwщә дьк ьрьн.

* 2:30 П’адшат и IV, 7:12‑13; Зәбур 132:11.
* 2:31 Зәбур 16:10.
* 2:35 Зәбур 110:1.
* 2:42 Ль ве дәр е те фә’мк ьрьне, кӧ баwәрмәнда пеш ийе нан дьх wар,
паше Шив а Хӧдан дәрбаз дьк ьрьн.
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46 Һәр

р’ож бь т’ьфаqф дьч унә
п’арьстгәһеф, малада нан кәр
дьк ьрьн у әшq‑ша бь дьле сах
хwарьн дьх wарьн, 47 шьк ьрийа
хwә Хwәде дан ин у т’әмам ийа
щьмә’те ль wан хwәш бу. Хӧдан
жи р’ож бь р’ож һ’әсабе хьлаз
буй ийаф зедә дьк ьр.

гьрт р’ак ьр, пер’а‑пер’а qӧд уме
чок а у гузәкед wи шьд ийан.
8 Әwи банзда сәр хwә сәк ьн и,
дәстпек ьр гәр’ийа у т’әви wан
к’әт ә п’арьстг әһе дьг әр’ийа,
банздьда у шьк ьри дьда Хwәде.
9 Гав а т’әмам ийа щьмә’т е дит
кӧ әw дьгәр’ә у шьк ьрийе дьдә
Хwәде, 10 нас кьрьн кӧ әw ә, йе
Qәнщбуна йе ньгад а сәqәт  кӧ бона п’арсе бәр дәргәһе п’а
п’арьстг әһед а
рьстгәһейи Бәдәw р’удьньшт у
1 Щарәке Пәтрус у Йуһ’әнна бона тьште кӧ т’әви wи qәw ьми
wәхте дӧайе сьһ’әта сьсийа зәндәгьрти мабун у дьһ’әйирин.
һьлд ьк’ьш ийанә п’арьстгәһе.
Пәтрус һеwанг әһа
2 Мәрьв әк и жь зькм ак ийед а
Сь
л
е
манд аф даннасин дькә
ньгада сәqәт һәбу, кӧ һәр р’ож
11 Әви кӧ Пәтрус у Йуһ’әнн а
данин бәр дәргәһе п’арьстгә
һейи кӧ Бәдәw дьһатә готьне бәр’нәд ьдан, т’әмам ийа щьм
даданин, кӧ жь йед дьһатьнә ә’т е ә’щебмай и бәрбьр’и wан
п’арьстгәһе п’арс кьра. 3 Әви бәзи, һ’әта wи щийе кӧ жер’а
кӧ дит Пәтрус у Йуһ’әнна дь дьг от ьн һеwанг әһ а Сьлеман.
к’әвьнә п’арьстгәһе, лава wан 12 Пәтрус кӧ әв йәк дит, щьм
кьр кӧ п’арсе бьдьне. 4 Пәтрус ә’т ер’а гот: «Гәл и исраелийа!
т’әви Йуһ’әнна ль wи ньһер’и у Һун чьма бона ве йәке ә’щеб
готе: «Ль мә бьньһер’ә!» 5 Әwи май и манә? Чьм а тьһәр әк и
жи ль wан ньһер’и у ч’ә’ве wи ль мә дьн ьһ ер’ьн? Те беж и
ле бу, кӧ wе тьштәк и жь wан qәй мә бь qәwат йан хwәде
бьстинә. 6 Һьнге Пәтрус готе: п’арьст ий а хwә әw да гәр’е?
«Зер’ у зиве мьн т’ӧнә, ле чи 13 Хwәдейе Бьраһ имф, Исһ аqф,
мьн һәйә әзе Wи бьдьмә тә. Бь Аqуб у Хwәдейе кал‑бавед мә,
наве Иса Мәсиһе Ньсрәте р’абә Бәрдәст ийе Хwә Иса р’умәт
бьгәр’ә». 7 Дәсте wий и р’асте кьр*. Wә нәмам ийаф Wи кьр у

3

* 3:13 Дәрк’әт ьн 3:14‑15.
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бәр Пилат оф т’әхсир кьр, гав а
әwи qьрар кьрьбу кӧ Wи бәр’дә.
14 Wә йе Пир оз ф у р’аст т’әхсир
кьр у йе меркӧж хwәст кӧ wәр’а
бе бәр’дане*. 15 Wә Ч’ә’вк ан и
йе жий ине кӧшт, ле Хwәде Әw
жь мьрьне р’ак ьр у әм хwәх а
шә’дә нә. 16 У qәwата наве Wи
әва мәрьва qәнщ кьр, к’ижан и
кӧ һун дьбин ьн у нас дьк ьн.
Бәле wе баw әрий а ф бь нав е
Wи әва бәр ч’ә’ве wә һ’әм уйа
сах‑сьламәт кьр.
17 Ньһа гәл и бьра, әз зан ьм
кӧ wә жи мина сәрwеред хwә
бь нәзанийа хwә кьрийә. 18 Ле
Хwәде чаwа бәри ве йәке бь дә
ве һ’әм у п’ехәмбәра бона щәфе
Мәсиһе Хwә готьбу, ӧса жи кьр.
19 Аwа т’обә кьн у бәрбь Хwәде
вәг әр’ьнф, кӧ гӧнед wә бенә
р’әситк ьрьне. 20 Һьнге wәхтед
жийиндарийе жь һ’ьзурийа Хӧ
дан wе бен у Әwе Иса бьшинә,
wи Мәсиһе кӧ бәреда бона wә
к’ьфш кьрийә. 21 Лазьм ә Әw ль

ә’змен бьминә, һ’әта кӧ Хwәде
һәр тьшт и ну чекә*, чаwа кӧ
һе бәре пешда Хwәде бь дәве
п’ехәмбәред Хwәйә пироз го
тьбу. 22 Бәле Мусаф гот: ‹Хӧдан
Хwәдейе wә wе жь нав бьрайед
wәда П’ехәмбәрәк и мина мьн
wәр’а дәрхә. Һәр чь кӧ wәр’а
бежә, гәр әке һун гӧһдарийа
Wи бьк ьн. 23 Һәр к’и кӧ гӧһда
рийа Wи п’ехәмбәри нәкә, жь
нав щьмә’те wе бе qәтандьн у
ӧндак ьрьне›*. 24 У һ’әму п’ехәм
бәра жи, жь Сам уелф гьрти у
йед пәйр’а чь кӧ готьнә, бона
ван р’ож а хәбәр данә. 25 Һун
мират’хӧредф п’ехәмбәра у wе
пәйманеф нә, йа кӧ Хwәде т’ә
ви кал‑бавед wә* гьреда. Әwи
готә Бьраһ им: ‹Бь зӧр’әта тә
әзе дӧа һ’әм у мьләтед дьнйайе
бьк ьм›**. 26 Хwәде Бәрдәстийе
Хwә Иса мьләтр’а дәрх ьст у пе
шийе шандә щәм wә, кӧ дӧа wә
бькә у бь ви аwайи wә һәр кәси
жь хьрабийед wә вәгәр’инә».

* 3:14 Луqа 23:13‑23.
* 3:21 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Һ’әт а кӧ Хwәде һәр тьшт и бинә сери»,
аwа гот и һәр тьшт ед кӧ бь дәв е п’ехәмб әра дәрһәqа Иса Мәсиһда
һат ьнә гот ьне.
* 3:23 Qан уна Дӧщари 18:15, 18, 19.
* 3:25 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «wә» «мә» һәйә.
** 3:25 Дәстпебун 22:18; 26:4.
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4

Пәтрус у Йуһ’әнна 
ль бәр щьвинаф гьр әг ьра

Пәтр ус у Йуһ’әнн а һе
щьмә’т ер’а хәб әр дьдан,
к’аһ инаф у сәрwере нобәдаред
п’арьстгәһе т’әви садуqийаф сәр
wанд а гьрт ьн. 2 Әwан а ащьз
бьбун, чьмк и wан а щьмә’т
һин дьк ьр, кӧ Иса жь мьрь
не р’абуйә, избат дьк ьрьн кӧ
мьрий е р’абьн. 3 Әw гьрт ьн
кьрьнә кәле һ’әта р’ож а дьне,
чьмк и иди евар бу. 4 Ле гәләкед
кӧ хәб әр дьбьһ ист ьн баw әр
кьрьн, һ’әсаб е wан гьһ ишт ә
пенщ һ’әзара.
5 Р’ож а дьне сәрwер, р’усп иф
у qан унзанф щьвийанә Оршә
лиме. 6 Һәнане сәр әкк’аһ ин,
Qәйафа, Йуһ’әнна, Скәндәр у
һ’әмуйед майинә жь хун‑qьнета
сәр әкк’аһ ин жи ль wьр бун,
7 Пәтрус у Йуһ’әнна нава хwәда
данә сәк ьнанд ьне у пьрсин:
«Wә бь чь qәwат е йан бь чь
нави әв йәк а кьр?» 8 Wе дәме
Пәтрус бь Р’ӧһ’е Пироз т’ьж и
wанар’а гот: «Гәл и сәрwер ед
щьмә’те у р’успийа! 9 Һәгәр һун
иро бона ве qәнщийа кӧ ви сә
qәт ир’а бу жь мә дьп ьрсьн, кӧ
1

әw чаwа qәнщ буйә, 10 бьра wә
у т’әмамийа мьләте Исраелева
ә’йан бә, кӧ әва бь сайа наве
Иса Мәсиһе Ньсрәте ль бәр wә
qәнщбуй и сәк ьн и йә, Әwе кӧ
wә хач кьр у Хwәде жь мьрьне
р’ак ьр. 11 Әw ә ‹Әw кәвьре кӧ
жь wә һоста һатә бер’умәтк ь
рьне у бу сәре ә’нишкеф›*. 12 Бь
кәсәки майин хьлазбунф т’ӧнә,
чьмк и бьн п’әр’е ә’зменда на
вәк и дьн мәрьв ар’а нәһ ат ийә
дайине, кӧ әм бькарьбьн бь wи
хьлаз бьн».
13 Гава wана мерк’имийа Пәт
рус у Йуһ’әнна дит у пе һ’әсийан
кӧ әвана мәрьвнә нәх wәнд и у
нәзан ьн, ә’щебмайи ман у нас
кьрьн, кӧ әвана т’әви Иса бу
нә. 14 Ле әw мәрьве qәнщбуй и
кӧ т’әви wан сәк ьн и дит ьн у
ньк арьбун тьшт әк бьг от ана.
15 Һьнг е ә’мьри ль wан кьрьн,
кӧ әw жь щьвинаф гьрәг ьра дә
рен у һәвр’а шеw ьрин, 16 гот ьн:
«Әм ван мәрьв а чаwа бьк ьн?
Чьмк и һ’әм у бьнәл ийед Ор
шәл имев а ә’йан ә кӧ бь дәст е
ван к’әрәмәтәкә бәрбьч’ә’в бу
у әм ньк арьн инк’ар кьн. 17 Ле
wәк и нав а щьмә’т еда һе бәла
нәб ә, әм гәфе ль wан бьх wьн,

* 4:11 Зәбур 118:22.
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кӧ т’ӧ щар бь Wи Нави кәсир’а
хәб әр нәд ьн».
18 Диса гази wан кьрьн, т’әм и
данә wан, кӧ т’ӧ щар бь наве
Иса хәбәр нәд ьн у һин нәк ьн.
19 Ле Пәтрус у Йуһ’әнна ль wан
вәг әр’анд ьн у гот ьн: «К’а һун
хwәх а бьфьк ьрьн, гәло әв йәк
бәр Хwәде р’аст ә кӧ әм гӧр’аф
wә бьк ьн, нә йа Хwәде? 20 Әм
ньк арьн бона wан тьшт ед кӧ
мә хwәх а дит ьн у бьһ ист ьн
нәк ьнә дәнг и». 21 Wана диса
гәф ль wан хwар у бәр’д ан.
Бәр щьмә’т е мә’н ик сәр wан
нәд ит ьн кӧ щәза бьдана wан,
чьмк и һ’әм уй а жи бон а әw
тьшт е qәw ьм и шьк ьри дьданә
Хwәде. 22 Ә’мьре wи мәрьве кӧ
әв к’әрәмәта qәнщбуне жер’а
бу чьл сал и жорт ьр бу.
Дӧайе баwәрмәнд а
Гав а Пәтрус у Йуһ’әнн а
һат ьнә бәр’дане, әw чунә щәм
к’ом а хwә у wанр’а һәр тьшт
гьл и кьр ьн, чь кӧ сәр әк ед
к’аһ ин у р’усп ий а wан ар’а
гот ьбун. 24 Wан а жи гав а бь
һист, һәвр’а дәнг е хwә һьлдан
23

гази Хwәде кьрьн у гот ьн: «Йа
Хwәй и, Ә’фьр анд ар е ә’рд у
ә’змен, бә’р е у һ’әм уйед нав
wанд а*, 25 Тә бь Р’ӧһ’е Пир оз
пе дәв е бав е мә, бәрдәст ийе
Хwә Даw ьд гот:
‹Чьма нәщ ьһу qьлqьл ин у
мьл әт жи бон а тьшт ед
п’уч’ фьк ьрин?
26 П’адшед дьнй айе һазьр сә
кьн ин у сәрwер һәвр’а
мьqабьли Хӧдан у Мәсиһе
Wи щьвийан›*.
27 Бәле р’аст ви баж арид а сәр
бәрдәст ийе Тә Исайе пироз,
Йе кӧ Тә бь р’унк ьрьнеф к’ьфш
кьр, Һеродәсф у Пилатойе Пон
тийо т’әви нәщ ьһуйа у мьләт е
Исрае ле щьв ий ан*, 28 wәк и
wан тьшта бьк ьн, чь кӧ Тә һе
бәреда анәг ори qәwат у ә’мь
ре Хwә к’ьфш кьрьбу бьбьн.
29 Ньһ а йа Хӧд ан, сәр гәф у
гӧр’ийа wанда бьн ьһер’ә, к’ә
рәм е хӧл ам ед Хwәр’а бьк ә,
wәк и әм мерк’им и хәбәра Тә
хәб әр дьн, 30 дәст е Хwә дьреж
кә, wәк и бь наве бәрдәст ийе
Тә Исайе пироз жь нәх wәшийа
qәнщ бьн, нишан у к’әрәмәт

* 4:24 Дәрк’әт ьн 20:11; Нәһәм ийа 9:6; Зәбур 146:6.
* 4:26 Зәбур 2:1‑2.
* 4:27 Мәтт а 27:1‑2; Марqос 15:1; Луqа 23:1‑11; Йуһ’әнна 18:28‑29.
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бьqәw ьм ьн». 31 Һәма чаwа wа
Гӧне Һанан ийа у
на дӧа хьлаз кьр, әw щийе кӧ
Саферийайе
әw щьвийай и бун һ’әж ийа у
1
Ле мәр ьв әк и нав е wи
һ’әм у бь Р’ӧһ’е Пир оз т’ьж и
Һанан ийа т’әви жьна хwә
бун, хәб әра Хwәде мерк’им и
Саф ерий айе мьлк’әк фьр от,
хәб әр дьдан.
2 жь qимәт е wе һьнәк вәш арт,
Һәр тьште баwәрмәнд а
кӧ жьн жи һаш пе һәбу, һьнәк
йәк бу
жи ани ль бәр п’ийед шандийа
32 Дьл у р’ӧһ’е т’әм ам ий а дан и. 3 Һьнг е Пәтрус wир’а гот:
щьмә’т а баwәрмәнда йәк бу. «Һанан ийа! Әв чаwа бу кӧ ми
Жь wана т’ӧ кәси һәбука хwәр’а рещ ьнф qәлпе хьраб кьрә дьле
нәд ьг от кӧ: «Йа мьн ә», ле һәр тә, кӧ тӧ Р’ӧһ’е Пирозр’а дәрәwа
тьштед wан йәк бу. 33 Шандийа бьк и у жь qимәте ә’рде һьнәк и
бь qәwата зор шә’дәт ийа мь вәшери? 4 Бәри фьротане нә әw
рьн‑р’абуна Хӧдан Иса дьдан йа тә бу? У пәй фьротанер’а жи
у к’әр әмәкә ф мәзьн сәр wан qимәте wе дәсте тәда нибу? Тә
һ’әм уйа бу. 34 Нава wанда т’ӧ чьма әв йәк кьрә дьле хwә? Тә
кәс һ’әwщ е тьшт әк и нибу. нә кӧ мәрьв ар’а дәр әw кьр, ле
Әwед кӧ хwәйе ә’рда йан мала Хwәдер’а». 5 Гав а Һанан ийа әв
бун, дьфьрот ьн у qимәт е wан хәбәр бьһ истьн, к’әт р’ӧһ’е хwә
тьшт ед фьр от и дан ин 35 бәр да у тьрсәкә мәзьн һ’әм уйед кӧ
п’ийед шанд ий а дад ан ин у бьһ ист ьн гьрт. 6 Хорт жи р’а
wан а жи к’ер’а чь лазьм бу бун әw к’әфәнф кьрьн у бьрьнә
йа бәла дьк ьрьн. 36 Аwа йәк и дәрв а дәфьн кьрьн.
7 Wәкә се сьһ’әт а дәрбаз бу,
леw иф жь Qӧбрьс е, нав е wи
ф
Усьв , кӧ шанд ийа жер’а дьг от жьна wи кӧ ньзан ьбу чь qәw ь
Барнабасф, кӧ те фә’мк ьрьне: мийә, к’әтә һьндӧр’. 8 Пәтрус
«Йе Дьлдайине*», 37 ә’рдәк и wи же пьрси гот: «Мьнр’а бежә,
һәбу фьрот, qимәте wи ани бәр wә һәбук а хwә һәм а һаqаси
п’ийед шанд ийа дан и.
фьрот?» Әwе гот: «Бәле, һәма

5

* 4:36 Нав е «Барнабас» бь зьмане арам иф хәб әр бь хәб әр: «Кӧр’е Дьл
дай ине». Аһа те фә’мк ьрьне: «Йе кӧ дьл дьда бәр инс ен».
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һаqаси». 9 Һьнг е Пәтрус wер’а
гот: «Һун чьм а бунә йәк кӧ
Р’ӧһ’е Хӧдан бьщер’ьбин ьнф?
Ва нә дәнге ньгед wан мәрьвед
кӧ мере тә дәфьн кьрьнә жь
пьшт дери тен, wе тә жи дәр
хьнә дәрва». 10 Пер’а‑пер’а әw
к’ӧлф әт к’әтә бәр ньг ед wи у
р’ӧһ’е хwә да. Һьнге хорт к’әть
нә һьндӧр’, әwа мьрит и дит ьн,
һьлдан бьрьн к’еләк а мере wе
дәфьн кьрьн. 11 Тьрсәкә мәзьн
к’әтә сәр т’әмамийа щьвинеф у
һ’әм уйед кӧ әв йәк бьһ ист ьн.
К’әр әмәтед бь дәст е
шанд ийа
12 Бь дәсте шандийа гәләк ни
шан у к’әрәмәт нав щьмә’т еда
дьбун. (Һ’әму баwәрмәнд һәвр’а
һеwангәһа Сьлеманда дьщьви
йан. 13 Т’ӧ кәси жь йед май ин
нәwерьбу незик и wан буйа, ле
бәле щьмә’т е жи qәд ьре wан
дьгьрт. 14 Ле диса ә’лаләта жьна
у мера һе‑һе зедә дьбун, йед кӧ
баwәрийа хwә Хӧдан дан ин.)
15 Бон а ве йәке хәлqе нәх wәш
дәрд ьх ьст ьнә сәре р’ийа, да
дан инә сәр дарбәста у бәр’а,
wәк и гава Пәтрус дәрбаз бә,
т’әне сийа wи бьк’әвә сәр жь
wан һьнәк а. 16 Ә’лаләт жи жь
баж ар ед дор‑бәр а дьһ ат ьнә

Оршәл име, т’әви хwә нәх wәш
у йед кӧ жь р’ӧһ’едф һ’әрамф
щәф а дьк ’ьш анд ьн дан ин у
һ’әм у жи qәнщ дьбун.
Зеранд ьна шанд ийа
у һ’әм уйед
т’әви wи, кӧ жь к’омәла сад у
qийа бун, һ’әвсудийева дагьрти
р’абун 18 дәст авит ьнә шанд и
йа, авит ьнә кәлаф щьмә’т ийе.
19 Ле мьлй ак’әт әк иф Хӧд ан wе
шәве дәрг әһед кәле вәк ьрьн,
әw дәрх ьст ьнә дәрв а у гот ә
wан: 20 «Һәр’ьн п’арьстгәһеда
бьс әк ьн ьн у щьмә’т ер’а ван
һ’әм у гот ьнед ве жий ине бе
жьн». 21 Wана жи гӧһдари кьр,
сьбәһе зу к’әт ьнә п’арьстгәһе,
дәстпек ьрьн һин кьрьн.
Һьнг е сәр әкк ’аһ ин к’ом а
хwәва һат, т’әви т’әмамийа к’о
ма р’успийед Исраеле, щьвина
гьр әг ьра щьв анд у шанд ьнә
кәле кӧ шанд ийа бин ьн. 22 Ле
гав а бәрдәст и чун, әw кәледа
нәд ит ьн, вәг әр’ийан һат ьн у
гот ьн: 23 «Кәла жь һәр алийа
ва дадай и бу у ноб әдар жи ль
бәр дәрг әһ а бун, ле гав а мә
вәк ьр, мә һьндӧр’д а т’ӧ кәс
нәд ит». 24 Гав а сәрwере нобә
дар ед п’арьстг әһе у сәр әкед
к’аһ ин а әв хәб әр бьһ ист ьн,

282

17 Сәр әкк’аһ инф

К’АРЕД ШАНДИЙ А, 5

сәр wан ә’щебмай и ман дьг о
тьн: «Гәло чь qәw ьмийә?» 25 Wе
дәме йәк и һат wанр’а гот: «Ва
әw мәрьвед wә авит ьбунә кә
ле, п’арьстгәһеда сәк ьн и нә у
щьмә’те һин дьк ьн!» 26 Wи чах и
сәрwере нобәдара бәрдәстийава
т’әв ай и чун әw анин, ле нә бь
зорбәт ийе, чьмк и жь щьмә’т е
дьт ьрсий ан, кӧ wан нәд ьнә
бәр кәвьра.
27 Әw бьрьн бәр щьвина гьрә
гьра данә сәк ьнандьне, сәрәк
к’аһ ин жь wан пьрси 28 у гот:
«Мә һ’ьшк т’әм и ль wә нәк ьр,
кӧ бь Wи Нави һин нәк ьн? Ле
ва wә Оршәл им бь һинк ьрьна
хwәв а т’ьж и кьрийә, һун дь
хwазьн щабд арий а хун а Wи
Мәрьви бьк ьн ә стуйе мә»*.
29 Пәтрус у шанд ийед май инва
щаб дан у гот ьн: «Әм гәр әке
гӧр’а Хwәде бьк ьн, нә кӧ йа
мәрьв а. 30 Хwәдейе кал‑бавед
мә Иса жь мьрьне р’ак ьр, Әwе
кӧ wә дарв а дард ак ьр кӧшт.
31 Хwәде Әw бьл ьнд кьр дан и
ль мьле Хwәй и р’аст е, кӧ бь
бә Р’ебәр у Хьлазк ьрф, wәк и
мәщала т’обәйе у бахшанд ьна
гӧна бьдә Исраеле. 32 Әм шә’де
ван тьшт а нә, ӧса жи Р’ӧһ’е

Пироз, к’иж ан Хwәде да wан,
йед кӧ гӧр’а Wида нә».
33 Гав а wана әв йәк бьһ ист,
гәләк и һерс к’әтьн у дьхwәстьн
wан бькӧж ьн. 34 Ле ферьсик иф
дәрсдареф Qан уне һәбу, наве
wи Гамалйел у нава т’әмамийа
щьмә’теда жи хwәйиqәдьр бу.
Әва щьвина гьрәг ьрада р’абу
сәк ьни ә’мьр кьр кӧ шандийа
хеләке дәрхьнә дәрва 35 у wанр’а
гот: «Гәли исраелийа! Һьндава
ванда һаш жь хwә һәбьн кӧ һу
не чь бьк ьн. 36 Wәхтәке Т’әwдас
пешда һат, кӧ хwә данибу дәwса
йәки мәзьн у wәкә чарсьд мәрь
ви жи хwә ле гьртьбун, әw һатә
кӧшт ьне, һ’әм у пәйч уйед wи
жи т’ур’‑т’ур’и бун у кәс нәма.
37 Пәй wир’а Щьһудайе Щәлиле
жи р’ожед навньвисареда р’абу
ә’лаләтәкә гьран ль пәй хwә бьр,
ле әw һатә кӧштьне у һ’әм уйед
пәй wи дьч ун жи бәла‑бәлайи
бун. 38 У ньһ а әз ви һ’ал ида
wәр’а дьбеж ьм, жь ван мәрьва
вәгәр’ьн у wан бәр’дьн. Һәгәр
әw шеwьр йан шьхӧл мәрьвати
бә, wе бәтал бә, 39 ле һәгәр жь
Хwәдеда йә, һун нькарьн бәтал
кьн. Мьqати хwә бьн нәбә кӧ
һун р’абьнә бәр Хwәде».

* 5:28 Мәтт а 27:25.
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Щьвина гьр әг ьра гӧр’а wи
кьр, 40 гази шандийа кьрьн, әw
данә бәр qамчийа, ә’мьри сәр
wан кьрьн, кӧ иди бь наве Иса
хәбәр нәдьн у бәр’дан. 41 Әвана
жи жь щьвина гьрәгьра чун, ша
дьбун кӧ бона наве Иса һежайи
р’әзилк ьрьне бунә. 42 Һәр р’ож
ль п’арьстгәһе у малада т’ьме
Мьзгиниф дьдан у һин дьк ьрьн
кӧ Мәсиһ, Иса йә.
Бьж арт ьна һ’әфт к’омәкд ара

6

1 Wан р’ож ада гав а шаг ьрт
зедә дьбун, щьһуйед кӧ
йунаниф хәбәр дьдан һьндава
щьһуйед ибранидаф* бина хwә
тәнг дьк ьрьн, чьмк и хӧрәке кӧ
һәр р’ож дьһатә бәлак ьрьне нә
дьгьһиштә жьнәбийед wан. 2 Wи
чах и һәр донздәһа гази к’ома
шаг ьрта кьр у готьн: «Әв йәк
нә р’аст ә кӧ әм даннасинийа
хәбәра Хwәде бьһельн, хӧрәк
бәлакьрьнева мьжул бьн. 3 Ньһа
гәли бьра, жь нава хwәда һ’әфт
мәрьвед бь шә’дәтийа наве qәнщ
бьбьжерьн, кӧ бь избати Р’ӧһ’е
Пироз у сәрwахтийеваф т’ьж и

нә, wәк и әм wан дайньнә сәр
ви шьхӧли. 4 Ле әме хwә бьдь
нә дӧа у даннасинийа хәбәре».
5 Әва йәк а һ’әм у баwәрмәнда
хwәш һат у әв мәрьв ана бь
жартьн: Стәйфан, мәрьвәк и бь
баwәри у Р’ӧһ’е Пирозва т’ьж и,
Филипо, Прокоро, Никанор,
Тимон, Парменас у Николойе
жь Әнтакйайе, кӧ жь п’утп’а
рьстийеф һатьбу сәр баwәрийа
щьһуйа. 6 Әвана бәр шандийа
данә сәк ьнанд ьне, шанд ийа
жи дӧа кьрьн у дәстед хwә да
нә сәр wан. 7 У хәбәра Хwәде
пешда дьч у, ә’лаләта шаг ьрта
Оршәлимеда гәләк и зедә дьбу
у жь к’аһ ина жи гәләка баwәри
qәбул дьк ьрьн.
Гьрт ьна Стәйфан
Стәйфан, әw мәрьвәк и бь
к’әрәм у qәwата Хwәдева т’ьж и
бу, нав щьмә’теда к’әрәмәт у
нишанед мәзьн дьк ьрьн. 9 Ле
һьнәкед жь к’ьништаф кӧ Аза
йи* дьһатә готьне, щьһуйед жь
Курене у Скәндәрйайе у ӧса жи
щьһуйед жь qәзайед Киликйайе
8

* 6:1 «Щьһуйед ибран и» әw бун кӧ ль wәлат е хwәда мәзьн бьбун зьмане
Ибран и йан Арам и хәб әр дьдан.
* 6:9 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Льб әрт ин», кӧ те фә’мк ьрьне:
«Азай ийа хӧлама».
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у Асйайе р’абун т’әви Стәйфан
к’әтьнә дә’wе. 10 Ле нькарьбун ль
бәр wе сәрwахтийе у wи Р’ӧһ’е
кӧ пе хәбәр дьда бьсәк ьнийа
на. 11 Wи чах и дьзива сәре чәнд
мәрийа т’ьж и кьрьн кӧ беж ьн:
«Мә бьһ ист кӧ әва тьштед мь
qабьли Муса у Хwәде дьбежә».
12 Бь ви аwайи щьмә’т, р’усп и у
qан унзан т’әвиһәв кьрьн, р’а
һьштьнә Стәйфан, әw гьртьн у
к’аши щьвина гьрәг ьра кьрьн.
13 Шә’д ед дәр әw анин дан ә
сәк ьнанд ьне у wан гот: «Әва
т’әрка хәбәрдана мьqабьли ви
щийе пироз у Qан унаф Муса
накә. 14 Мә жь дәве wи бьһ ист
кӧ гот: ‹Исайе Ньсрәте wе ве
П’арьстгәһе һьлшинә у ә’дәтед
кӧ Муса данә мә бьг ӧһез ә›».
15 Һ’әм уйед щьвина гьрәг ьрада
р’уньшти гава ль wи ньһер’ин,
дина хwә дане р’әнг‑р’уйе wи
мина р’әнг‑р’уйе мьлйак’әта бу.

бьбьһен! Гава баве мә Бьраһ им
һе Мәсопотамйайеда дьма, кӧ һе
нәчубу бажаре Һ’аране, Хwәдейе
р’умәте wива хӧйа бу 3 у жер’а
гот: ‹Жь wәлат у пьсмамед хwә
бьqәтә у һәр’ә wи wәлат е кӧ
әзе нишани тә кьм›*. 4 Һьнге
Бьраһ им жь wәлате к’ьлдани
йа дәрк’әт ль Һ’аране ма. Пәй
мьрьна баве wир’а Хwәде әw
wаргӧһастә ви wәлате кӧ һун
ньһа теда дьминьн. 5 Ль ве дәре
wаргәһ нәда wи, нә жи дәwса
ньгәк и, ле соз да кӧ ви wәлати
чаwа мьлк’ бьдә wи у пәй wир’а
жи бьдә зӧр’әта wи, гава кӧ һе
зар’ед wи т’ӧнәбун*. 6 Хwәде
wир’а аһа гот: ‹Зӧр’әт а тәйе
wәлате хәлqеда хәрибийеда бә,
wе wан бьк ьнә хӧлам у чарсьд
сали бьдьнә щәфе. 7 Ле диwана
wи мьләте кӧ wе жер’а бьбьнә
хӧлам› Хwәде гот, ‹Әзе бьк ьм,
пәй wе йәкер’а әwе дәрен, ль
ви щий и Мьн бьһ’әбин ьн›*.
Щабд ай ина Стәйфан 
8 Паше сьнәт ф чаwа ниш ан а
ль бәр щьвина гьр әг ьра
пәймане да Бьраһ им. Аwа гава
1 Һьнге сәрәкк’аһ ин Стәй Исһ аq жер’а бу, р’ож а һ’әйшта
фанр’а гот: «Әв йәк р’аст әw сьнәт кьр у Исһаq жи Аqуб
ьн?» 2 Әwи гот: «Гәли бав у бьра, ӧса кьр, Аqуб жи һәр донздәһ

7

* 7:3 Дәстпебун 12:1.
* 7:5 Дәстпебун 17:8; 48:8.
* 7:7 Дәстпебун 15:13‑14; Дәрк’әт ьн 3:12.
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кӧр’ед хwәйә бавә’ширед мә
ӧса кьрьн*.
9 Бавә’шира жи жь һ’әвсудийе
Усьвф чаwа хӧлам фьрот ьн, кӧ
wи бьбьнә Мьсьре, ле Хwәде
т’әви wи бу*, 10 әw жь һ’әм у
тәнг асийед wи хьлаз кьр. Га
ва әw бәр Фьрәw ьнеф п’адше
Мьсьре сәк ьн и, Хwәде к’әрәм
у сәрwахт и дайе, п’адше жи
Усьв сәр Мьсьре у т’әмам ийа
мала хwә кьрә сәрwер*. 11 Һьн
ге т’әмам ийа wәлат е Мьсьре у
Кәнанедаф бу хәлайи у к’әт ьнә
охьрме гьр ан, кал‑бав ед мә
нькарьбун хӧрәк дәстх ьстана*.
12 Аqуб кӧ бьһ ист ль Мьсьр е
гән ьм дәст дьк’әвә, щара пе
шьн кал‑бав ед мә шанд ьн.
13 Щара дӧда Усьв хwә бьрайед
хwәва да наск ьрьне у ә’сьле wи
Фьр әw ьнва ә’йан бу. 14 Һьнг е
Усьв шанд гази баве хwә Аqуб
у т’әмам ийа мала wи кьр, кӧ
сәрһәв һ’әфте пенщ нәфс бун.
15 Аqуб бәрж ер и Мьс ьр е бу,

әw у кал‑бавед мә wьр мьрьн.
16 Щьнйазед wан бьрьнә Шәхәме
кьрьнә wи мәзәле кӧ Бьраһ им
бь qимәт әк и зив а жь кӧр’ед
Һаморе Шәхәме к’ьр’ибу*.
17 Гав а әw wәхт е кӧ Хwәде бь
сонд Бьраһимр’а соз дабу незик
дьбу, щьмә’т Мьсьреда гәләк и
зедә бьбу. 18 Wи чах и п’адшак и
дьн Мьсьреда р’абу, кӧ дәрһәqа
Усьвда тьштәк ньзаньбу*. 19 Әwи
һ’ьләк’ари ль мьләте мә кьр у
кал‑бавед мә данә щәфе, п’ейи
сәр wан кьр, кӧ әw зар’окед хwә
бавеж ьнә дәрв а, кӧ нәж ин*.
20 Wи чах и Муса жь дийа хwә
бу, әw йәк и гәләк и бәдәw бу у
се мәһа мала баве хwәда мәзьн
бу*. 21 Гав а әw һатә авит ьне,
qиза Фьрәw ьн әw һьлда бьр,
чаwа кӧр’ хwәр’а мәзьн кьр.
22 Муса т’әмам ийа сәрwахт ийа
мьсьрийа һин бу, хәбәрдан у
шьхӧле хwәда жи зор бу.
23 Гав а чьл сал ий а wи т’ә
мам бу, дьле wир’а дәрбаз бу

* 7:8 Дәстпебун 17:10‑14.
* 7:9 Дәстпебун 37:11‑28; 39:2, 21.
* 7:10 Дәстпебун 37:1‑36; 39:1–41:46.
* 7:11‑15 Дәстпебун 41:53–47:31; 49:33.
* 7:16 Йеш у 24:32.
* 7:18 Дәрк’әт ьн 1:7‑8.
* 7:19 Дәрк’әт ьн 1:10‑11, 22.
* 7:20‑22 Дәрк’әт ьн 2:1‑10.
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кӧ сәрик и бьдә хушк‑бьрайед
хwә зар’ед Исраел. 24 Әwи йәк и
исраели дит кӧ йәк и мьсьри
нәһәqи ле дьк ьр, чу пьшта wи,
һ’әйф һьлда йе мьсьри кӧшт.
25 Мус а т’ьр е ф хушк‑бьр айед
wийе фә’м бьк ьн, кӧ Хwәде wе
бь дәсте wи хьлазбуне бьдә wан,
ле фә’м нәк ьрьн. 26 Р’ож а дьне
р’асти дӧ исраелийа һат кӧ шәр’
дьк ьрьн, хwәст кӧ wан ль һәв
бинә у гот: ‹Ә’вд но! Һун бьра
нә, чьма нәһәqийе ль һәвдӧ
дьк ьн?› 27 Ле әwе кӧ нәһәqи ль
һәв але хwә дьк ьр, әw дә’ф да
у гот е: ‹К’е тӧ сәр мә сәрwер
у һ’акьм к’ьфш кьри? 28 Йан
тӧ дьх wази мьн жи мина wи
мьсьрийе дӧһӧ бькӧж и?›* 29 Га
ва Муса әв йәк бьһ ист, р’әви
wәлат е Мьдйане хәрибийеда
ма у ль wьр дӧ кӧр’ жер’а бун*.
30 Пәй чьл сал ир’а бәр’ийеда
ль ч’ийайе Синайеф мьлйак’ә
тәк нава алава агьре дьр’ийеда
wива хӧйа бу*. 31 Муса кӧ дит, ль
сәр wе йәке ә’щебмайи ма. Гава

незик дьбуйе кӧ бьбинә, дәнг е
Хӧдан бьһ ист: 32 ‹Әз Хwәдейе
кал‑бавед тә, Хwәдейе Бьраһим,
Исһ аq у Аqуб ьм›. Муса дьлә
рьзи у нәwерьбу бьн ьһер’ийа.
33 Һьнг е Хӧд ан гот е: ‹Чарьхед
ньгед хwә бехә, чьмк и әw щийе
кӧ тӧ ле сәк ьн и йи ә’рде пироз
ә. 34 Бәле Мьн щәфе щьмә’та
Хwә Мьсьреда дит у зарин ийа
wан бьһ ист, пәйа бум кӧ wан
хьлаз кьм. Дә ньһ а wәрә Әз тә
бьш ин ьмә Мьсьре›.
35 Әw Мус айе кӧ т’әхсир кь
рьн у гот ьне: ‹К’е тӧ сәр мә
сәрwер у һ’акьм к’ьфш кьри?›
Хwәде бь дәст е wи мьлйак’әт е
кӧ нав дьр’ийед а wив а хӧйа
бу, әw чаwа сәрwер у хьлазк ьр
шанд*. 36 Әwи әw жь Мьсьре
дәрх ьст ьн, Мьсьре, бә’ра Сор
у бәр’ийедаф чьл сал и нишан у
к’әрәмәт кьрьн*. 37 Муса һәма
әw бу, йе кӧ зар’ед Исраелр’а
гот: ‹Хwәде wе жь нав бьрайед
wәда п’ехәмбәрәк и мина мьн
бона wә р’акә›*. 38 Муса әw бу,

* 7:28 Дәрк’әт ьн 2:14.
* 7:29 Дәрк’әт ьн 2:11‑22; 18:3‑4.
* 7:30‑34 Дәрк’әт ьн 3:1‑10.
* 7:35 Дәрк’әт ьн 2:14; 3:2.
* 7:36 Дәрк’әт ьн 7:3; 14:21; Жьмар 14:33.
* 7:37 Qан уна Дӧщари 18:15.
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йе кӧ бәр’ийеда нава щьмә’т е
бу, ль сәре ч’ийайе Синайе жи
т’әви wи мьлйак’әти бу, к’ижа
ни т’әви wи кал‑бав ед мәр’а
хәбәр дьда. Әва әw бу, йе кӧ
әw хәбәред жий ине һьлд ьдан
кӧ бьдә мә*.
39 Ле кал‑бавед мә нәх wәстьн
гӧр’а wи бьк ьн, әw т’әхсирф кь
рьн, дьлед хwәда вәгәр’ийанә
Мьсьре 40 у Һарунр’аф гот ьн:
‹Мәр’а хwәдейа чекә, кӧ пешийа
мә к’әвьн, чьмк и әw Мусайе кӧ
әм жь wәлате Мьсьре дәрхьстьн,
әм ньзаньн чь һатә сәре wи›*.
41 Һәм а wан р’ож ад а п’ут әк и
мина голька чек ьрьн, qӧрбанф
wи п’утир’а дан у бона шьхӧле
дәсте хwә к’еф кьрьн*. 42 Һьнге
Хwәде бәре Хwә жь wан гӧһаст
у һьшт кӧ әw стәйркед ә’змен
бьһ’әбиньн, чаwа к’ьтеба п’е
хәмбәрада ньвисар ә:
‹Гәло чьл сали qӧрбан у һ’ә
диф wә бәр’ийеда Мьнр’а
дан, Мала Исраел?

На, ле wә коне Молох хwәде
у стәйрка Р’әмфан хwәдейе
хwә һьлд ьдан,
әв сур әт ьн, йед кӧ wә че
кьрьн,
wәк и һун wан бьһ’әбин ьн.
Бона ве йәке Әзе wә бьг ӧ
һезьмә wи алийе wәлат е
Бабилонеф›*.
44 Конеф Шә’дәт ийе бәр’ийе
да т’әви кал‑бав ед мә бу. Әw
ӧса һат ә чек ьрьне, чаwа Әwе
кӧ Мусар’а хәбәр да, ә’мьр кьр
кӧ мин а wи шьк ьле кӧ дит ь
бу чек ә*. 45 Паше кал‑бав ед
мә жи әw коне кӧ жь пеш ий а
wанр’а мабу, һьлд ан анин ә
ви wәл ат и, wи wәхт е кӧ wан
т’әви Йеш уф жь wан мьләт а
зәфт кьрьбун у Хwәде жь бәр
кал‑бав ед мәв а бәри wан мь
ләт а дабу. Әw кон ль wьр ма
һ’әт а wәхт е Даw ьд*. 46 Даw ьд
жи к’әр әм жь Хwәде станд,
хwәст кӧ ханәке бон а Хwәде
йе Аqуб чекә*. 47 Ле Сьлем ан
43

* 7:38 Дәрк’әт ьн 19:1–20:17; Qан уна Дӧщари 5.
* 7:40 Дәрк’әт ьн 32:1.
* 7:41 Дәрк’әт ьн 32:2‑6.
* 7:43 Амос 5:25‑27.
* 7:44 Дәрк’әт ьн 25:8‑9, 40.
* 7:45 Йеш у 3:14‑17.
* 7:46 П’адшат и II, 7:1‑16; Дир ок I, 17:1‑14.
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бон а Wи ханәк чек ьр*. 48 Ле
бәле Йе Һәри Жорьн малед бь
дәст а чек ьрид а нам инә, чаwа
п’ехәмб әр дьб ежә:
49 ‹Ә’зм ан к’ӧрсий а Мьн ә,
ә’рд жи бьне п’ийед Мьн ә.
Һуне чь мале Мьнр’а чек ьн?
Хӧдан дьбежә.
Йан жи чь щий и бона р’ь
һ’әт ийа Мьн?
50 Нә дәст ед Мьн әв һәр тьшт
чек ьрьнә?*›
51 Сәрһ’ьшкно! К’афьр у гӧ
һада кәр’но!* Һун т’ьме мьqа
бьл и Р’ӧһ’е Пироз дьсәк ьн ьн,
кал‑бавед wә чаwа бунә, һун
жи ӧса нә**. 52 Кал‑бавед wә жь
п’ехәмбәра к’ижан нәзерандьн?
Әwед кӧ һе бәреда бона һат ьна
Йе Р’аст дьг от ьн, дькӧшт ьн. У
ва ньһ а жи wә нәмам ийа Wи
кьр у кӧшт. 53 Wәр’а Qан ун бь
дәсте мьлйак’әта һатә дайине,
ле wә хwәй нәк ьр!»

сәр wи дьч’ьр’ьк анд ьн. 55 Ле
Стәйфан бь Р’ӧһ’е Пироз т’ьж и
бәре хwә ә’зменда кьр, р’умәта
Хwәде у Иса ль мьле Хwәдейи
р’асте сәк ьни дит 56 у гот: «Ва
йә әз ә’змана вәбуйи дьбиньм у
Кӧр’еф Мерьв ль мьле Хwәдейи
р’асте сәк ьни!» 57 Wи чах и wана
кьрә qир’ин у гӧһед хwә гьртьн,
һ’әм у һәвр’а р’аһ ьшт ьнә wи,
58 әw жь бажер дәрх ьст ьн, данә
бәр кәвьра. Шә’да жи к’ьнщед
хwә данинә бәр ньгед хортәк и
наве wи Шаw ул. 59 Гава кәвьр
давит ьне, Стәйф ан дӧа кьр
у гот: «Хӧдан Иса, р’ӧһ’е мьн
бьстинә». 60 Һьнге wи чок да, бь
дәнге бьльнд кьрә гази: «Хӧдан,
ве йәке ванар’а гӧнәф һ’әсаб
нәкә». Аһа кӧ гот, һеньж и*.

8

Кӧшт ьна Стәйфан

1 Шаw ул жи qайл бу, кӧ әw

бе кӧшт ьне.

Шаw ул пәй 
баwәрмәнд а дьк’әв ә

54 Гав а әв тьшт дьбьһ ист ьн,
Әwе р’оже мьqабьл и щьви
һәwа wан дьк’әт у дьранед хwә наф Оршәл имеда зеранд ьнәкә

* 7:47 П’адшат и III, 6; Дир ок II, 3:1‑17.
* 7:50 Ишайа 66:1‑2.
* 7:51 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Дьл у гӧһ ада бе сьнәтно».
** 7:51 Ишайа 63:10.
* 7:60 Бь зарав әк и дьн: «К’әт ә хәwе». Аһа те фә’мк ьрьне: «Р’ӧһ’е хwә
да, мьр».
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гьран дәстпебу. Пештьри шан
дийа һ’әм уйед баwәрмәнд бә
лай и т’опр ах ед Щьһ уст ан е
у Самәрйайе бун. 2 Мәрьв ед
хwәдехоф Стәйфан дәфьн кь
рьн у шинәкә гьран сәр кьрьн.
3 Ле Шаw ул гәләк зьрар дьд а
щьвине, мал‑мал дьг әр’ий а
жьн у мер к’аши дәрва дьк ьрьн
давит ьнә кәле*.
Фил ипо Самәрйайед а 
Мьзг ин ийе дьдә
4 Әwед бәл а‑бәл ай и бьбун
дьгәр’ийан, Мьзг инийа хәбәре
дьдан. 5 Фил ипо жи бәржери
бажарәк и Самәрйайе бу, wанр’а
бона Мәсиһ даннасин дьк ьр.
6 Ә’лал әт е бь дьл гӧһд ар ий а
гот ьнед Фил ипо дьк ьр, гав а
дьбьһ ист ьн у дьд ит ьн әw к’ә
рәмәт ед кӧ wи дьк ьрьн. 7 Жь
гәл әк щьн ак ’әт ий а ф р’ӧһ’ед
һ’әрам бь дәнге бьл ьнд дьк ьрь
нә qир’ин дәрд ьк’әт ьн у гәләк
шьл ушә’т, ньг ада сәqәт qәнщ
дьбун. 8 Һьнг е шабунәкә мәзьн
к’әтә wи баж ари.
9 Мәрьвәк wи баж арида һәбу
наве wи Шьмһ’ун, әwи һе зува
сербазиф дькьр у самәриф ә’щеб
майи дьк ьрьн у хwә жи данибу

дәwса йәк и мәзьн. 10 Т’әмамийа
щьмә’те жь бьч’ука һ’әта мәзьна
бь дьл гӧһ дьданә wи у дьготьн:
«Әв ә әw ‹Qәwата Хwәдейә мә
зьн› кӧ дьбеж ьн». 11 Бь дьл гӧһ
дьданә wи, чьмк и әwи зува бь
сербазийед хwә әw ә’щебмайи
кьрьбун. 12 Ле гава әwи әw мьз
гинийа Филипо баwәр кьр, йа
кӧ бона П’адшат ийа Хwәде у
наве Иса Мәсиһ дьда, һьн мер
һьн жьн, һ’әму жи пе аве һатьнә
ньхӧмандьне. 13 Шьмһ’ун хwәха
жи баwәр кьр һатә ньхӧмандьне
у т’ьме т’әви Филипо бу. У гава
әw нишан у к’әрәмәтед зор кӧ
дьбун дьдит, ә’щебмайи дьма.
14 Шанд ийед Оршәл имед а
гава бьһ истьн, wәк и Самәрйа
йе хәбәра Хwәде qәбул кьрийә,
Пәтрус у Йуһ’әнна шандьнә щәм
wан. 15 Әw кӧ бәржер бун, бона
wан дӧа кьрьн кӧ Р’ӧһ’е Пироз
бьстиньн, 16 чьмк и һ’әта һьнге
һе Р’ӧһ’е Пироз нәһатьбу сәр
жь wан т’ӧ кәси, т’әне бь наве
Хӧдан Иса һатьбунә ньхӧмандь
не. 17 Һьнге Пәтрус у Йуһ’әнна
дәстед хwә данинә сәр wан у
wана Р’ӧһ’е Пироз станд.
18 Гав а Шьмһ’ун дит, wәк и
бь дәст данина шандийа Р’ӧһ’е

* 8:3 К’ар ед Шанд ийа 22:4‑5; 26:9‑11.
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Пироз дьстиньн, п’әрә дьреж и
wан кьр 19 у гот: «Әви һ’ӧкӧм и
бьдьнә мьн жи, кӧ әз дәсте хwә
дайн ьмә сәр к’е, Р’ӧһ’е Пироз
бьст инә». 20 Ле Пәтрус wир’а
гот: «Зиве тә бьра т’әви тә бь
т’әр’ьб ә! Тә т’ьр е п’ешк’еш а
Хwәде п’әр әт и те станд ьне!
21 П’ар а тә ве йәкед а тьшт әк
т’ӧнә, чьмк и дьле тә ль бәр
Хwәде нә р’аст ә. 22 Ньһа жь wе
хьрабийа хwә вәгәр’ә, р’әща жь
Хӧдан бькә, бәлк и әв нета тәйә
хьраб бе бахшанд ьне, 23 чьмк и
әз тә нава тә’лай ийа зьрав у
qәйдед нәһәqийеда дьбин ьм».
24 Шьмһ’ун ле вәг әр’анд у гот:
«Һун бона мьн һиви жь Хӧдан
бьк ьн, wәк и жь әw гот ьнед wә
т’ӧ тьшт нәйе сәре мьн».
25 Гав а wана шә’дәт и да у хә
бәра Хӧдан хәбәр дан, пашда
вәг әр’ийанә Оршәл име у ль
сәр р’ийа хwә гәләк гӧндед Са
мәрйайеда жи Мьзгини дьдан.
Фил ипо у нәмереф
жь wәлате Әтй уп ийе
26 Һьнге мьлйак’әтәк и Хӧдан

Фил ипор’а гот: «Р’аб ә һәр’ә
алийе баш уреф, сәр wе р’ийа кӧ
жь Оршәлиме бәржери Газзайе

дьбә», кӧ чол‑бәстәк бу. 27 Әw
жи р’абу чу у дина хwә дайе,
ва йә нәмерәк иф жь Әтй упи
йе wәзире Кәндаке, аwа готи
п’адша Әтй упийе, кӧ wәк’иле
т’әмам ийа хьзна wе бу, бона
һ’әбандьне һатьбу Оршәлиме.
28 Әw жь wьр вәдьгәр’ийа у ә’рәба
хwәда к’ьтеба Ишайаф п’ехәмбәр
дьхwәнд. 29 Р’ӧһ’ Филипор’а гот:
«Пешда һәр’ә у р’әх ә’рәбева
һәрә». 30 Филипо жи бәзи не
зик буйе, бьһ ист кӧ әw к’ьтеба
Ишайа п’ехәмбәр дьх унә у же
пьрси: «Чь кӧ тӧ дьх уни фә’м
дьк и?» 31 Әwи готе: «Әзе чаwа
бькарьбьм фә’м бьк ьм, һәгәр
йәк мьнр’а шьр ов әнәкә?» У
һиви жь Филипо кьр кӧ р’абә
р’әх wи р’уне. 32 Әw щийе кӧ
wи ньвисареда дьх wәнд әв бу:
«Мина пәза бона сәржек ь
рьне һатә бьрьне
у чаwа бәрх а ль бәр qӧсесе
хwә накә к’ал ин,
дәве Хwә вәнакә.
33 Әw ньм ьз кьрьн у һәqе Wи
же станд ьн.
Дәрһәqа зӧр’әт а Wида к’е
wе гьл и кә?
Чьмк и ә’мьре Wи жь р’убаре
дьне һатә һьлдане»*.

* 8:33 Ишайа 53:7‑8.
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дьх wар кӧ wан бьдә кӧштьне.
Әw чу щәм сәрәкк’аһ ин, 2 дәс
турнә’мә сәр к’ьништед Шаме
жь wи хwәстьн, wәк и һ’ӧкӧме
wи һәбә жьн у меред кӧ ль пәй
ве Р’е дьчьн һәгәр бьбинә, wан
бьгьрә гьредайи бинә Оршәли
ме. 3 Гава дьч у незик и Шаме бу,
ньшкева жь ә’змен р’онайике
дора wи шәwq да. 4 Әw к’әтә
ә’рде у дәнгәк бьһ ист кӧ wир’а
дьгот: «Шаwул, Шаwул! Тӧ чьма
Мьн дьзерини?» 5 Әwи жи гот:
«Тӧ к’и йи, Хӧдан?» Wи дәнг и
готе: «Әз әw Иса мә, Йе кӧ тӧ
дьзерини*. 6 Дә ньһа р’абә һәр’ә
бажер, wе тәр’а бе готьне те чь
бьк и». 7 Әw мәрьвед кӧ т’әви
wи дьч ун сар бун сәк ьн ин у
зар‑зьман к’әтьн. Wан әw дәнг
дьбьһ ист, ле кәсәк нәдьдитьн.
8 Шаw ул жь ә’рде р’абу, ч’ә’вед
wи вәкьри бун, ле тьшт нәдьдит.
Чаwа Шаw ул ль Иса вәд ьг әр’ә Һьнге дәсте wи гьртьн бьрьнә
(К’аред Шандийа 22:6‑16;
Шаме. 9 Әw се р’ожа кор ма, нә
26:12‑18)
хwар у нә жи вәх wар.
1 Шаw ул жи һ’әт а һьнг е
10 Шам ед а шаг ьрт әк и на
һе гәф ль шаг ьртед Хӧдан ве wи Һанан ийа һәбу, Хӧдан

Нәмер жь Фил ипо пьрси
у готе: «Әз һиви дьк ьм мьнр’а
бежә, п’ехәмбәр ван тьшта бона
к’е дьбежә? Бона хwә йан бона
йәк и майин?» 35 Филипо р’абу
wе ньвисареда дәстпек ьр дәр
һәqа Мьзг инийа Исада wир’а
шьровәк ьр.
36‑37 Гава р’ийа хwәда дьч ун,
әw гьһиштьнә авәке у нәмер гот:
«Ва йә ав, иди чь наһелә кӧ әз
бемә ньхӧмандьне?»* 38 У нәмер
ә’мьр кьр, кӧ ә’рәбе бьдьнә сә
кьнандьне, һәр дӧ жи к’әтьнә
аве у Филипо нәмер ньхӧманд.
39 Гава әwана жь аве дәрк’әт ьн,
Р’ӧһ’е Хӧдан Филипо һьлда, иди
нәмер Филипо нәдит, әw әшq у
ша р’ийа хwәда чу. 40 Ле Филипо
Ашдодеда хӧйа бу у дьгәр’ийа,
Мьзгини дьда һәр бажари, һ’әта
Qәйсәрийе жи һат.
34

9

* 8:36‑37 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Фил ипо wир’а гот: ‹Һә
гәр тӧ бь т’әмам ийа дьле хwә баwәр дьк и, дьк ари›. Әwи ле вәг әр’анд
у гот: ‹Әз баwәр дьк ьм, кӧ Иса Мәсиһ Кӧр’еф Хwәде йә›».
* 9:5 Нав һьнәк wәлг әр’анд ьнед кәвьнда әв жи һәйә: «‹Тӧ чьфт а хwә
ньк ари бав еж и шьв а сәрт уж›. Әw жи ләрьзи у шашмай и гот: ‹Хӧдан,
Тӧ чь дьх wази әз бьк ьм?› У Хӧдан wир’а гот».
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дитьнокеда һатә бәр ч’ә’ва у
wир’а гот: «Һананийа!» Әwи гот:
«Әз вьра мә, Хӧдан». 11 Хӧдан
wир’а гот: «Р’абә һәр’ә wе к’уча
кӧ жер’а Р’аст дьбеж ьн, мала
Щьһудада бона йәки жь Тарсусе
наве wи Шаwул бьпьрсә, чьмки
ва йә әw дӧа дькә, 12 дина хwә
дайе, ва мәрик дитьнокеда һатә
бәр ч’ә’ва, наве wи Һананийа,
әw һат дәстед хwә данинә сәр
wи, кӧ әw диса бьбинә». 13 Һана
нийа ле вәгәр’анд у гот: «Хӧдан,
бона ви мәрьви мьн жь гәләка
бьһ истийә, wәк и Оршәлимеда
wи чьqас хьраби ль щьмә’та Тә
кьрийә. 14 Вьр жи алийе сәрә
кед к’аһинада һ’ӧкӧме wи һәйә,
һ’әм уйед кӧ гази наве Тә дьк ьн
бьг ьрә». 15 Ле Хӧдан жер’а гот:
«Тӧ һәр’ә, чьмк и Мьн әw ча
wа һащәтәк бьжартийә, wәк и
наве Мьн нәщьһуйа, п’адша у
зар’ед Исраелева бьдә наск ь
рьне. 16 Әзе Хwәха нишани wи
кьм, кӧ чьqаси гәрәке бона наве
Мьн щәфе бьк’ьшинә».
17 Һанан ийа жи чу к’әтә wе
мале, дәсте хwә дани сәр wи
у гот е: «Шаw ул бьра! Хӧдан
әз шанд ьмә, әw Исайе р’ева
р’асти тә һат, wәк и тӧ диса бь

бини у бь Р’ӧһ’е Пироз т’ьж и
би». 18 Дәстх wәда жь ч’ә’вед wи
мина капәке тьшт же wарийан,
дит, р’абу пе аве һатә ньхӧман
дьне, 19 хwарьн хwар у qәwата
wи һатә щи.
Шаw ул баж аре Шамед а 
Мьзг ин ийе дьдә
Чәнд р’ож а Шаw ул щәм ша
гьртед Шамеда ма. 20 Дәстхwәда
Шаw ул дәстпек ьр к’ьн иштада
бона Иса даннасин кьр у гот кӧ:
«Әw Кӧр’е Хwәде йә». 21 Һ’әм у
йед кӧ дьбьһ ист ьн, ә’щебмай и
дьман у дьготьн: «Әва әw нинә,
кӧ Оршәлимеда йед кӧ гази Ви
Нави дьк ьрьн дькӧшт ьн? У
бона wе йәке һат ийә вьр жи,
wәк и wан бьг ьр ә у бьбә бьдә
дәст е сәр әкед к’аһ ина?» 22 Ле
Шаw ул һинк ьрьнеда һе qәwат
дьбу, избат дькьр кӧ Мәсиһ һәма
Иса йә у дәнг е һ’әм у щьһуйед
Шамеда дьда бьр’ине.
23 Гава гәләк р’ож дәрбаз бун,
щьһу шеwьрин кӧ wи бькӧж ьн,
24 ле Шаw ул нет а wанә хьраб
һ’әсийа. Әw шәв у р’ож бәр дәр
гәһед бажер бун кӧ wи бькӧж ьн,
25 ле шаг ьрт ед wи жи шәв әw бь
зәмбиле диwерва дах ьстьн*.

* 9:25 Корьнт’и II, 11:32‑33.
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Шаw ул Оршәл имед а
26 Гава Шаw ул һатә Оршәл и
ме, wи дьк ьр кӧ т’әви шаг ьрта
бә, ле һ’әм у жь wи дьтьрсийан,
wан баwәр нәдьк ьрьн кӧ әw жи
буйә шагьрт. 27 Һьнге Барнабас
әw һьлда бьрә щәм шандийа у
wанр’а гьли кьр, кӧ әwи р’еда
чаwа Хӧдан дитийә у т’әви wи
хәбәр дайә, Шамеда жи чаwа
мерк’ими наве Иса даннасин
кьрийә. 28 Шаw ул Оршәлимеда
т’әви wан р’адьбу‑р’удьньшт у
бь наве Иса Хӧдан мерк’им и
даннасин дьк ьр. 29 Ӧса жи т’әви
щьһуйед кӧ бь йунаниф хәбәр дь
дан бь хәбәрдане дьк’әтә дә’wе,
wана жи дьк ьр кӧ әw бькӧшта.
30 Гава бьра ве йәке һ’әсийан,
әw бәржер бьрьнә Qәйсәрийе
у дәрбази Тарсусе кьрьн.
31 Аwа щьвин ль т’әм ам ий а
Щьһустане, Щәл иле у Самәр
йайе дәмәке ә’дьлай ийеда бу,
р’ӧһ’ан ийеда ава дьбу, бь хофа
Хӧдан у бь дьлдай ина Р’ӧһ’е
Пироз пешда дьч у, баwәрмәнд
зедә дьбун.

мәрьвәк дит наве wи Әйнейас,
кӧ һ’әйшт салед wи бун, шь
лушә’т щи‑ньвинада п’алдайи
бу. 34 Пәтрус wир’а гот: «Әйне
йас! Иса Мәсиһ тә qәнщ дькә.
Р’аб ә у ньвина хwә бьдә һәв».
Әw пер’а‑пер’а р’абу сәр хwә.
35 Һ’әм у бьн әл ий ед Лид ай е
у дәшт а Шароне әw дит ьн у
бәрбь Хӧдан вәг әр’ийан.
Сахбуна Табит’айе

к’ӧлфәтәкә ша
гьрт һәбу, наве wе Табит’а, кӧ
«Хәзал» те wәлгәр’андьне. Әва
нава һ’әм у qәнщи у херк ьрь
нада мабу. 37 Wан р’ожада әwа
нәх wәш к’әт мьр у әw шуштьн
ода жорьнда данин. 38 Йафа не
зик и Лидайе бу. Гава шаг ьрта
бьһ ист кӧ Пәтрус ль wьр ә, дӧ
мәри шанд ьн һиви кьрьн у
готьн: «Дәрәнг и нәбә зу wәрә
щәм мә». 39 Пәтрус жи р’абу
т’әви wан һат. Гав а гьһ иш
тә wьр, әw бьрьнә ода жорьн,
һ’әм у жьнәбийа дора wи гьрт
у бь гьри әw к’ьнщ у кьрасед
кӧ сах ийа хwәда Хәзале бона
wан дьрут ьбун, ниш ан и wи
Qәнщбуна Әйнейас
дьдан. 40 Һьнг е Пәтрус һ’әм у
32 Пәтрус жи һ’әм у щийа дь дәрх ьст ьнә дәрв а, чок да дӧа
гәр’ийа у бәржери щәм щьмә’та кьр у сәр щьнйазда вәгәр’ийа
Хwәдейә Лидайе жи бу. 33 Wьр гот: «Табит’а! Р’абә сәр хwә».
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Әwе ч’ә’вед хwә вәк ьрьн, ль
Пәтрус ньһер’и, р’абу р’уньшт.
41 Әwи дәст е хwә да wе р’ак ьр ә
п’ийа, паше гази щьмә’та Хwә
де у жьнәбийа кьр, әw сах бәр
wан да сәкьнандьне. 42 Әва йәка
т’әмам ийа Йафайеда бәла бу
у гәләка баwәрийа хwә Хӧдан
анин. 43 Пәтрус гәләк р’ожа ль
Йафайе мала Шьмһ’уне ч’әрм
кәрда ма.
Кор’нелйойе нәщ ьһуф
гази Пәтрус дькә у
дит ьнок а Пәтрус

10

1 Qәйсәрийеда мәрьвәк и
наве wи Кор’нелйо һәбу,
р’әфа «Орд ийа Италйайеда»
сәрс әдф бу. 2 Әw мала хwәв а
йәк и хwәйиман у хwәдехоф бу,
щьмә’та щьһуйар’а жи гәләк хер
дьк ьрьн у һәр гав бәр Хwәде
дӧа дьк ьр. 3 Әwи нивро незик и
сьһ’әта сьсийа дитьнокеда бәр
ч’ә’ве хwә ашкәрә мьлйак’ә
тәк и Хwәде дит кӧ һатә щәм
wи у wир’а гот: «Кор’нелйо!»
4 Әwи кӧ ль wи ньһер’и, саw
к’әтә сәр у гот: «Чь йә Хӧдан?»
Мьлйак’әт готе: «Хwәде дӧа у
херед тә qәбул кьрьн у әw бир
накә. 5 Дә ньһа мәрийа бьшинә
Йафайе, гази Шьмһ’унф кә, йе
кӧ жер’а Пәтрус дьбеж ьн. 6 Әw

чаwа мев ан мал а Шьмһ’уне
ч’әрмкәрда бәр бә’ре дьминә».
7 Гав а әw мьлйак’әт е кӧ wир’а
хәб әр дьд а чу, әwи гази дӧ
хӧламед мале у әскәрәк и бәр
дәстийи хwәйиман кьр 8 у һәр
тьшт wанр’а гьли кьр шандьнә
Йафайе.
9 Р’ож а дьне әwан а һе дьч ун
у незик и бажер дьбун, Пәтрус
незик и сьһ’әта донздәһ а р’абу
сәр хени кӧ дӧа бькә. 10 Әw бьр’
чи бу хwәст кӧ нан бьх wә. Һе
гав а нан һазьр дьк ьрьн, мина
сьһ’әт әк е сәр wир’а дәрб аз
бу. 11 У wи дина хwә дайе, ва
ә’зм ан вәбу, тьшт әк и мин а
дәстәх ана мәзьн һәр чар го
шав а дард абу, дьһ ат ә хwар е
сәр ә’рде. 12 Сәр wе һәр щур’ә
һ’әйwанед чарп’е, шул ьк ийед
ә’рде у тәйрәдед ә’змен һәбун.
13 Дәнг һатә wи: «Р’абә Пәтрус,
сәржекә у бьх wә». 14 Ле Пәтрус
гот: «Һ’аша жь мьн Хӧдан, мьн
т’ӧ щар тьштәк и һ’әрамф йан
п’ис нәх wарийә». 15 Щара дӧда
әw дәнг һатә wи: «Әw тьште кӧ
Хwәде һ’әлалф кьрийә тӧ һ’әрам
һ’әс аб нәк ә». 16 Әва йәк а се
щара qәw ьм и у һьнг е әw дәс
тәх ан ә’зменва һатә һьлат ьне.
17 Пәтрус һе ә’щебмай и нав
хwәда дьфькьри: «Әв чь дитьнок
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бу мьн дит?» ва әw мәрьвед кӧ
Кор’нелйо шанд ьбун ль бәр
дәргәһ сәк ьнин у мала Шьм
һ’ун пьрсин. 18 Дәнг дан готьн:
«Шьмһ’уне кӧ жер’а Пәтрус дь
бежьн ль вьр меван ә?» 19 Пәтрус
һе сәр wе дитьноке дьфьк ьри,
Р’ӧһ’ жер’а гот: «Ва нә се мәри
ль тә дьгәр’ьн. 20 Дә иди р’абә
һәр’ә хwаре у дӧдьли нәбә т’әви
wан һәр’ә, чьмк и Мьн әwана
шандьнә». 21 Пәтрус жи пәйа
бу, чу щәм wан мәрьва у гот:
«Әз ьм әwе кӧ һун ле дьгәр’ьн.
Һун бона чь һат ьнә?» 22 Wан
гот: «Кор’нелйойе сәрсәд әм
шандьнә. Әw мәрьвәк и р’аст,
хwәдехоф у алийе т’әмам ийа
мьләте щьһуйада жи хwәйийе
шә’дәтийа qәнщ ә. Әwи ә’мьр
жь мьлйак’әтәк и пироз станд,
кӧ тә гази мала хwә кә у хәбәр
дана тә бьбьһе». 23 Һьнге Пәтрус
әw т’әглифи мале кьрьн, щийе
шәве да wан.
Р’ожа дьне Пәтрус р’абу т’әви
wан чу, чәнд баwәрмәндед Йа
файе жи т’әви wи чун. 24 Р’ож а
дьн гьһ ишт ьнә Qәйс әрийе,
Кор’нелйо жи гази хwәх ат и
у дост ед хwә кьрьбу у һивийа

wан бу. 25 Гав а Пәтрус дьк’әтә
һьндӧр’, Кор’нелйо пеш ий а
wида чу у к’әтә бәр ньг а у бәр
та бу. 26 Ле Пәтрус әw р’ак ьрә
п’ийа у гот е: «Р’аб ә бьсәк ьнә,
әз хwәха жи мәри мә». 27 Wир’а
бь хәб әрдане к’әтә һьндӧр’ у
ль wьр гәләк щьвийайи дит ьн.
28 Әwи wанар’а гот: «Һун хwәх а
зан ьн кӧ нә ә’дәт е мере щьһу
йә, кӧ т’әви нәщьһуйа р’абә‑р’у
ни, йан һәвв а һәр’ьн‑бен. Ле
Хwәде бәр мьн вәк ьр, wәк и
әз т’ӧ кәси п’ис йан һ’әр ам
һ’әсаб нәк ьм. 29 Бона wе йәке
жи гав а гази мьн кьрьн, мьн
на‑на нәк ьр р’абум һатьм. У
әз ньһ а дьп ьрсьм, wә бона чь
гази мьн кьрийә?»
30 Кор’нелйо гот: «Бәри чар
р’ожа, незик и ви чах и мьн дӧа
йе сьһ’әта сьсийа мала хwәда
дьк ьр*, ньшкев а мәрьв әк бь
к’ьнще чил‑qәрqаш ль бәр мьн
сәк ьн и 31 у гот: ‹Кор’нелйо!
Хwәде дӧайед тә бьһ ист ьн у
херед тәйә кьри жи бир анин.
32 Ньһа мәрийа бьшинә Йафайе
гази Шьмһ’ун кә, йе кӧ жер’а
Пәтрус дьбежьн, әw чаwа меван
ль мала Шьмһ’уне ч’әрмкәрда

* 10:30 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Бәри чар р’ож а, һ’әт а ви чах и
мьн р’ож и дьг ьрт у дӧайе сьһ’әт а сьсийа мала хwәда дьк ьр».
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бәр бә’ре дьминә›*. 33 Мьн жи
пер’а‑пер’а шанд ьнә щәм тә
у тә жи qәнщ кьр кӧ тӧ һати.
Ньһа әм һ’әм у жи ль бәр Хwәде
сәк ьни нә, кӧ чь жь Хӧдан тәр’а
һатийә ә’мьрк ьрьне беж и, әм
жи бьбьһен».
Даннасин ийа Пәтрус 
мала Кор’нелйод а
34 Пәтрус

чьмк и Хwәде т’әви Wи бу. 39 Әм
хwәх а шә’дед wан һ’әм у тьшта
нә, йед кӧ Әwи т’опрахед Щь
һустане у Оршәл имеда кьрьн.
Паше Әw дарв а дардак ьрьн у
кӧшт ьн, 40 ле Хwәде Әw р’ож а
сьсийа жь мьрьне р’ак ьр, да
ә’йанк ьрьне, 41 нә кӧ һ’әм у
щьмә’тер’а, ле wан шә’дар’а, йед
кӧ пеш ийе жь алийе Хwәдеда
һат ьбунә бьж арт ьне, аwа гот и
мәр’а, йед кӧ пәй мьрьн‑р’абуна
Wир’а т’әви Wи хwарьн у вәхwа
рьн. 42 У Әwи т’әм и ль мә кьр,
wәк и әм щьмә’т ер’а даннасин
кьн у шә’дәт ийе бьд ьн кӧ Әw ә
һ’ак ьме мьрийа у зенд ийа жь
Хwәдеда к’ьфшк ьри. 43 Һ’әм у
п’ехәмб әр шә’дәт ийа Wи дь
дьн, кӧ һ’әм уйед баwәрийа хwә
Wи бин ьн, wе бь сайа наве Wи
бахшанд ьна гӧна бьст ин ьн».

дәст бь хәб әрдане
кьр у гот: «Әз ньһа фә’м дьк ьм,
wәк и Хwәде р’аст и жи фьрqи
йе накә нава мьләта*. 35 Ле жь
нав һәр мьләтида, йе кӧ жь Wи
хоф дькә у р’астийе дькә ль Wи
qәбул ә. 36 Һун иди р’ьнд зан ьн
кӧ Хwәде әва хәб әр а зар’ед
Исраелр’а шанд, бь Иса Мәсиһ
Мьзг ин ийа ә’дьлай ийе да, Йе
кӧ Хӧдане һ’әм уйа йә. 37 Ӧса жи
заньн жь Щәлиле гьрт и т’әма
мийа Щьһустанеда чь qәwьми,
Нәщ ьһу жи Р’ӧһ’е Пироз 
пәй wе ньхӧманд ьнер’а, йа кӧ
дьст ин ьн
Йуһ’әнна даннасин кьр, 38 чаwа
44
Хwәде Исайе Ньсрәт е бь Р’ӧ
Пәтрус һе әв тьшт дьготьн,
һ’е Пироз у qәwат е к’ьфш кьр, Р’ӧһ’е Пироз һатә сәр һ’әм у
кӧ бь qәнщ ик ьрьне гәр’ийа у йед кӧ әв гот ьн дьбьһ ист ьн.
һ’әм уйед кӧ бьн бьндәст ийа 45 Баwәрмәндед ә’сьле хwәда
мирещ ьнда бун qәнщ кьрьн, щьһу*, йед кӧ т’әви Пәтрус
* 10:32 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Әwе бе тәр’а хәб әр дә».
* 10:34 Qан уна Дӧщари 10:17.
* 10:45 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Сьнәтк ьри».
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һат ьбун, зәндәг ьрт и ман, кӧ
Р’ӧһ’еф Пироз чаwа п’ешк’еш
сәр нәщ ьһуй ад а** жи бари,
46 чьмк и бьһ ист ьн кӧ wана бь
зьмана хәбәр дьдан у шьк ьри
дьданә Хwәде. Һьнг е Пәтрус
гот: 47 «Иди к’и дькарә нәһелә
кӧ әвана пе аве бенә ньхӧман
дьнеф, йед кӧ мина мә Р’ӧһ’е
Пироз жи стандьн?» 48 Wи чах и
ә’мьр кьр кӧ бь наве Иса Мәсиһ
бенә ньхӧмандьне. Паше wана
һиви жь wи кьр кӧ чәнд р’ожа
ль wьр бьминә.
Пәтрус щьвина Оршәл имер’а 
шьров әд ькә кӧ чьма чубу 
мала йәк и нәщ ьһуф

11

1 Шанд ийа у баwәрмән

дед алийе Щьһустанеда
дьм ан, бьһ ист ьн кӧ нәщ ьһу
йа жи хәб әр а Хwәд е qәб ул
кьрьнә. 2 Гав а Пәтрус һәвраз
чу Оршәл име, баwәрмәндед
ә’сьле хwәд а щьһу әw нәһәq
дьк ьрьн у 3 дьг от ьн: «Тӧ чуй и
щәм мәрьв ед нәсьнәтк ьри у
тә т’әви wан нан хwарий ә!»
4 Һьнг е Пәтрус дәстпек ьр бь
һур‑гьл и wанр’а шьр ов әк ьр у
гот: 5 «Мьн баж ар е Йафайед а
дӧа дьк ьр, мина сьһ’әт әке сәр

мьнр’а дәрбаз бу. У мьн дит ь
нокед а ль бәр ч’ә’в е хwә дит,
дәрд ан әк ә мин а дәст әх ан а
мәзьн һәр чар гош ав а жь ә’з
мен дард абу һат ә хwар е, ль
бәр мьн сәк ьн и. 6 Әз һе зур’
бьбум мьн ле дьн ьһер’и, мьн
дин а хwә дайе, ва нә һ’әйwа
нед чарп’е, р’ә’w ьр, шул ьк ийед
ә’рде у тәйрәдед ә’змен. 7 Һьнге
мьн дәнг әк бьһ ист кӧ мьнр’а
гот: ‹Р’аб ә Пәтрус, сәржекә у
бьх wә›. 8 Ле мьн гот: ‹Һ’аша жь
мьн, Хӧд ан, т’ӧ щар тьшт әк и
һ’әрам йан п’ис нәк’әт ийә дәве
мьн›. 9 Щара дӧда әwи дәнг и жь
ә’змен ль мьн вәг әр’анд у гот:
‹Әw тьшт ед кӧ Хwәде һ’әл ал
кьрийә, тӧ һ’әрам һ’әсаб нәкә›.
10 Әва йәк а се щар а qәw ьм и у
һәр тьшт пашда ә’зменв а һат ә
к’ьш анд ьне. 11 Һәм а wи чах и
се мәрийед кӧ жь Qәйс әрийе
шанд ьбунә пәй мьн бәр ма
ла кӧ әм тед а дьм ан сәк ьн ин.
12 Р’ӧһ’ мьнр’а гот: ‹Т’әви wан
һәр’ә, дӧд ьл и нәб ә›. Әв һәр
шәш бьра жи т’әви мьн һат ьн
у әм чун ә мал а wи мәрьв и.
13 Әwи мәр’а гот, кӧ чаwа ма
ла хwәд а мьлй ак ’әт дит ийә,
кӧ сәк ьн и йә wир’а гот ийә:

** 10:45 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Нәсьнәтк ьрийада».
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‹Мәр ий а бьш ин ә Йаф ай е у
гази Шьмһ’ун кә, йе кӧ жер’а
Пәтрус дьб еж ьн. 14 Әwе тәр’а
wан гот ьн а бежә, бь к’иж ан а
те у т’әм ам ий а нәф әр ед мал а
хwәв а хьл аз би›. 15 У мьн һәм а
дәст бь хәб әрд ане кьр, Р’ӧһ’е
Пир оз һат ә сәр wан, чаwа пе
шийе һат ә сәр мә. 16 Wи чах и
һат ә бир а мьн әw хәб әр а кӧ
Хӧдан гот ьбу: ‹Йуһ’әнна бь аве
ньхӧманд, ле һуне бь Р’ӧһ’е Пи
роз бенә ньхӧманд ьне›*. 17 Аwа
һәг әр Хwәде хут әw п’ешк’еш
да wан, к’иж ан да мә, гав а мә
баwәрийа хwә Хӧдан Иса Мәсиһ
ани, әз к’и бум кӧ мьqабьл и
Хwәде бьс әк ьн ий ам а?»
18 Гав а кӧ әв йәк а бьһ ист ьн,
дәнге хwә бьр’ин, шьк ьри данә
Хwәде у гот ьн: «Wәк и ӧса йә
Хwәде әва мәщала да нәщьһуйа
жи, кӧ жь гӧнәк ьрьне вәгәр’ьн
у бьж ин».

бәла‑бәлайи бьбун, гьһ иштьнә
һ’әт а Фин икй айе, Qӧбрьс е у
Әнт акй айе у т’әне щьһуй ар’а
хәбәр даннасин дьк ьрьн*. 20 Ле
нав а wанд а һьнәк жь мәрьв ед
Qӧбрьс е у Кур ене һәбун, кӧ
гав а чун к’әт ьнә Әнт акй айе,
йун ан ар’а ф* жи хәб әр дьд ан,
Мьзг ин ий а Хӧд ан Иса дьд ан.
21 Дәст е Хӧд ан wанр’а бу, гә
ләк а баwәр кьр, бәрбь Хӧд ан
вәг әр’ий ан.
22 Бон а wан әв дәнг‑бә’с а
гьһ иштә щьвинаф Оршәл име,
Барнабас шандьнә Әнтакйайе.
23 Гава гьһ ишт е у к’әр әма Хwә
де дит, ша бу у дьл дьда wан
һ’әм уйа кӧ бь т’әмам ийа дьле
хwәва Хӧданр’а амьн бьминьн.
24 Барн аб ас мәрьв әк и qәнщ,
Р’ӧһ’е Пир оз у баw әрий ев а
т’ьж и бу. Гәләк щьмә’т сәр
баwәрмәндед Хӧданда зедә бу.
25 Һьнг е Барн аб ас дәрб ази
Тарсусе бу, кӧ ль Шаw ул бьгә
Баwәрмәндед 
р’ә, 26 әw дит ани Әнтакйайе.
баж аре Әнтакйайе
Әwана һәвр’а т’әмам ийа салә
19 Әwед кӧ жь дәст wе зер ан ке т’әви щьвине ф дьщ ьвий ан
дьна пәй кӧшт ьна Стәйфанр’а у гәләк щьмә’т һин дьк ьрьн.
* 11:16 К’ар ед Шанд ийа 1:5.
* 11:19 К’ар ед Шанд ийа 8:1‑4.
* 11:20 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Мәрьв ед жь wәлат ед май инә кӧ йуна
ни хәб әр дьдан».
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Пеш ийе Әнтакйайеда шаг ьрт
«мәсиһ иф» һат ьнә навк ьрьне.
27 Wан р’ож а жь Орш әл им е
п’ехәмбәр бәржери Әнтакйайе
бун. 28 Жь wан йәк, кӧ наве wи
Һаг аб о бу, р’абу бь Р’ӧһ’ ә’лам
кьр, кӧ wе т’әмам ийа дьнйайе
да бьб ә хәлай икә гьран. У ӧса
жи әва хәл ай а һен а Клаwд йо
Qәйсәрдаф бу*. 29 Һьнг е шаг ьр
тед Әнт акй айе qьр ар кьрьн
кӧ жь дәст е к’ев а чьq ас те
алик’арийе бона баwәрмәндед
Щьһуст ане бьш ин ьн. 30 Ӧса
жи кьрьн, бь дәст е Барн аб ас
у Шаw ул бәрп ьрсий ар ед щь
винер’а шанд ьн.

12

Кӧшт ьна Аqубф
у гьрт ьна Пәтрус

1 Wан чах ада Һеродәсф
п’адша дәсте хwә һьл
да сәр һьнәкед жь щьвине кӧ
wан бьдә щәфе, 2 Аqубеф бьре
Йуһ’әнна бь шур да кӧштьне.
3 Әwи дина хwә дайе, кӧ кьрьна
wи ль щьһуйа хwәш һат, р’абу
Пәтрус жи да гьртьне. Әв йәк
р’ожед Щәжьнаф Нане Шкәвада
qәw ьмин. 4 Гава Пәтрус гьрт,
авитә кәле спартәф чар т’ах ьма,
кӧ һәр т’ах ьмәк чар‑чар әскәр

бун, wәк и мьqати wи бьн. Нета
wи әw бу кӧ пәй Щәж ьна Дәр
базбунер’а wи дәрхә бәр щьмә’те,
диwана wи бькә. 5 Иди Пәтрус
кәледа гьрти бу, ле щьвине бона
wи бь дьл у щан, бь дӧа һиви
жь Хwәде дьк ьр.
Азабуна Пәтрус
6 Wе шәве, кӧ сьбәтьре Һеродәс

дьх wәст әw дәрх ьста бәр щьм
ә’те, бона диwанкьрьне, Пәтрус
бь дӧ зьнщира гьредайи нава дӧ
әскәрада р’азайи бу, нобәдара
жи бәр дери нобәдарийа кәле
дьк ьр. 7 Ньшкева мьлйак’әтә
киф Хӧдан бәр сәк ьни, р’онайе
wи щийи шәwq да у ньч’андә
к’еләк а Пәтрус, әw һ’ьшйар
кьр у готе: «Зу р’абә». Зьнщир
жь дәстед wи к’әт ьн. 8 Һьнг е
мьлйак’әт wир’а гот: «Пьшта
хwә гьредә у чарьхед хwә сәр
ньгед хwәва кә». Әwи жи ӧса
кьр. Паше wир’а гот: «Qап’уте
хwә бавежә сәр хwә у пәй мьн
wәр ә». 9 Пәтрус жи дәрк ’әт
да пәй wи чу, ле ньзаньбу әw
кьрьна мьлйак’әт р’аст ә, wи
т’ьре хәwне дьбинә. 10 Әwана
жь нобәдаред пешьн у дӧда дәр
баз бун, һ’әта дәргәһе һ’әсьни

* 11:28 К’ар ед Шанд ийа 21:10.
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һатьн, к’ижани дәрдьх ьстә нав
бажер. Дәргәһ хwәха ль бәр wан
вәбу, жь wьр дәрк’әтьн к’учәке
дәрбаз бун, ньшкева мьлйак’әт
жь wи qәтийа.
11 Һьнг е Пәтрус сәр һ’ьше
хwәда һат, гот: «Әз ньһ а р’аст
зан ьм кӧ Хӧд ан мьлй ак ’әт е
Хwә шанд, әз жь дәст е Һеро
дәс у жь wан һ’әм у тьшт ед кӧ
щьһу һивийе бун хьлаз кьрьм».
12 Гава әв йәк фә’м кьр, чу мала
Мәрйәма дийа Йуһ’әннайе кӧ
жер’а Марqос дьготьн, кӧ ль wьр
гәләк щьвийабун дӧа дьк ьрьн.
13 Пәтрус дәрг әһ хьст, щарикә
наве wе Р’ода чу гӧһе хwә да
сәр. 14 Дәнг е Пәтрус нас кьр,
жь шабуна дәргәһ вәнәк ьр, ле
р’әви чу һьндӧр’ гот: «Пәтрус ль
бәр дәргәһ сәк ьни йә!» 15 Wана
wер’а гот: «Тә һ’ьше хwә ӧнда
кьрийә?» Ле әwа сәр йа хwә
бу, кӧ р’аст ә. Wана гот: «Qәй
мьлйак’әт е wи йә?»
16 Пәтрус жи сәрһәв‑сәрһәв
дәргәһ дьх ьст. Гава вәк ьрьн әw
дитьн, һ’ьше сәре wан чу. 17 Әwи
дәст е хwә һ’әж анд кӧ кәр’ бьн
у гьл и кьр чаwа Хӧдан әw жь
кәле дәрх ьст ийә, ӧса жи гот:
«Ве йәке Аqубф у хушк‑бьра
йед дьнр’а жи беж ьн». Хwәх а
жи р’абу чу щик и дьн.

Сьб әһ кӧ сафи бу, әскәр
гәл әк и т’әв иһ әв бун, гәл о
чь һат ә сәр е Пәтрус? 19 Гав а
Һер одәс ль wи гәр’ий а у әw
нәд ит, жь әск әр а һәр тьшт
пьрс и у ә’мьр кьр кӧ бен ә
кӧшт ьне. Паше Һер од әс жь
Щьһуст ане бәржери Qәйс ә
рийе бу у wьр ма.
18

Мьрьна Һеродәс П’адша
ль мьләт ед Сур у
Сайдайе р’абьбу хәзәбе. Әвана
жи һәвр’а р’абун һатьн, Бьласто
wәк’иле мала Һеродәс анинә
р’айе у һиви кьрьн кӧ ль һәв
бен, чьмк и баж ар ед wан жь
wәлате wи п’адшайи хӧрәк дьс
танд ьн. 21 Р’ожәкә к’ьфшк ьри
Һеродәс к’ьнще п’адшатийе ле,
ль һәр әмаф диwане р’ун ьшт у
бь щьмә’ти wанар’а хәбәр дьда.
22 Ә’лаләт е жи дьк ьр ә qир’ин у
дьг от: «Әва дәнг е хwәдек и йә,
нә йе мәрийа йә!» 23 Дәстх wәда
мьлйак’әтәк и Хӧдан wи хьст,
бона кӧ wи шьк ьри нәда Хwә
де, кӧрм и бу мьр. 24 Ле хәбәра
Хwәде бәрфьр ә у зедә дьбу.
25 Барн аб ас у Шаw ул гав а
qӧльхе хwә qәдандьн, жь Оршә
лиме вәгәр’ийан, Йуһ’әннайе
кӧ жер’а Марqос дьг от ьн жи
т’әви хwә анин.
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Р’еwитийа Паwлосә пешьн, т’әви Барнабас
(13:1–14:28)
Р’ӧһ’е Пироз Паwлос 
у Барнабас дьш инә

13

1 Щьвина Әнт акйайеда
чәнд п’ехәмбәр у дәрсдар
һәбун, Барнабас, Шьмһ’уне кӧ
жер’а Ниг ер* дьг от ьн, Лук
йойе жь Кур ене, Мән ай ине
кӧ т’әви Һеродәсеф сәрwер**
мәзьн бьбу у Шаw ул. 2 Әвана
кӧ нав а һ’әбанд ьна Хӧданда
бун у р’ож иф дьг ьрт ьн, Р’ӧһ’еф
Пироз wанр’а гот: «Барнабас у
Шаw ул Мьнр’а бона wи шьхӧле
кӧ Мьн гази wан кьрийә щӧдә
кьн». 3 Wи чах и р’ож и гьрт ьн,
дӧа кьрьн, дәст ед хwә данинә
сәр wан у әw шанд ьн.

Шанд и гьраваф Qӧбрьсед а
Мьзг ин ийе дьд ьн
4 Аwа әвана кӧ жь Р’ӧһ’е Пи
роз һатьнә шандьне, бәржери
Сел укй айе бун у жь wьр бь
гәмийе дәрбази Qӧбрьсе бун.
5 Гава гьһиштьнә Сәламисе, к’ь
ништед щьһуйада хәбәра Хwәде

даннасин дьк ьрьн у Йуһ’әнна
жи к’омәкд ар е wан бу. 6 Әw
т’әмамийа wе гьраве гәр’ийан,
гьһ ишт ьнә һ’әта Пафосе. Ль
wьр п’ехәмбәрәк и щьһуйай и
дәрәw у сербаз дитьн кӧ наве
wи Барйеш у бу. 7 Әва йәк и жь
бәрдәстийед Сәргийо Паwлосе
wәлиф бу. Сәрг ийо Паwлос жи
мәрьвәк и аqьл бу, әви гази Бар
набас у Шаw ул кьр, кӧ хәбәра
Хwәде бьбьһе. 8 Ле Барйеш уйе
сербаз, аwа гот и бь йун ан и
Елумас, мьqабьл и wан р’абу
у дьк ьр кӧ wәли жь баwәрийе
бьхальфинәф. 9 Һьнге Шаw уле
кӧ жер’а Паwлос жи дьбеж ьн,
бь Р’ӧһ’е Пироз т’ьж и ль wи
сербази ньһер’и 10 у готе: «Һәй
мьхәнәто у һ’әм у фелбазийава
т’ьж ийо! Щәwрьке мирещ ьн!
Дьжмьне т’әмамийа р’астийе!
Те һ’әта к’әнге т’әрка хальфан
дьна р’ийед Хӧданә р’аст нәк и?
11 Ва дәст е Хӧдан ньһ а wе сәр
тә гьран бә, те кор би у дәмәке
тә’ве нәбини». У дәстхwәда мьж

* 13:1 «Ниг ер» жи чаwа «мәрьв е ч’әрме р’әш» те фә’мк ьрьне.
** 13:1 Әва Һер одәса, аwа гот и Һер одәс‑Ант ипас, сәрwер е Щәл иле
бу (Луqа 3:1).
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у думан һатә сәр wи, вьрда‑wеда
дьк’әт р’ебәр дьх wәстьн. 12 Wи
чах и wәли кӧ әв йәк дит, баwәр
кьр, сәр wе һинк ьрьна бона
Хӧдан ә’щебмайи ма.
Паwлос у Барнабас ль баж аре 
Әнтакйа qәза Пьсидйайе
13 Һьнг е Паwл ос һәв ал ед
хwәв а бь гәм ийе жь Паф о
се р’ек’әт ьн һат ьнә Пәрг ейа
Памфилйайе. Йуһ’әнна ль wьр
жь wан qәт ийа, вәгәр’ийа Ор
шәлиме. 14 Әwана жи жь Пәрге
чунә Әнтакйа Пьсидйайе, р’о
жаф шәм ийе к’әт ьнә к’ьн иште
р’ун ьшт ьн. 15 Пәй хwәнд ьн а
Qан ун у ньвисаред п’ехәмб ә
рар’а сәрwеред к’ьн ишт е йәк
шанд ьн ә щәм wан у гот ьн:
«Гәл и бьра, һәгәр гот ьнәкә wә
һәйә кӧ дьл бьд ьнә щьмә’т е,
к’әр әм кьн беж ьн». 16 Паwлос
р’абу, дәст е хwә һ’әж анд у гот:
«Гәл и щьмә’т а Исрае ле у
нәщ ьһуйед кӧ жь Хwәде дь

тьрсьн гӧһдар бьн! 17 Хwәдейе
ви мьләт е Исраеле кал‑бав ед
мә бьжарт ьн у мьләт ль wәлате
Мьсьр е хәрибийеда зедә кьр.
Бь дәст е зор әw жь wьр дәр
хьст ьн*, 18 чьл сал и бәр’ийеда*
ль wан сәбьр кьр**. 19 Wәлат е
Кәнанеда к’ок а һ’әфт мьләт а
ани, ә’рде wан чаwа щи‑wар да
щьмә’т а Хwә*. 20 Һ’әт а һьнг е
чарсьд пенщ и сал дәрбаз бу.
Жь wьр шунда һ’акьм данә wан
һ’әта һена Сам уел п’ехәмбәр*.
21 Паше п’адш а хwәст ьн, Хwә
де чьл сал и йәк и жь ә’шира
Бьнй ам ин ф, Шаw ул е кӧр’е
Кис да wан*. 22 Гав а әw авит,
Даw ьд сәр wан кьр ә п’адша,
кӧ бона wи шә’дәт и да у гот:
‹Мьн Даw ьде Йеш а ф мәрик
дьле Хwәр’а дит, wе хwәст ьна
Мьн гьшк и бинә сериф›*. 23 Жь
зӧр’әта wи Хwәде анәг ори созе
Хwә Исрае лр’а Хьл азк ьр әк
р’ак ьр, һәма хут Иса. 24 Бәри
һат ьна Wи, пеш ийе Йуһ’әнна

* 13:17 Дәрк’әт ьн 1:7; 12:51.
* 13:18 Жьмар 14:34.
** 13:18 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «ль wан сәбьр кьр» «әw хwәй
кьрьн» һәйә.
* 13:19 Qан уна Дӧщари 7:1; Йеш у 14‑19.
* 13:20 Һ’ак ьмт и 2:16; П’адшат и I, 3:20.
* 13:21 П’адшат и I, 8:5; 10:21.
* 13:22 П’адшат и I, 13:14.
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т’әмам ийа мьләт е Исраелер’а
даннасин кьр, кӧ жь гӧнәкьрьне
вәг әр’ьнф у бенә ньхӧманд ь
не*. 25 Гав а Йуһ’әнна шьхӧле
хwә сәр һәвда ани, гот: ‹Һун
бона мьн чаwа дьфьк ьрьн, әз
к’и мә? Әз нә Әw ьм, бон а
к’иж ан и һун дьфьк ьрьн. Ле
ва йә Әw пәй мьн те, кӧ әз нә
һеж а мә бәне чарьхед ньг ед
Wи вәк ьм›*.
26 Гәл и бьра, зар’ед хун‑qьне
та Бьраһ им у нәщьһуйед нава
wәдайә кӧ жь Хwәде дьтьрсьн,
мәр’а әв хәб әра кӧ пе хьлаз
дьбьн һатә шандьне. 27 Бьнә
лийед Оршәл име у сәрwеред
wан Иса чаwа Хьлазк ьр нас
нәк ьрьн, ле гава диwана Wи
кьрьн, готьнед п’ехәмбәрайә кӧ
һәр шәми дьх уньн анинә сери.
28 Нәһәqийа бона кӧшт ьне жи
сәр Wи нәдитьн, ле диса һиви
жь Пилато кьрьн кӧ Wи бьдә
кӧштьне*. 29 Гава һәр тьштед кӧ
бона Wи ньвисар бун анинә се

ри, жь дар анинә хwаре кьрьнә
т’ьрбе*. 30 Ле Хwәде Әw жь мь
рьне р’ак ьр 31 у гәләк р’ожа Хwә
wанва да хӧйак ьрьне, к’ижан
жь Щәлиле т’әви Wи һатьбунә
Оршәлиме. Ньһа жи әw ль бәр
щьмә’те шә’дед Wи нә*. 32 У әм
ве Мьзг инийе дьдьнә wә: Чь
кӧ Хwәде кал‑бавед мәр’а соз
дабу, 33 Әwи бона мә кьр, аwа
гот и зар’ед wанр’а, гав а Иса
жь мьрьне р’ак ьр. Чаwа Зәбура
дӧдада жи ньвисар ә:
‹Тӧ Кӧр’е Мьн и,
Тӧ иро Мьнр’а буй и›*.
34 Бон а ве йәке кӧ Әw жь мь
рьне р’ак ьр у иди Әw т’ӧ щар
нар’ьз ә, Хwәде аһа гот ийә:
‹Әзе wан дӧа‑дьрозгед пирозә
амьн у Даw ьдр’а создай и
сәр wәда бьбариньм›*.
35 Зәбур әкә дьнд а жи дьб ежә:
‹Тӧ наһели Пирозе Тә бьр’ьзә›*.
36 Бәл е Даw ьд зәм ан е хwәд а
qьрара Хwәдер’а хӧл амт и кьр
мьр у гьһ ишт ә пеш ийед хwә,

* 13:24 Луqа 3:3.
* 13:25 Луqа 3:16.
* 13:28 Луqа 23:21‑23.
* 13:29 Луqа 23:50‑56.
* 13:31 К’ар ед Шанд ийа 1:3.
* 13:33 Зәбур 2:7.
* 13:34 Ишайа 55:3.
* 13:35 Зәбур 16:10.
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бәдән а wи р’ьзи. 37 Ле Әwе кӧ
Хwәде жь мьрьне р’ак ьр нәр’ь
зи. 38 Ньһ а бьра әв йәк wәв а
ә’йан бә, гәл и бьра, кӧ бь сайа
Иса wәр’а бон а бахш анд ьн а
гӧн а те данн ас инк ьр ьн е. У
жь wан һәр тьшт ед кӧ һун бь
Qан уна Муса нькарьбун бесущ
бун а, 39 ньһ а к’и кӧ баwәрий а
хwә Иса бинә wе бес ущ бә.
40 Һаш жь хwә һәбьн, нәб ә әв
тьшт е кӧ п’ехәмб әра гот ийә
бе сәр е wә:
41 ‹Бьн ьһ ер’ьн к’ӧб ар‑баб ах
но,
ә’щебмайи бьн у бәтавәбьн,
чьмк и Әзе р’ожед wәда кь
рәк и бьк ьм,
кьр әк и ӧса, кӧ йәк wәр’а
бежә жи
һуне баwәр нәк ьн›*».
42 Гав а Барн аб ас у Паwл ос
жь wьр дәрк ’әт ьн, һиви жь
wан кьрьн, кӧ шәм ий а дьн
жи бона wе йәке wанр’а хәб әр
дьн. 43 Гав а щьвин а к’ьн иш
те бәл а бу, гәләк щьһу у жь
нәщ ьһуйед кӧ һат ьбунә сәр
баwәрий а щьһуй а пәй Паw
лос у Барн аб ас дьч ун. Wан а
р’а хәб әр дьдан у дьл дьданә

wан, wәк и т’ьме нав а к’әр әм а
Хwәдед а бьм ин ьн.
44 Р’ож а шәм ий а дьн незик и
т’әм ам ий а бажер щьвий а, кӧ
хәб әра Хӧд ан бьбьһе. 45 Гав а
щьһуй а әw ә’лал әт дит, жь
һ’әвсуд ийе мьqабьл и гот ьнед
Паwлос сәк ьн ин у әw беһӧр
мәт кьрьн. 46 Һьнг е Паwлос
у Барн аб ас мерк ’им и гот ьн:
«Гәр әке пеш ийе хәб әра Хwә
де wәр’а бьһ ат а хәб әрд ане, ле
һун кӧ хәб әра Хwәде т’әхсир
дьк ьн у хwә лай иqи жий ин а ф
һ’әт а‑һ’әт ай е нак ьн, ва әм
вәд ьг әр’ьнә бәрбь нәщ ьһуйа.
47 Чьмк и Хӧд ан аһа ә’мьри мә
кьр: ‹Мьн Тӧ кьр и р’он ай а
нәщ ьһуй а, wәк и һ’әт а сәр е
дьнй айе бьби мәщ ал а хьл аз
буне›*».
48 Гав а йед нәщ ьһу әв йәк
бьһ ист ьн, ша бун шьк ьри дь
данә гот ьн а Хӧд ан. У әwед кӧ
бон а жий ин а һ’әт а‑һ’әт ай е
к’ьфшк ьри бун, баwәр кьрьн.
49 Хәб әра Хӧд ан т’әм ам ий а
wәлетда бәла бу. 50 Ле щьһуйа
һел ан дан ә к’ӧлф әт ед хwә
дебаwәр ә хwәй иqәд ьр, т’әви
гьр әг ьр ед баж ер, мьq абьл и

* 13:41 Һәбаq уq 1:5.
* 13:47 Ишайа 49:6.
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Паwлос у Барнабас р’ак ьрьн ӧса жи дор‑бәред wан. 7 У ль
у жь синоред хwә дәрх ьст ьн. wан дәра Мьзг ин и дьдан.
51 Wан а жи т’оз а ньг ед хwә сәр
Паwлос у Барнабас 
wанда даwшанд, чунә Qонйайе*
Лист ра у Дербед а
52 у шаг ьрт бь шабуне у Р’ӧһ’е
8 Лист райед а йәк и жь зьк
Пирозва т’ьж и бун.
мак ийед а ньг ад а шьл уш ә’т
Паwлос у Барнабас 
р’ун ьшт и бу, кӧ т’ӧ щара нә
баж аре Qонйайед а
гәр’ийабу. 9 Әwи жи гӧһдарийа
1 Qонй айед а жи әв йәк Паwлос дьк ьр, Паwлос ль wи
мина һәр щар qәw ьм и: ньһер’и у гав а дит баwәрийа
Паwлос у Барн аб ас к’әт ьнә wи бона qәнщбуне һәйә, 10 бь
к’ьн ишта щьһуйа, ӧса хәб әр дәнг е бьл ьнд гот е: «Р’абә сәр
дан, wәк и ә’лаләтәкә гьран жь ньгед хwә р’аст бьсәк ьнә!» Әwи
щьһу у нәщьһуйа баwәр кьрьн. жи банзда сәр хwә, дәстпек ьр
2 Ле щьһуйед кӧ баwәр нәк ьрьн гәр’ийа. 11 Ә’лаләте гава кьрьна
дьле нәщ ьһуйа qьлqьланд ьн у Паwлос дит, дәнг е хwә һьлдан
р’ак ьрьнә мьqабьли бьра. 3 Аwа бь лук айон и гот ьн: «Хwәде
әwана гәләк wәхт ль wьр ман, дьлqе инсенда һат ьнә хwар е
мерк’им и сәр Хӧдан хәбәр дь щәм мә!» 12 Барнабаср’а Зәwсф
дан, Хӧдан жи хәбәра к’әрәма гот ьн, Паwлоср’а жи Һәрмесф,
Хwә избат дьк ьр, бь дәстед wан чьмк и хәбәрданеда йе пеш әw
нишан у к’әрәмәт дьданә кьрь бу. 13 К’аһ ине Зәwсе кӧ п’арьст
не. 4 Ле дӧт ирәт и к’әтә бажер, гәһ а wи ль пешб әри бажер бу,
һьнәк ль алийе щьһуйа бун, га бь к’офий ав аф анинә бәр
һьнәк жи ль алийе шанд ийа. дәргәһ, хwәст кӧ т’әви ә’лаләте
5 Һьнг е һьнәкә жь нәщ ьһуй а шанд ий ар’а бькә qӧрбан. 14 Ле
у щьһуйа т’әви сәрwеред хwә гава шандийа, Барнабас у Паw
qьрар кьрьн кӧ wан беһӧрмәт лосв а әв йәк бьһ ист, к’ьнщед
кьн у бьдьнә бәр кәвьра, 6 ле әw хwә qәлашт ьн у р’әвинә нава
пе һ’әсийан р’әвинә Лист райе ә’лаләт е, кьрьнә гази у гот ьн:
у Дербе, баж аред Лук айонйа, 15 «Ә’вд но! Һун чьма ве йәке

14

* 13:51 Луqа 9:5.
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дьк ьн? Әм жи бьнйат’а хwәда
мәринә мина wә нә, Мьзг ини
йе дьд ьнә wә, кӧ һун жь wан
тьшт ед п’уч’ вәг әр’ьн бәрбь
Хwәдейе сах бен, Йе кӧ ә’рд у
ә’зман, бә’р у һ’әм уйед нав а
wанд а ә’фьр анд ийә*. 16 Әwи
зәмане бьһӧрида һьшт кӧ һәр
мьләт р’ийа хwәда һәр’ә. 17 Ле
Хwәха Хwә бе шә’дәти нәһ ьшт,
qәнщи wәр’а кьр, жь ә’змен ба
ран баранд, р’әзф жи дәмсалада
данә wә, бь хӧрәква һун т’ер
кьрьн у шабун жи кьр ә дьле
wә». 18 Бь ван гот ьна wана бь
зор әке ә’лаләт зәфт кьр, кӧ
qӧрбана бона wан нәд ьн.
19 Һьнг е жь Әнт акй ай е у
Qонйайе щьһу һат ьн, ә’лаләт
данә алийе хwә, Паwлос данә
бәр кәвьра, жь бажер к’аши дәр
кьрьн, wан т’ьре мьрийә. 20 Ле
гав а шаг ьрта дора wи гьрт, әw
р’абу к’әтә бажер у р’ож а дьне
т’әви Барнабас р’абу чу Дербе.
Паwлос у Барнабас
вәд ьг әр’ьнә Әнтакйайа
qәза Сурйайе
21 Wана кӧ wи баж арида Мьз

Qонйайе у Әнтакйайе. 22 Дьле
шаг ьрт а дьш ьд анд ьн у дьл
дьд анә wан, кӧ баwәрийед а
бьм ин ьн у дьг от ьн: «Гәр әке
әм бь гәләк щәфак’ьшанд ьне
бьк’әвьнә П’адшатийа Хwәде».
23 Wан а бон а һәр щьв ин әк е
бәрп ьрсийар к’ьфш кьрьн, бь
р’ож и дӧа кьрьн у әw спарт ьнә
wи Хӧдане кӧ баwәрийа хwә
же анибун.
24 Әw нав а Пьс идй ай ер’а
дәрбаз бун, паше һат ьнә Пам
филйайе. 25 Пәргеда жи хәбәра
Хwәде даннасин кьрьн, бәржер
чунә Әнталйайе. 26 Жь wьр жи
бь гәмийе чунә Әнтакйайе, wи
щийе кӧ спарти к’әрәма Хwәде
бьбун бона wи шьхӧле кӧ сәр
һәвда анин. 27 Гав а һат ьн, щь
вин ль һәв щьв анд ьн у wанр’а
гьли кьрьн, кӧ Хwәде т’әви wан
чь тьшт кьрьнә у чаwа дәргәһе
баwәрийе бәр нәщ ьһуй а жи
вәк ьр. 28 Ль wьр гәләк wәхт
т’әви шаг ьрта ман.

15

Шеw ьра щьвина
Оршәл имед а

жь Щьһустане
гин и дан у гәләк кьрьнә ша
бәржери Әнтакйайе бь
гьрт, вәг әр’ийанә Лист райе, бун у бьра һин дьк ьрьн дьготьн:
* 14:15 Дәрк’әт ьн 20:11; Зәбур 146:6.
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«Һәгәр һун ль гора ә’дәте Муса
нәйенә сьнәтк ьрьне, һун хьлаз
набьн»*. 2 Нава wан у Паwлос,
Барн аб асд а гәл әк дә’w‑доз
пешда һат, һьнг е бьра qьрар
кьр кӧ бона ве пьрсе Паwлос у
Барнабас, ӧса жи жь wан чәнд
кәс һәвраз һәр’ьнә Оршәлиме,
щәм шанд и у бәрп ьрсийара.
3 Щьв ине кӧ әw вәр’ек ьрьн,
әwана Фин икйе у Самәрйайе
ва дәрбаз бун у һ’әм у баwәр
мәнд ар’а бон а вәг әр’анд ьн а
нәщ ьһуйа гьл и дьк ьрьн, бь ве
йәке әw гәләк и ша кьрьн. 4 Гава
гьһ ишт ьнә Оршәл име, щьви
не, шанд ийа у бәрп ьрсийара
әw qәбул кьрьн у чь кӧ Хwәде
т’әви wан кьрьбу wанр’а гьл и
кьрьн. 5 Ле һьнәк баwәрмәндед
жь к’омәла ферьсийа р’абун
гот ьн: «Гәрәке ван сьнәт кьн
у wанар’а беж ьн, кӧ Qан уна
Муса хwәй кьн».
6 Шанди у бәрпьрсийар щьви
йан, кӧ бона ве йәке бьшеwьрьн.
7 Пәй гәләк дә’w‑дозер’а Пәтрус
р’абу сәр п’ийа у wанр’а гот:
«Гәл и бьра! Һун хwәх а зан ьн
кӧ Хwәде р’ожед пеш ьнда әз

нав wәда бьж арт ьм, кӧ нәщ ь
һу хәб әра Мьзг ин ийе жь дәве
мьн бьбьһен у баwәр бьк ьн*.
8 Хwәдейе кӧ дьл а занә да из
батк ьрьне, кӧ нәщьһу жи Wива
qәбул ьн, гав а Р’ӧһ’е Пироз да
wан жи, чаwа да мә*. 9 Нав а
мә у wанда т’ӧ фьрqи данән и,
бь баwәрийе дьле wан паqьж
кьр. 10 Иди чьм а һун Хwәде
дьщ ер’ьбин ьн, нир әк и ӧса
дат ин ьнә сәр стуйе шаг ьрта,
кӧ нә кал‑бавед мә карьбунә
бьбьн, нә жи мә? 11 Әв йәк
аһа наб ә, ле әм баwәр дьк ьн,
кӧ чаwа әм бь к’әр әма Хӧдан
Иса хьлаз дьбьн, ӧса жи әw».
12 Һьнг е т’әм ам ий а щьв ат е
дәнг е хwә бьр’и у гӧһе хwә
данә сәр гот ьнед Барнабас у
Паwлос кӧ Хwәде бь дәстед wан
чьqас нишан у к’әр әмәт нава
нәщ ьһуйада кьрьбун. 13 Гав а
әwан а кәр’ бун, Аqуб ф дәнг
һьлда у гот: «Гәл и бьра! Гӧһ
бьд ьнә мьн. 14 Шьмһ’ун гьл и
кьр, кӧ чаwа пеш ийе Хwәде
р’ә’ма Хwә ль нәщ ьһуйа кьрь
бу, кӧ жь нав а wан щьмә’тәке
дәрхә, wәк и наве Wи һьлд ьнә

* 15:1 Qан уна К’аһ инт ийе 12:3.
* 15:7 К’ар ед Шанд ийа 10.
* 15:8 К’ар ед Шанд ийа 10:44; 2:4.
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сәр хwә. 15 Ве йәкер’а гот ьнед
п’ехәмбәра жи ль һәв дьг ьрьн,
чаwа ньвисар ә:
16 ‹Жь вьр шунда Әзе вәгәр’ьм,
кон е Даw ьд и к’әт и дис а
вәг ьрьм,
чи wи жи кӧ хьраб буйә Әзе
чек ьм
у wи диса бьдьмә р’агьртьне,
17 wәк и һ’әрче мәрьвед май ин
у һ’әм у нәщ ьһуйед кӧ наве
Мьн сәр wан ә,
ль Хӧдан бьгәр’ьн.
18 Әw Хӧд ане кӧ ван тьшт а һе
жь дәwред бәреда ә’йан
кьрийә дьбежә›*.
19 Бон а ве йәке жи әз аһа р’е
тер’а дьбин ьм кӧ әм зә’мәт е
нәд ьнә әwед кӧ жь нәщ ьһу
йа бәрбь Хwәде тен, 20 ле әм
нә’мәке wанр’а бьн ьвисьн, кӧ
һ’әвз а хwә жь wан qӧрбанед
кӧ п’утар’а тенә дай ине бьк ьн,
ӧса жи жь бенам усийе, гошт е
мьрарф у хуне*. 21 Фә’мдари йә
кӧ һе qӧр’нед дәрб азбуй ид а
Qан уна Муса һәр баж арида те
һинк ьрьне у һ’әм у р’ожед шә
мийа к’ьништада wе дьх уньн».

Щабд ай ина 
щьвина Оршәл име
Һьнг е ль шанд ий а, бәр
пьрсийара у т’әмамийа щьвине
хwәш һат, кӧ жь нав а хwәд а
чәнд мәрьва бьбьжерьн у т’әви
Паwлос у Барн абас бьш ин ь
нә Әнт акй айе. Әв бун йед кӧ
һат ьнә шанд ьне: Щьһуд айе
кӧ жер’а дьг от ьн Барс аб о у
Сил ас. Нав а баw әрм әнд ад а
әвана ә’йан бун. 23 Бь дәсте wан
әв нә’мә шанд ьн аһа ньвисар:
«Әм бьр айед wәй ә шанд и
у бәрп ьрсий ар сьл ав а ль wә
бьрайед жь нәщ ьһуй айә Ән
такй айе, Сурй айе у Кил ик
йайе дьк ьн.
24 Мә бьһ ист ийә кӧ жь нав а
мә һьнәк дәрк’әт ьнә, кӧ мә
хwәха т’әми нәданә wан, ле wан
бь хәбәред хwә зә’мәт данә wә
у фьк ьред wә т’әвиһәв кьрьнә*.
25 Бон а ве йәке ль т’әм ам ий а
шеw ьра щьвина мә хwәш һат,
кӧ әм мәрьва бьбьжерьн т’әви
бьрайед мәйә дәлал Барнабас
у Паwлос бьш ин ьнә щәм wә,
22

* 15:18 Амос 9:11‑12 у Ишайа 45:21.
* 15:20 Дәрк’әт ьн 34:15‑17; Qан уна К’аһ инт ийе 18:6‑23; 17:10‑16.
* 15:24 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Дьб еж ьн: ‹Гәр әке һун
бенә сьнәтк ьрьне у Qан уна Муса хwәй кьн›».
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26 йед

кӧ ә’мьре хwә данә наве
Хӧдане мә Иса Мәсиһ. 27 Аwа
әм Щьһуда у Силас дьш ин ьн,
wәк и әw жи ван тьшта бь дәве
хwә wәр’а беж ьн. 28 Ль Р’ӧһ’е
Пироз хwәш һат, ӧса жи ль мә,
кӧ т’ӧ бари нәдьнә сәр мьле wә,
пешт ьри ван тьшт ед һ’әwщә:
29 Дури qӧрбанед п’ут а, хуне,
мьрарийеф у бенам усийе бьн.
Һәг әр һун хwә жь ван тьшта
хwәй кьн, qәнщ ә. Һун хwәш
бьн, дә ма хат ьре wә».
30 Һьнг е әw вәр’ек ьрьн, бәр
жер чун ә Әнт акй ай е щьм

ә’т щьв анд ьн, нә’м ә дан ә
wан. 31 Гав а хwәнд ьн, бон а
wе дьлд ай ине п’ьр’ ша бун.
32 Щьһуд а у Сил ас жи кӧ п’е
хәмб әр бун, бь гәләк хәб әр а
дьл дан ә баw әрм әнд а у әw
шьд анд ьн. 33‑34 Гәләк wәхт ль
wьр ман, паше баw әрмәнд а
әw бь хер у сьл ам әт пашд а
шанд ьн ә щәм wан, йед кӧ
әw шанд ьбун.* 35 Паwл ос у
Барн аб ас жи Әнт акй ай ед а
дьм ан, т’әви гәләкед май ин
хәб әр а Хӧд ан һин дьк ьрьн у
данн асин дьк ьрьн.

Р’еwитийа Паwлосә дӧда (15:36–18:22)
Паwлос у Барнабас 
жь һәвдӧ дьqәт ьн
Чәнд р’ож а шунда Паw
лос готә Барнабас: «Wәрә әм
вәг әр’ьн сәрик и бьд ьнә wан
хушк‑бьра, к’ижанар’а мә һ’әму
бажарада хәбәра Хӧдан данна
син кьрийә, дина хwә бьдьне к’а
һ’але wан чаwа йә». 37 Барнабас
дьх wәст Йуһ’әннайе кӧ жер’а
Марqос дьготьн жи т’әви хwә
36

бьбьрана, 38 ле Паwлос р’е тер’а
нәдьдит, йе Памфилйайеда жь
wан qәтийа у т’әви wан шьхӧл
нәк ьр т’әви хwә бьбьр ан а*.
39 Һьнг е йа wан ль һәв нәг ьрт,
әв бу мә’н и жь һәв qәт ийан.
Барнабас Марqос һьлда бь гә
мийе чу Qӧбрьсе, 40 Паwлос жи
Силас бьжарт у жь бьра спарти
к’әрәма Хӧдан бун, р’ек’әт ьн
чун. 41 Ль Сурйайе у Киликйайе
дьгәр’ийан, щьвин дьшьдандьн.

* 15:33‑34 Нав һьнәк дәстн ьвисар у wәлг әр’анд ьнед кәвьнда әв жи һәйә:
«Ле ль Силас хwәш һат, ль wьр бьм инә».
* 15:38 К’ар ед Шанд ийа 13:13.
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Тимот’ейо һәвалт ийе
Паwлос у Силаср’а дькә

16

Р’ӧһ’еф Пироз нәһ ьшт кӧ qәза
Асйайеда хәбәра Хwәде беж ьн.
7 Гав а незик и Мисй айе бун,
кьрьн кӧ һәр’ьнә Бит енйайе,
ле Р’ӧһ’е Иса изьн нәда wан
8 у бәр Мисй айев а дәрбаз бун
бәржер чунә Тройайе. 9 Шәв
Паwлос дит ьнокеда бәр ч’ә’ве
хwә дит, йәки мәкәдони сәкьни
бу һиви жь wи дьк ьр у дьг от:
«Wәр ә Мәкәдонйайе али мә
бькә». 10 Гав а wи әw дит ьнок
дит, мә* дәстх wәда хwәст кӧ
һәр’ьнә Мәкәдонйайе. Мә фә’м
кьр, кӧ Хwәде мә дьш инә wьр,
wәк и Мьзг ин ийе бьд ьнә wан.

Һьнг е Паwл ос һат ә
Дерб е у Лист райе. Ль
wьр шаг ьрт әк һәбу нав е wи
Тимот’ейо, кӧр’е к’ӧлф әтәкә
щьһуйә баwәрмәнд бу, ле баве
wи йунан бу. 2 Баwәрмәндед
Лист райе у Qонйайе һьндав а
wида qәнщ хәбәр дьдан. 3 Паw
лос хwәст wи т’әви хwә бьб ә у
бона wан щьһуйед wан дәра гьрт
әw сьнәт кьр, чьмк и һ’әм уйа
жи зан ьбу кӧ баве wи йунан ә.
4 Гав а баж арар’а дәрбаз дьбун,
әw т’әмийед кӧ шандийа у бәр
Фил ипйайед а Лидйа 
пьрсийаред Оршәл име qьрар
бәр
бь Хӧд ан вәд ьг әр’ә
кьрьбун, дьданә баwәрмәнда
5
11
кӧ хwәй кьн. Аwа щьвин жи
Әм жь Тройайе бь гәм ийе
баwәрийеда дьш ьд ийан у р’ож дәрк’әтьн р’аст чунә Самотрахе,
бь р’ож һ’әсабе wан зедә дьбу. р’ож а дьне Нейапол исе. 12 Жь
wьр жи чунә Филипйайе, бажа
Мәкәдон и хәwнед а 
рәк и нә’йийа Мәкәдонйайейи
гази Паwлос дьк ьн
ә’йан, ӧса жи кӧ баж ар әк и
6 Нав а синор ед Фьригй а у Р’ом ай е* йә. Wи баж ар ид а
Галатйайеда гәр’ийан, чьмк и әм чәнд р’ож а ман. 13 Р’ож а
1

* 16:10 Луqайе ньвиск’ар е ве к’ьт еб е wи чах и щәм Паwлос бу, ләма жи
дьб ежә «мә».
* 16:12 Фил ипйа Мәкәдонйайеда бу, нә сәр ә’рде Италйайе бу, ле диса
«баж арәк и Р’омайе» дьһатә һ’әсабе (бь йунан и хәбәр бь хәбәр дьбежә,
кӧ әw «Колон ийа Р’омайе» йә). Һәqе баж арв анед Фил ипйайе wәкә
һәqе һәр баж арв анәк и жь баж ар ед Италйайейә май ин бу, мәс әлә,
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шәм ийе әм жь дәргәһе бажер
дәрк’әт ьн чунә дәве ч’ем, әw
дәр чаwа әм дьфьк ьрин, щи
йе дӧа бу. Мә р’ун ьшт и т’әви
к’ӧлф әт ед щьв ий ай и хәб әр
дьда, 14 к’ӧлф әтәкә хwәдеба
wәр жь баж ар е Тийат ирайе,
нав е wе Лидй а кӧ к’ьнщ ед
ширк ф дьф ьр от ьн, гӧһд ар и
дьк ьр. Хӧд ан дьле wе вәк ьр
кӧ гӧһ бьдә гот ьнед Паwлос.
15 Гав а әw нәф әр ед хwәв а пе
аве һат ьнә ньхӧманд ьне, һиви
жь мә кьр у гот: «Һәг әр һун
мьн баwәрмәнда Хӧдан һ’әсаб
дьк ьн, к’әрәм кьнә мала мьн,
ль wьр бьм ин ьн». У зор ль мә
кьр әм бьрьн.
Паwлос у Силас баж аре 
Фил ипйайед а тенә гьрт ьне
16 Щар әке

әм дьч унә щийе
дӧак ьрьне, щарик р’асти мә һат,
кӧ р’ӧһ’е к’оч’әкт ийе пер’а бу,
әве бь wе к’оч’әкт ийе хwәйед
хwәр’а п’ьр’ к’ар дан и. 17 Әва
пәй Паwлос у мә к’әтьбу, дькьрә
qир’ин у дьг от: «Әв мәрьв ана
хӧламед Хwәдейе Һәри Жорьн
ьн, кӧ wәр’а бона р’ийа хьлазбу
не даннасин дьк ьн!» 18 Әв йәка

әwе гәләк р’ож а дьк ьр, һ’әта
кӧ Паwлос ащьз бу, вәгәр’ийа
у wи р’ӧһ’ир’а гот: «Бь нав е
Иса Мәсиһ ә’мьри тә дьк ьм
жь wе дәре!» У пер’а‑пер’а әw
жь wе дәрк’әт. 19 Гав а хwәйед
wе дит ьн кӧ гӧмана к’ара wан
һатә бьр’ине, Паwлос у Силас
гьрт ьн, к’аш и мәйдана бажер
щәм сәрwера кьрьн, 20 әw бь
рьнә бәр сәрдаред Р’омайе у
гот ьн: «Әв мәрьв ана щьһу нә
у баж аре мә т’әвиһәв дьк ьн.
21 Ә’дәт е ӧса мә баж арв анедф
Р’омайе һин дьк ьн, кӧ нә мәр’а
щай из ә qәбул кьн, нә жи бь
кьн». 22 Ә’лаләт е һ’ьщ ум и сәр
wан кьр, сәрдара жи к’ьнщед
сәр wан qәлаштьн у ә’мьр кьрьн
кӧ wан бьдьнә бәр шьва. 23 Пәй
гәләк леданер’а авит ьнә кәле
у ә’мьри сәрwере кәле кьрьн,
кӧ р’ьнд мьqат ийе wан бькә.
24 Әwи кӧ әв ә’мьр станд, әw
авит ьнә зьндане у ньг ед wан
qәйдада шьданд ьн.
25 Незик и ниве шәве Паwлос
у Силас дӧа дьк ьрьн у әшqи
Хwәде дьст ьран, гьрт ийа жи
гӧһе хwә дан ибунә сәр wан.
26 Ньшкева ә’рд qайим һ’әжийа,

хwәс әрих wә диwана хwә дьк ьрьн, хәрщ нәд ьданә Р’оме. Ләма р’ез ед
16:21‑да мәрьв ед бажер хwә һ’әсаб дьк ьн чаwа баж арв анедф Р’омайе.
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һ’әта кӧ һ’имед кәле жи чун‑һа
тьн, дәстх wәд а һ’әм у дәр и
вәбун, qәйд‑зьнщиред һ’әм уйа
һатьнә вәкьрьне. 27 Гава сәрwере
кәле һ’ьшйар бу у дәред кәле
вәк ьри дит ьн, шур к’ьшанд кӧ
хwә бькӧжә, чьмк и wи т’ьр е
гьрти р’әвинә*. 28 Ле Паwлос бь
дәнг е бьл ьнд кьр ә гази у гот:
«Т’ӧ зийане нәдә ә’мьре хwә,
әм һ’әм у жи вьра нә!» 29 Әwи
ч’ьра хwәст, р’әви һьндӧр’, лә
рьзи хwә авитә бәр Паwлос у
Силас. 30 Әw дәрх ьст ьн у гот:
«Әз хӧлам! Әз чь гәрәке бьк ьм
кӧ хьлаз бьм?» 31 Wана жи гот:
«Баw әр ий а хwә Хӧд ан Иса
бинә, те нәф әред хwәв а хьлаз
би». 32 Һьнг е хәб әра Хӧдан wи
у wан һ’әм уй ар’а гот ьн, йед
кӧ мала wида бун. 33 Һәма wе
шәве сәрwере кәле әw бьрьн,
бьринед wан шушт ьн у пе
р’а‑пер’а әw нәфәред хwәва пе
аве һат ьнә ньхӧманд ьне. 34 Әw
анинә мала хwә, сьфр ә ль бәр
wан дани у т’әмамийа нәфәред
хwәв а ша бун, кӧ баwәрий а
хwә Хwәде анин.

35 Гава сьбәһ сафи бу, сәрдара

зап ьдед хwә шанд ьн у гот ьн:
«Wан мәрьва бәр’дә». 36 Сәрwе
ре кәле әв йәк Паwлоср’а гот:
«Сәрдар мәри шанд ьнә wәк и
һун бенә бәр’дане. Ньһ а р’а
бьн бь хер у сьламәт һәр’ьн».
37 Ле Паwлос wанр’а гот: «Әм,
баж арв анедф Р’омайе, бе ди
wан бь щьмә’т и данә бәр шьва
авитьнә кәле! У ньһа дьх wазьн
бь дьзив а мә дәрх ьн? На, әв
йәк наб ә, бьра хwәх а бен мә
дәрх ьн». 38 Зап ьда әв хәбәра
на гиһ анд ьнә сәрд ар а. Гав а
кӧ бьһ ист ьн әw баж арв анед
Р’омайе нә, тьрсийан 39 һат ьн
хwә авит ьн ә wан, паше әw
дәрх ьст ьн у һиви кьрьн кӧ жь
баж аре wан һәр’ьн. 40 Әw жи
жь кәле дәрк’әт ьн чунә мала
Лидй айе, ль wьр хушк‑бьр а
дит ьн, дьл данә wан у паше
р’ек’әт ьн чун.
Qалмә‑qалма 
баж аре Т’есалон икед а

17

1 Әwан а Әмфипол ис у
Аполонй айев а дәрб аз

* 16:27 Wи чах и гав а гьрт ик жь кәле бьр’әвийа, һьнг е чь щәз а кӧ дьг ь
һишт ә гьрт и, гәр әке сәрwер е кәле дәwса wи бьк’ьшанда. Аwа гот и,
һәг әр йәк и һеж ай и мьрьне бьр’әвийа, һьнг е гәр әке сәрwер е кәле
дәwса wи бьһ ат а кӧшт ьне.
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бун һат ьнә Т’ес алон ике, wи
щийе кӧ к’ьништа щьһуйа һәбу.
2 Паwлос жи мин а ә’дәт е хwә
чу нав а wан у се р’ожед шәм и
йе wанар’а дьк’әтә хәб әрдане,
жь ньвис ара 3 шьр ов әд ьк ьр у
wанр’а избат дьк ьр, кӧ гәр әке
Мәсиһ щәфа бьк’ьшанда у жь
мьрьне р’абуй а у дьг от: «Әв
Исайе кӧ әз wәр’а данн асин
дьк ьм, әw Мәсиһ ә». 4 Һьнәкед
жь wан баwәр кьрьн хwә ль
Паwлос у Сил ас гьрт ьн, ӧса
жи ә’лал әт әк ә хwәд еб аw ә
ред йун анф у гәләк к’ӧлф әт ед
хwәй иqәд ьр.
5 Ле жь щьһуй а һьнәк а жь
һ’әвсудийе чәнд мәрьвед беке
рә нәр’аст щьванд ьн, кьрьнә
qалмә‑qалм, баж ар т’әвиһәв
кьрьн у һ’ьщ ум и сәр мала Йа
сон кьрьн, дьх wәст ьн Паwлос
у Силас бан ина бәр щьмә’т е.
6 Гав а әw нәд ит ьн, Йасон т’әви
чәнд бьрава к’аш и щәм сәр
wеред бажер кьрьн, дьк ьрьнә
qир’ин дьг от ьн: «Әwед дьнйа
т’әвиһәв кьрьнә гьһ ишт ьнә
вьр а жи 7 у Йас он әw qәбул
кьрьнә мала хwә! Әвана һ’әм у
жи мьqабьл и ә’мьред Qәйсәр
дьч ьн у дьбеж ьн: ‹П’адшак и
дьн һәйә, наве wи Иса йә›». 8 Бь

ван гот ьна ә’лаләт у сәрwеред
бажер т’әвиһәв кьрьн. 9 Һьнг е
жь Йасон у йед майин к’әфилф
станд ьн, әw бәр’дан.
Паwлос у Силас 
баж аре Бәройайед а
10 Һәма чаwа тә’ри к’әтә ә’рде,

бьра Паwлос у Силас шанд ьнә
Бәройайе. Әw кӧ гьһ ишт ьнә
wьр, чунә к’ьн ишта щьһуйа.
11 Әв щьһу жь йед Т’есалон ике
сәрwахтт ьр бун, хәбәра Хwәде
бь дьл у щан qәбул кьрьн у һәр
р’ож ньвисарада к’ур дьбун,
к’а әв тьшт ӧса нә. 12 Жь wана
гәләка баwәр кьр, ӧса жи гәләк
к’ӧлфәтед йунанә хwәйиqәдьр
у мер жи нә кем бун. 13 Гава
щьһуйед Т’есалон ике бьһ ис
тьн кӧ Паwлос хәб әра Хwәде
Бәройайеда жи даннасин дькә,
һат ьн wьр жи һелан данә ә’ла
ләте у әw т’әвиһәв кьрьн. 14 Wи
чах и бьра Паwлос дәстх wәда
шанд ьнә бәр бә’ре, ле Силас
у Тимот’ейо Бәройайеда ман.
15 Әwед кӧ Паwлос вәр’ед ьк ьр
ьн, әw һ’әта Ат’инайе бьрьн,
паше жь Паwлос т’әм и стан
дьн кӧ Силас у Тимот’ейо зу
һәр’ьн бьг ьһ иж ьнә wи, хwәх а
жи пашда вәг әр’ийан.
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Һьнг е Паwл ос бәр щь
вина Арйопаг ойеда сәк ьн и у
гот: «Гәл и ат’ин ийа! Әз дина
хwә дьд ьме, кӧ һун жь һ’әм у
алийав а гәләк и һ’әбанд ьнев а
мьж ул ьн. 23 Чьмк и гав а әз
гәр’ий ам, мьн дин а хwә да
һ’әбанд ьнед wә, мьн гориг ә
һәкф дит кӧ сәр wе ньвис ар
бу ‹ХWӘД ЕЙЕ НӘН АСР’А›.
Аwа Әwе кӧ һун нас нак ьн
дьһ’әбин ьн, әз бона Wи wәр’а
даннасин дьк ьм. 24 Хwәдейе кӧ
әв дьнйа у һ’әм уйед нав а wеда
ә’фьранд ийә, Әw Хӧдане ә’рд
у ә’змен ә у п’арьстг әһед бь
дәст а чек ьрида нам инә*, 25 нә
жи ч’ә’в е Wи дәст е мәрьв а йә
кӧ хьзмәтк’арийа Wи бьк ьн,
чаwа Йәк и һ’әwще тьшт әк и,
ле Әw хwәх а ә’мьр, бине у һәр
тьшт и дьдә һ’әм уйа. 26 Һ’әм у
мьләт ед дьнйайе жь хунәк и
хӧл ьqанд, кӧ сәр р’уйе т’әма
мий а дьнй ай е бьж ин. Әwи
зәман у синоред щи‑мьск’әна
wанр’а к’ьфш кьрьн. 27 Әwи әв
йәк ана кьрьн, wәк и мәрьв ль
Wи бьгәр’ьн, бәлк и бьп’әлиньн
бьбин ьн. Ле Әw Хwәде жь мә
һәр кәси нә дур ә жи, 28 чьмк и
‹әм бь Wи дьж ин, дьмәш ьн у
22

Паwлос ль баж аре Ат’инайе
16 Гав а Ат’ин айед а Паwлос
һивийа wан бу, дьле wи нә р’ь
һ’әт бу, чьмк и дит баж ар нав а
п’утп’арьстийеда бу. 17 Аwа әwи
к’ьн ишт ед а щьһу у йун анедф
хwәдебаwәрр’а у ль мәйд ане
бажерд а жи һәр р’ож р’аст и
к’е дьһ ат wанр’а дьк’әт ә хә
бәрд ане. 18 Чәнд филос оф ед
епик уриф у стойх иф wир’а к’ә
тьнә һ’ӧщәт е у һьнәк а дьг от:
«Әви дәвб әл ай и бет’әwшә чь
дьх wаз ә беж ә?» Һьн әк а жи
дьг от: «Ӧса те к’ьфше, кӧ әва
дәрһ әq а хwәд ей ед хәр ибд а
даннасин дькә». Аһа дьг от ьн,
чьмк и әwи бона Иса у р’абуна
мьрийа даннасин дьк ьр. 19 Wи
чах и әw һьлд ан бьрьнә бәр
щьвина Арйопаг ойе ф у гот ьн:
«Әм дьк ар ьн бон а wе һин
кьрьн а нуйә кӧ тӧ данн асин
дьк и бьз ан ьбьн? 20 Тӧ тьшт ед
хәриб мә дьд и бьһ ист ьне, лә
ма жи әм дьх wазьн мә’н а wан
бьз ан ьбьн». 21 Һ’әм у ат’ин и у
хәрибед кӧ wьр дьман, тьштә
ки май инв а мьж ул нәд ьбун,
пешт ьри тьштед ну гот ьне йан
бьһ ист ьне.

* 17:24 П’адшат и III, 8:27.
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һәнә›*. Чаwа чәнд шай ир ед
wә жи гот ьнә: ‹Әм р’аст зар’ед
Wи нә›**.
29 Аwа кӧ әм жь Хwәде бунә,
гәр әке әм Хwәде аһа нәш ьби
ньн мина зер’, зив, йан кәвьре
кӧ бь һ’ьш у һостат ийа мәрьва
һат ьнә к’ол анд ьне. 30 Хwәде
дин а Хwә нәд ай ә һ’әм у зә
манед кӧ мәрьвай ийе Әw нас
нәк ьрийә, ле ньһ а һәр дәра
т’әм и ль һ’әм у мәрьв а дькә,
кӧ жь гӧнәк ьрьне вәг әр’ьнф.
31 Чьмк и Әwи р’ож әк к’ьфш
кьрийә, к’иж анеда wе диwана
дьне р’аст бь дәст е Мәрьв әк и
бькә, Йе кӧ Әwи к’ьфш кьрийә.
Хwәде әв йәкана һ’әм уйар’а да
нә избатк ьрьне, гава Әw мәрьв
жь мьрьне р’ак ьр».
32 Гав а бон а р’абун а мьрий а
бьһ ист ьн, һьнәк пе к’ән ийан,
ле һьнәк а жи гот: «Бон а wе
йәке әме щар әк ә дьн жь тә
бьбьһен». 33 У Паwлос жь нав
щьвина wан дәрк’әт чу. 34 Ле

һьнәк а хwә ль wи гьрт, баwәр
кьрьн. Нав а wанда бун Дийо
нисйойе әндәме Арйопаг ойе у
к’ӧлф әтәкә наве wе Дамәрис,
т’әви һьнәкед май ин.
Паwлос баж аре Корьнт’ед а

18

1 Жь wьр шунда Паwлос

жь Ат’ине р’ек’әт һатә
Корьнт’е. 2 Ль wьр йәк и щьһу
нав е wи Акила дит, буй ина
хwәда жь Понтосе. Әва т’әви
к’ӧлфәта хwә Прьскилайе ну жь
Италйайе һатьбу, чьмк и Qәй
сәр Клаwдйо ә’мьр кьрьбу, кӧ
һ’әму щьһу жь Р’оме дәрк’әвьн.
Паwлос чу щәм wан, 3 щәм wан
ма у т’әви wан хәбьти, чьмк и
п’еше wан йәк бу, кон чедьк ь
рьн. 4 Әw һ’әм у р’ожед шәмийа
к’ьништада щьһу у йунанар’аф
дьк’әтә хәбәрдане, әw дьданә
баwәрк ьрьне.
5 Гав а Силас у Тимот’ейо жь
Мәкәдонйайе һатьн, Паwлос бь
хирәт т’әмамийа wәхте хwә да

* 17:28 Әва гот ьна жь занәк и бь нав е Әпимен идәс бу. Әw йәк и шай ир
бу у жь баж ар е Кьнососе гьрав а Кьр ет ийе бу. Әw qаси 600 сал и бәри
Иса Мәсиһ бьбу.
** 17:28 Әва гот ьна жь ньвисар әкә Арат ус шай ир ә, кӧ бона хwәдек и
хwә ньвисийә, к’иж ан и йунана дьһ’әбанд. Арат ус шай ир жь qәз а
Кил икйайе бу, qаси 300 сал и бәри Иса Мәсиһ бьбу. Паwлос хwәх а
жи жь qәз а Кил икйайе бу.
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һинкьрьна Хәбәре* у щьһуйар’а
шә’дәти дьда кӧ Мәсиһ, Иса йә.
6 Гава әw мьqабьл и wи р’абун у
әw беһӧрмәт кьрьн, әwи к’ьн
ще хwә даwшанд у готә wан:
«Хуна wә сәре wә бә, әз бесущ
ьм. Жь вьр шунда әзе һәр’ьмә
щәм нәщьһуйа». 7 Әw һьнге жь
wьр чу к’әтә мала йәк и наве
wи Тито Йусто. Әw мәрьвәк и
нәщьһу бу, ле хwәдебаwәр бу,
мала wи к’еләка к’ьниште бу.
8 Кьриспойе сәрwере к’ьн иште
жи нәфәред хwәва баwәрийа
хwә Хӧдан ани у жь корьнт’ийа
гәләка кӧ бьһистьн, баwәр кьрьн
у пе аве һатьнә ньхӧмандьне.
9 Шәв әке Хӧдан дит ьнокеда
һатә бәр ч’ә’ве Паwлос у готе:
«Нәтьрсә, хәбәр дә у хwә кәр’
нәкә. 10 Чьмк и Әз т’әви тә мә
у кәсәке бәр тә р’анәбә зийане
нәдә тә, чьмк и гәләк щьмә’та
Мьн ви бажарида һәйә». 11 Әw
ль wе дәре саләке у шәш мә
һа ма, әw һини хәбәра Хwәде
дьк ьрьн.
12 Һен а wәл ий е Гал ий ой е
А хай ай ед а щьһу бун ә йәк,

һ’ьщ ум и сәр Паwлос кьрьн
у бьрьнә бәр диwане 13 гот ьн:
«Әва щьмә’те һин дькә, кӧ нә ль
гора qануне Хwәде бьһ’әбиньн».
14 Гав а Паwлос wе дәстпек ьра
хәбәр да, Галийо щьһуйар’а гот:
«Һәг әр гьл и бона нәһәqийе у
хьрабийе буйа, щьһуно, дьбу
кӧ мьн гӧһдарийа wә бьк ьра,
15 ле һәг әр пьрс сәр хәб әр а,
нава у qан уна wә йә, һун хwәха
бьн ьһер’ьн. Әз нах wазьм бь
бьмә һ’ак ьме ван тьшта». 16 У
әw жь диwанх ане дәрх ьст ьн.
17 Һьнг е һ’әм уй а Сост ен ис е
сәрwере к’ьн ишт е гьрт ьн, ль
бәр диwанх ане к’ӧтан, ле qәт
хәма Гал ийо жи нибу.
Паwлос вәд ьг әр’ә
Әнтакйайе
Паwлос гәләк р’ож а диса
ль wьр ма, паше хат ьре хwә жь
баwәрмәнда хwәст, бь гәм ийе
чу алийе Сурйайе. Прьск ила
у Акила жи т’әви wи бун. Әwи
Кәнхерйайеда п’ор’е хwә кӧр’
кьрьбу, чьмк и ад‑qьрарк ьри*
бу. 19 Әw гьһ ишт ьнә Әфәс е,
18

* 18:5 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «Хәб әр» «Р’ӧһ’в а» һәйә, кӧ һьн
аһа фә’м дьк ьн: «Бь алав а Р’ӧһ’в а гьр едай и».
* 18:18 Wе ад‑qьрар ер’а «нәзир ф» дьб еж ьн. Дәрһәqа qәйдә‑qан унед нә
зирда Жьмар 6:1‑21‑да бьх ун ьн.
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Прьскила у Акила ль wьр һьш
тьн, хwәха к’әтә к’ьниште щь
һуйар’а к’әтә хәбәрдане. 20 Wана
һиви жь wи кьр, кӧ һьнәк и
дьреж ль wьр бьм инә, әw qайл
нәбу. 21 Ле гава хатьре хwә жь wан
хwәст, гот: «Әзе диса сәр wәда
бем, һәгәр Хwәде һ’ьз бькә»*.
Бь гәм ийе жь Әфәсе чу. 22 Гава
гьһ иштә Qәйсәрийе, һәвраз чу
Оршәл име сьлав да щьвине,
паше бәржер чу Әнт акйайе.
23 Гав а һьнәк wәхт ль wьр ма,
р’абу бәрева к’әтә wәлате Га
латйа у Фьригйа, һ’әм у шагьрт
баwәрийеда дьш ьданд ьн.

сәрх wә у ньвисаредф пирозда
занәк и зор бу. 25 Әw Р’ийа Хӧ
данда һинбуйи бу, агьре хирәте
сери к’әт ьбу* бона Иса р’аст
хәбәр дьда у һин дьк ьр, ле т’әне
ньхӧмандьна Йуһ’әнна заньбу.
26 Әви дәстпек ьр к’ьн ишт еда
мерк’им и хәб әр да. Ле гав а
Прьск илайе у Акила хәб әр
дана wи бьһ истьн, әw бьрьнә
щәм хwә, һе р’аст Р’ийа Хwәде
wир’а шьровәк ьрьн. 27 Аполо кӧ
хwәст һәр’ә Ахайайе, бьра дьл
данә бәр у шагьртар’а жи нә’мәк
ньвисин кӧ wи qәбул кьн. Гава
гьһ иштә wьр, әw гәләк и кери
wан һат, йед кӧ бь к’әрәма Хwәде
Аполо баж аре Әфәсед а 
бьбунә баwәрмәнд. 28 Чьмк и бь
Мьзг ин ийе дьдә
щьмә’ти хәбәрданеда йа wи ль
24 Щьһук и нав е wи Аполо, сәр йа щьһуйа дьк’әт, бь ньви
буйина хwәда жь Скәндәрйайе, саред пироз дьда избатк ьрьне,
һатә Әфәсе. Әва готьнбежәк и кӧ Мәсиһ, Иса йә.

Р’еwитийа Паwлосә сьсийа (18:23; 19:1–21:16)

19

жорьнр’а дәрбаз бу бәржери
Әфәсе бу у ль wьр чәнд шаг ьрт
1 Гав а Аполо һе Корьн дит ьн 2 у жь wан пьрси: «Гав а
т’еда бу, Паwлос щийе wә баwәр кьр, wә Р’ӧһ’е Пироз

Паwлос Әфәсед а

* 18:21 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Әз гәр әке ә’сә әве щәж ь
на кӧ те Оршәл имеда дәрбаз кьм. Ле әзе диса сәр wәда бем, һәг әр
Хwәде һ’ьз бькә».
* 18:25 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бь алав а Р’ӧһ’е Хwәде».
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станд?» Wана гот: «Мә qәт нә
бьһ ист ийә жи кӧ Р’ӧһ’е Пироз
һәйә». 3 Әwи wанр’а гот: «Ле һун
бь чь һат ьнә ньхӧманд ьне?»
Wан а гот: «Бь ньхӧм анд ьн а
Йуһ’әнна». 4 Паwлос гот: «Йу
һ’әнна бона гӧнәвәгәр’анд ьне
ньхӧманд у щьмә’тер’а гот: ‹Йе
кӧ пәй мьнр’а те баwәрийа хwә
Wи бин ьн›, аwа гот и Иса»*.
5 Гав а әв йәк бьһ ист ьн, бь нав е
Хӧдан Иса һат ьнә ньхӧманд ь
не. 6 У гава Паwлос дәст ед хwә
данинә сәр wан, Р’ӧһ’е Пироз
һатә сәр wан, бь зьмана хәб әр
дан у п’ехәмбәрти кьрьн. 7 Әва
на wәкә донздәһ мәрийа бун.
8 Паwлос к’әт ә к’ьн ишт е, се
мәһа мерк’ими хәбәр дьда, бо
на П’адшат ийа Хwәде wанр’а
дьк’әтә хәбәрдане у әw дьданә
баwәрк ьрьне. 9 Ле гава һьнәкә
сәрһ’ьшк мьqабьл дәрк’әт ьн у
ль бәр щьмә’те Р’ийа Хӧдан бе
һӧрмәт дькьрьн, Паwлос жь wан
qәт ийа, шаг ьрт башqә кьрьн
у һәр р’ож дәрсх ана Тиранода
wанр’а дьк’әтә хәбәрдане. 10 Әве
йәке дӧ сал а к’ьш анд, һ’әт а
кӧ һ’әм у щьһу у йунанедф кӧ
qәза Асйайеда дьман, Хәб әра
Хӧдан бьһ ист ьн.

Һәр һ’әфт кӧр’ед Скеwа
11 Хwәд е бь дәст е Паwл ос
гәләк к’әрәмәтед зор дьк ьрьн,
12 һ’әта кӧ әw дәстмал у шалькед
кӧ Паwлос ле дьк’әт ьн нәх wә
шар’а дьбьрьн, әw qәнщ дьбун
у р’ӧһ’ед хьр аб дәрд ьк ’әт ьн.
13 Чәнд щьһуйед гәр’ок һәбун
кӧ хwә дабунә щьндәрх ьстьне,
wан дьк ьр кӧ сәр йед кӧ р’ӧһ’ед
хьраб нав а wанд а һәбун, пе
наве Хӧдан Иса бәри wан дьн
у дьг от ьн: «Әм пе wи Исайе кӧ
Паwлос даннасин дькә бәри wә
дьд ьн». 14 Әва йәк а һәр һ’әфт
кӧр’ед Скеwайе сәрәкк’аһ инә
ки щьһуйа дьк ьрьн. 15 Щарәке
р’ӧһ’е хьраб ль wан вәгәр’анд у
гот: «Әз Иса нас дьк ьм, бона
Паwлос жи зан ьм, ле һун к’и
нә?» 16 Һьнге әw мәрьве кӧ р’ӧһ’е
хьраб теда бу, банзда сәр wан,
qәwата wи wан һ’әм уйада чу
әw ӧса к’ӧтан, wәк и әw жь wе
мале тә’зи у бьриндар р’әвин.
17 Бон а ве йәке һ’әм у щьһу у
йунанед кӧ Әфәседа дьман пе
һ’әсийан. Тьрс к’әтә сәр wан
һ’әм уйа у наве Хӧдан Иса бь
льнд дьбу. 18 Гәләк баwәрмәнд
жи дьһ ат ьн гӧнед хwә дьданә

* 19:4 Луqа 3:1‑18.
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р’уйе хwә у кьр ед хwә дьг о
тьн. 19 Йед сербазийев а жи кӧ
мьж ул дьбун, гәләк а к’ьт ебед
хwә т’оп дьк ьрьнә щик и у ль
бәр һ’әм уй а дьшәw ьт анд ьн.
Qимәте wан һ’әсаб кьрьн, пен
щи һ’әзар зивф дәрк’әт. 20 Бь ви
аwайи Хәбәра Хӧдан бь зорайи
һе пешда дьч у у qәwат дьбу.
Шәр’‑дә’wа Әфәсед а
21 Гав а

әв тьшт бун, Паwлос
qьрар кьр* кӧ Мәкәдонйайе
у Ахайайев а дәрбаз бә һәр’ә
Оршәл име у гот: «Пәй чуй ина
wьрар’а гәрәке әз һәр’ьм Р’оме
жи бьбиньм». 22 Әwи дӧ к’омәк
даред хwә Тимот’ейо у Ераст о
шанд ьнә Мәкәдонйайе у әw
һьнәк и жи ль qәза Асйайе ма.
23 Wан чах ад а бон а Р’ий а
Хӧдан гәләк и шәр’‑дә’w пешда
һат. 24 Йәк и зивкәр һәбу наве
wи Дим ит рийо. Әви п’арьст
гәһед хwәдейа наве wе Артә
мисф щур’е йа ә’дәт ида бь зив
бьч’ук чед ьк ьрьн у гәләк к’ар
һостар’а дан и. 25 Әwи гази wан
һ’әм у һоста, ӧса жи йед мина
хwәй ийе ви п’ешәй иф кьрьн у
гот: «Гәл и һәвала! Һун зан ьн
кӧ к’ара мә ви шьхӧл ида йә.

Һун жи дьбьһен у дьбин ьн
кӧ әви Паwлоси нә кӧ т’әне
Әфәседа, ле баwәрийа wә һә
бә т’әмам ийа qәз а Асйайеда
жи сәре гәләк щьмә’та т’ьж и
кьрийә жь р’е дәрх ьст ийә у
дьб ежә: ‹Әw хwәдейед кӧ бь
дәста чек ьри нә, әw нә хwәде
нә›. 27 Зийана wе нә т’әне әw
ә кӧ п’еше мә те беһӧрмәтк ь
рьне, ле п’арьстг әһ а Артәм ис
хwәдейа мәзьн wе бәр тьштәк и
нәйе һ’әсабе у wе qәд ьре мәзь
найийа wе бьк’әвә, йа кӧ һ’әм у
qәза Асйа у дьнйа дьһ’әбинә».
28 Гав а әв йәк бьһ ист ьн, бь
к’ин‑бох т’ьж и бун, дьк ьрьнә
qир’ин у дьг от ьн: «Артәм иса
әфәсийа мәзьн ә!» 29 Т’әмамийа
бажер qьлqьли, р’аһьштә Гайос
у Әристархойе мәкәдон и, кӧ
һәвал‑р’ейед Паwлос бун, һәвр’а
р’әвинә дит ьндареф. 30 Паwлос
жи хwәст кӧ бьк’әв ә нава wе
ә’лаләт е, ле шаг ьрта нәһ ьшт.
31 Жь һьн әк сәрw ер ед qәз а
Асйайе жи кӧ дост ед wи бун,
мәри шанд ьнә щәм wи у һиви
же кьрьн, кӧ нәчә дит ьндаре.
32 Һәм а wи wәхт ид а һьн әк а
щур’әк и, һьнәк а жи щур’әк и
дьн дьк ьрьнә qир’ин, чьмк и
26

* 19:21 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Паwлос бь р’еб әрийа Р’ӧһ’ qьрар кьр».
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к’омбуна wан т’әвиһәвбуйи бу,
гәләк а жи ньзан ьбу әw бона
чь жи щьвийанә. 33 Һьнәк а жь
ә’лаләте Скәндәр пешда бьрьн,
чьмк и щьһуйа әw пешда дә’ф
дан. Скәндәр дәсте хwә бьльнд
кьр, хwәст щаба хwә бьдә. 34 Ле
гав а пе һ’әсийан кӧ әw щьһу
йә, һ’әм уй а бь дәнг әк и wә
кә дӧ сьһ’әта кьрьнә qир’ин:
«Артәм иса әфәсийа мәзьн ә!»
35 Паше к’ат ьбеф* бажер ә’ла
ләт сәqьр’анд у гот: «Гәли әфә
сий а! К’и ньз анә кӧ баж ар е
Әфәсе хwәйитийе** п’арьстгәһа
Арт әм иса мәзьн дькә, йа кӧ
кәвьре wей и пироз жь ә’змен
һатийә хwаре? 36 Чаwа ве йәкеда
кӧ тьштәк и хел ьф т’ӧнә, ләма
жи гәрәке һун хwә р’ьһ’әт хwәй
кьн у тьштәк и бь бәрз әqийе
нәк ьн. 37 Wә әв мәрьвана ани
нә вьра, әвана нә т’аланк ьред
п’арьстгәһе нә у нә жи хwәде
йа мә беһӧрмәт кьрьнә. 38 Аwа
һәг әр шьк ийат еф Дим ит рийо
у һостайед т’әви wи сәр йәк и
һәйә, бьра һәр’ьнә диwанх а
не, һ’акь м һәнә. Ль wьр әw

дьк арьн шьк ийат е хwә һәвдӧ
бьк ьн. 39 Ле һәг әр хwәст ьн а
wә бона тьштәк и дьн ә, бьра
щьв атәкә ә’дәт ида бе лен ьһе
р’анд ьне. 40 Чьмк и зийана мә
жи ве йәкеда һәйә у бона шәр’е
иройин әме бенә нәһәqк ьрьнеф
у мә’н ик т’ӧнә, кӧ әм пе бьк а
рьбьн бона ве к’омбуне щаба
хwә бьд ьн». 41 Гав а әв йәк гот,
щьв ат бәла кьр.
Паwлос дьчә бәрбь 
Мәкәдонйайе у Йунан ьстанеф

20

1 Гав а

qалмә‑qалм сә
qьр’и, Паwлос гази ша
гьрта кьр, дьл да wан у хат ьре
хwә жь wан хwәст, р’абу чу
Мәкәдонйайе. 2 Ль wан али
йа гәр’ий а, бь гәләк гот ьн а
дьл данә wан. Паше чу Йу
нан ьст ане ф, 3 wәк ә се мәһ а
ль wьр дәрбаз кьр. Гава к’аре
хwә дьк ьр кӧ бьч уйа Сурйайе,
щьһуйа бона wи шеwьрәкә мь
хәнәт ийе кьр, әw жи фьк ьри
Мәкәдонйайева вәгәр’ә. 4 Т’әви
wи жь Бәр ой айе Соп атр ойе
кӧр’е Пир о, жь Т’есалон ике

* 19:35 К’ат ьб е бажер жь нав а к’ома гьр әг ьр ед бажерда йәк и ә’йан бу.
Хәбат әкә wи жи әw бу, wәк и qьрар ед щьвина баж арв ана бьн ьвис ә
у ә’лам бькә.
** 19:35 Бь гот ьнәкә дьн: «Мьщеw ьр у баж ар е wе п’ут е нә».
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Әристархо у Сек ундо, Гайосе
жь Дербе у Тимот’ейо, жь qәза
Асйайе Тьх ико у Трофимо чун.
5 Әван а пеш ий а мә чунә Тро
йайе, ль wьр һивийа мә бун.
6 Әм жи пәй р’ожед Щәж ьн а
Нане Шкәвар’а бь гәм ийе жь
Филипйайе чун, пенщ р’ожада
гьһ иштьнә Тройайе, щәм wан.
Әм wьр һ’әфт р’ож а ман.
Сахбуна Әйт ухо Тройайед а
7 Р’ожа һ’әфт ийейә пешьн әм
бона нанкәрк ьрьне щьвийайи
бун, Паwлос кӧ wе р’ожа дьн
бьч уйа, wанар’а хәбәр дьда у
һ’әт а нив е шәв е хәб әрд ан а
хwә дьреж кьр. 8 Әw ода әм те
да щьвийайи бун, гәләк ч’ьра
теда һәбун. 9 Хортәк жи наве wи
Әйт ухо, сәр п’әнщәре р’уньш
ти дьһеньж и у к’әтә хәwа к’ур.
У гава Паwлос хәбәрдана хwә
дьреж дьк ьр, әw хәwа к’урда жь
qате сьсийа жорда к’әт у мьрити
әw һьлдан. 10 Паwлос пәйайи
жере бу, хwә авитә сәр wи, да
һ’әмеза хwә у гот: «Хwә ӧнда
нәк ьн, чьмк и р’ӧһ’е wи wида
йә». 11 Паше һьлк’ьшийа һат,
нан кәрк ьр хwар у һ’әта сьбә
һе дьреж хәбәр да у р’абу чу.

12 Хорт

жи сах‑сьламәт анинә
мал, беһ’әсаб дьл һатә бәр wан.
Жь Тройайе бәрбь Миләт осе
13 Әм чун к’әт ьн ә гәм ий е
р’ек’әтьн у бәрбь Асосе чун, кӧ
жь wе дәре мә гәр әке Паwлос
һьлда, чьмк и әwи мәр’а готьбу:
«Әзе пәйа бем». 14 Гава ль Асо
се р’аст и мә һат, мә әw һьлда
чунә Мьт улане. 15 Жь wьр жи
әм чун, р’ож а дьне гьһ ишт ьнә
пешбәри Хийайе, р’ожтьра дьн
гьһ иштьнә Самосе*, сьбәһтьра
дьн жи гьһ ишт ьнә Миләт осе.
16 Паwлос нет а хwә дан ибу бь
гәм ийе бәр Әфәсер’а дәрбаз
буйа, кӧ нәб ә wәхт е хwә qәза
Асйайеда ӧнда кә, чьмк и дь
ләзанд кӧ һәг әр жер’а ль һәв
бе, Р’ож а Пенщ ийә һ’әсаб әw
ль Оршәл име бә.

Паwлос хат ьре хwә 
жь бәрп ьрсийаред 
щьвина Әфәсе дьх wазә
17 Жь Миләт осе мәри шандә
Әфәсе у гази бәрп ьрсийаред
щьвинеф кьрьн. 18 Гава әw һа
тьнә щәм wи, wанр’а гот: «Һун
хwәха зан ьн wе р’ож а пеш ьнда
гав а мьн ньг е хwә авитә qәза

* 20:15 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Шәв манә Триг илйайе».
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Асйайе, һ’әта ньһ а wәр’а ча
wа бумә. 19 Мьн Хӧданр’а т’ам
шкәст и бь гәләк һесьра, нав а
wан щер’ьбандьнада qӧльх кь
рийә, к’иж ан кӧ жь шеw ьред
щьһуй а дьһ ат ьнә сәр е мьн,
20 Һун зан ьн кӧ мьн т’ӧ щар
хwә жь тьштед керһатийә бона
wә нәдайә паш, ле һ’әм у wәр’а
готьнә у ашкәрә мал бь мал һун
һин кьрьнә. 21 Мьн бь мә’рифәти
һьн һиви жь щьһуйа, һьн жи
жь нәщьһуйа кьр, кӧ вәгәр’ьнәф
бәрбь Хwәде у баwәрийа хwә
Хӧдане мә Иса бин ьн. 22 У ва
әз бьн дәсте Р’ӧһ’е Пирозда дь
чьмә Оршәл име, wьр wе чь бе
сәре мьн, әз ньзан ьм. 23 Т’әне
Р’ӧһ’е Пироз һ’әм у баж арида
т’әм ийе дьдә мьн у дьбежә кӧ:
‹Qәйд у тәнг асиф пеш ийа тә
нә›. 24 Ле әз ә’мьре хwә лай иqи
т’ӧ тьшт и нак ьм, т’әне дьк ьм*
бьг ьһ иж ьмә мәрәме хwә у wе
qӧл ьх а кӧ мьн жь Хӧдан Иса
стандийә биньмә сери, аwа го
ти Мьзг ин ийа к’әрәма Хwәде
бь мә’рифәт и даннасин кьм.
25 Ньһ а әз зан ьм иди һун
һ’әм уйед кӧ әз нав wәда гә
р’ийамә у П’адшат ийа Хwәде

даннасин кьрийә р’уйе мьн на
бин ьн. 26 Бона ве йәке әз р’ож а
ирой ин ль бәр wә шә’дәт ийе
дьд ьм, кӧ щабдаре хуна wә т’ӧ
кәси нин ьм, 27 чьмк и мьн хwә
нәда паш, т’әмам ийа qьрара
Хwәде wәр’а гот. 28 Ньһа мьqати
хwә у т’әмам ийа wи кәре пез
бьн, кӧ Р’ӧһ’е Пироз һун сәр
бәрп ьрсийар* к’ьфш кьрьнә.
Шьв ант ий е щьв ин а Хwәд е
бьк ьн, йа кӧ Wи бь хуна Хwә
qазьнщ кьр. 29 Әз зан ьм пәй
чуй ина мьнр’а гӧр ед дәвх ун
wе бьк’әвьнә нав а wә у һ’әйфа
wан wе кери нәйе. 30 Жь нава
wәда жи мәрьве дәрен у тьштед
хел ьф wе хәбәр дьн, кӧ шаг ьр
та пәй хwә бьбьн. 31 Бона ве
йәке һ’ьшйар бьм ин ьн у бир
нәк ьн, кӧ мьн һун һәр кәс, се
сала шәв у р’ож бе р’ьһ’әт и бь
һесьра шир әт кьрьнә.
32 Ньһ а әз wә дьсп ер ьм ә ф
Хwәде у Хәб әра к’әр әма Wи,
кӧ дьк арә wә р’ӧһ’ан ийеда ава
кә у п’ара wә т’әви т’әмам ийа
щьмә’та Хwә кә. 33 Мьн һавь
жийа хwә зер’, зив у к’ьнще
т’ӧ кәси нәанийә. 34 Һун хwәха
зан ьн әз у йед т’әви мьн әм

* 20:24 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «бь әшq у ша».
* 20:28 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Сәрwер».
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һ’әwще чь жи бунә, әв дәст ед
мьн хәбьт инә. 35 Мьн пе һ’әм у
шьхӧлед хwә нишан и wә кь
рийә, кӧ чаwа гәрәке бьхәбь
тьн к’омәке бьд ьнә к’әт ийа у
хәб әра Хӧдан Иса бир бин ьн
кӧ гот: ‹Хwәзи ль дай ийа, нә
кӧ ль станд ийа›».
36 Гав а әв йәк гот, т’әви һ’ә
муйа чок да дӧа кьр. 37 Һ’әм у жи
гәләк и гьрийан, хwә авитьнә
стуйе Паwлос у р’ам усан. 38 Дь
лед wан һе зедә бона wе хәбәра
wи дьшәw ьти кӧ гот: «Һун иди
р’уйе мьн набиньн». Паше әw
һ’әта гәмийе вәр’ек ьрьн.
Паwлос дьчә Оршәл име

21

1 Гав а

әм жь wан qәт и
йан, бь гәмийе р’ек’әтьн,
р’аст чун гьһ ишт ьн ә Кос е,
р’ож а дьне Р’одосе у жь wьр
Патарайе. 2 Мә гәм ик дит кӧ
дьч у Фин икйайе, әм к’әт ьнә
wе р’ек’әт ьн. 3 Гав а Qӧбрьс е
хӧйа кьр, мә әw мьле ч’әпева
һьшт. Әм бәрбь qәза Сурйайе
чун гьһ ишт ьнә баж аре Суре,
чьмк и бар е гәм ийе wьр гә
рәке бьһ ата валак ьрьне. 4 Мә
шаг ьрт дит ьн, әм һ’әфт р’ож а

ль wьр ман. Wан а бь Р’ӧһ’е
Пироз дьг отә Паwлос кӧ нә
чә Оршәл име. 5 Ле гава мә әw
р’ож дәрбаз кьрьн, әм р’абун
чун у һ’әм уйа жьна у зар’ава
һ’әта бажер дәр әм вәр’ек ьрьн
у дәве бә’ре мә чок да дӧа кьр.
6 Паше мә хат ьр е хwә жь һәв
хwәст к’әт ьнә гәм ийе, әwана
жи вәг әр’ийанә малед хwә.
7 Мә р’еw ит и бь гәм ийе жь
Суре думайи кьр, әм гьһиштьнә
Пьтолемайе, мә wьр хушк‑бьра
сьлав кьрьн, әм р’ожәке манә
щәм wан. 8 Р’ож а дьн әм жь
wьр р’ек’әт ьн чунә Qәйсәрийе
мала Фил ипойе мьзг индарф,
әw йәк жь wан һәр һ’әфт к’о
мәкдаред к’ьфшк ьри бу*. Әм
ль щәм wи ман. 9 Чар qиз ед
wийә бьк’ьр ф һәбун, кӧ п’е
хәмб әрт и дьк ьрьн. 10 Гава әм
гәләк р’ож а ль wьр ман, жь
Щьһустане п’ехәмбәрәк и наве
wи Һаг або бәржер бу*. 11 Гава
һатә щәм мә, qай иша пьшта
Паwлос һьлда, дәст у п’ийед
хwә гьреда у гот: «Р’ӧһ’е Пироз
аһа дьбежә: ‹Әw мәрьве хwәйе
ве qай ише щьһуйе Оршәл и
меда аһа wи гьред ьн у бьд ьнә

* 21:8 К’ар ед Шанд ийа 6:1‑6; 8:5.
* 21:10 К’ар ед Шанд ийа 11:28.
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дәст е нәщ ьһуйа›». 12 Гав а әв
йәк мә бьһ ист, т’әви йед wьр
мә лава кьр, кӧ әw һьлнәк’ьшә
нәчә Оршәл име. 13 Ле Паwлос
щаб да у гот: «Һун чь дьк ьн?
Чьма һун дьг ьрин у дьле мьн
дьшкен ьн? Әз Оршәл имед а
бон а нав е Хӧд ан Иса нә кӧ
т’әне бона гьредане, ле бона
кӧшт ьне жи һазьр ьм». 14 Гав а
мә ньк арьбу әw бан ийа сәр йа
хwә, мә дәнг е хwә бьр’и у гот:
«Бьра ә’мьре Хӧдан бә».
15 Чәнд р’ож а шунд а мә к’а
ре хwә кьр, әм һьлк’ьш ийан
чунә Оршәл име. 16 Т’әви мә
чәнд шаг ьрт ед Qәйсәрийе жи
һат ьн, әм бьрьнә мала шаг ьр
тәк и зува, кӧ наве wи Мьнасо
бу, жь Qӧбрьс е, wәк и әм ль
wьр бьм ин ьн,
Паwлос сәрик и Аqуб 
у бәрп ьрсийара дьхә
17 Гав а әм гьһ ишт ьнә Оршә
лиме, баwәрмәнда әм әшq у
ша qәбул кьрьн. 18 Р’ож а дьне
Паwлос т’әви мә чу щәм Аqуб,
һ’әм у бәрп ьрсийар жи һазьр
бун. 19 Паwлос сьлав да wан,
йәк‑йәк чь кӧ Хwәде бь qӧл ьхе

wи нав а нәщ ьһуйада кьрьбу,
wанар’а гьл и кьр. 20 Wана кӧ
әв йәк бьһ ист, шьк ьри данә
Хwәд е у ӧса жи Паwл оср’а
гот ьн: «Дина хwә бьде, чьqас
һ’әз ара щьһуйед баwәрмәнд
һәнә у һ’әм у жи хир әтк’ешед
Qан уне нә. 21 Аwа wана бона
тә бьһ ист ийә кӧ тӧ һ’әм у щь
һуйед нав а нәщ ьһуйада һин
дьк и, кӧ дәст жь Qан уна Муса
бьк’ьш иньн у дьб еж и кӧ әw
кӧр’ед хwә сьнәт нәк ьн у пәй
ә’дәт жи нәч ьн. 22 Ньһ а әм чь
бьк ьн? Wе ә’сә бьбьһен кӧ тӧ
һат ий и. 23 Дә р’аб ә әм чь тәр’а
дьбеж ьн бькә. Вьр щәм мә чар
мәрьв һәнә кӧ ад‑qьрар* кьрь
нә. 24 Wан хwәр’а һьлдә, т’әви
wан ль гора ә’дәт паqьж бә у
хәрще wан һьлдә сәр хwә, кӧ
п’ор’е сәре хwә кӧр’ кьн. Һьнге
һәр кәсе зан ьб ә әw тьшт ед кӧ
бона тә бьһ ист ьнә дәрәw ьн у
тӧ хwәх а жи пәй Qан уна Муса
дьчи. 25 Ле бона wан нәщьһуйед
кӧ һат ьнә сәр баwәрийе, мә
wанр’а qьрара хwә ньвисийә
шанд ийә, wәк и әw һ’әвза хwә
жь wан qӧрбанед п’утп’арьс
тийе, хуне, гошт е мьр ар ф у

* 21:23 Wе ад‑qьрар ер’а «нәзир ф» дьб еж ьн. Дәрһәqа qәйдә‑qан унед нә
зирда Жьмар 6:13‑21‑да бьх ун ьн.
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бенам усийе бьк ьн»*. 26 Һьнг е
Паwлос әw мәри р’ожа дьне һьл
дан, т’әви wан паqьж бу, к’әтә
п’арьстгәһе у хьлазийа р’ожед
паqьжбуне да ә’ламк ьрьне, кӧ
wе к’әнг е бона wан һәр кәси
һ’әд и* бе дай ине.
Паwлос п’арьстг әһед а 
те гьрт ьне

дәрва кьрьн у дәред wе пер’а‑пе
р’а һат ьнә гьрт ьне. 31 Гава wан
дьк ьр кӧ wи бькӧж ьн, щаб гь
һиштә сәрһ’әзареф р’әфа әскәра,
wәк и т’әм ам ий а Оршәл име
т’әвиһәв буйә. 32 Әwи пер’а‑пер’а
әскәр у сәрсәд һьлдан, бь ләз
чу сәр wан. Гав а wана сәрһ’ә
зар әскәрав а дит ьн, дәст жь
Паwлос к’ӧт ане к’ьш анд ьн.
33 Wи чах и сәрһ’әз ар һат ә не
зик, әw гьрт, ә’мьр кьр кӧ бь
дӧ зьнщ ира wи гьред ьн. Һьнг е
пьрси: «Әв к’и йә у чь кьри
йә?» 34 Нав а ә’лаләт еда бона
wи һәр йәк и щур’әк и дьк ьрә
qар’ә‑qар’. Әwи гав а жь дәст
qалмә‑qалма щьмә’те нькарьбу
ә’сәй и бьзан ьбуйа, ә’мьр кьр
wи бьбьнә әскәрх ане. 35 Гава
Паwлос гьһ иштә п’епәл инг а,
әскәра әw бьл ьндк ьри бьрьн,
чьмк и ә’лаләт е зор дьда wи,
36 ль пәй wи дьч ун, дьк ьрьнә
qир’ин у дьготьн: «Wи бькӧжьн!»

Гав а һәр һ’әфт р’ож сәр
һәвда һат ьн, жь щьһуйед qәза
Асйайе Паwлос п’арьстг әһеда
дит ьн, т’әм ам ий а ә’лал әт е
т’әвр’ак ьрьн, дәст авит ьне 28 у
кьрьнә qир’ин гот ьн: «Һәwар,
исраелино! Алик’арийе бьк ьн!
Әва әw мәрьв ә, йе кӧ ль һәр
дәра һ’әмуйа мьqабьли щьмә’та
мә, Qан уна Муса у ви щий и
һин дькә, һе сәрда жи йунан
кьрьнә п’арьстгәһе, әв щийе
пироз һ’әр’ьманд». 29 Әв йәк а
гот ьн, чьмк и пеш ийе бажерда
Трофимойе жь Әфәсе т’әви wи
дитьбун у wан т’ьре Паwлос әw
Паwлос щаба хwә 
кьрийә п’арьстгәһе.
ль бәр ә’лаләт е дьдә
30 Т’әмам ийа бажер һ’әж ийа,
37 Иди Паwлос wе бьбьр а
ә’лаләт бь ләз к’ом бу, Паwлос
гьрт ьн жь п’арьстг әһе к’аш и на һьндӧр’е әск әрх ане, әwи
27

* 21:25 К’ар ед Шанд ийа 15:29.
* 21:26 Бона щьһуйед кӧ хwә паqьж дьк ьрьн, чаwа һ’әлал буй и, wанр’а
qӧрбан дьһ ат ә дай ине.

326

К’АРЕД ШАНДИЙ А, 22

сәрһ’әзарр’а гот: «Изьн а мьн
һәйә т’әви тә хәбәр дьм?» Әwи
гот: «Тӧ йунан и жи зани? 38 Кӧ
ӧса йә тӧ нә әwи мьсьри йи,
йе кӧ чәнд әк пешд а кьр ә
шәр’‑дә’w, чар һ’әзар qачахед
меркӧж дәрх ьст ьнә бәр’ийе».
39 Паwлос гот: «Әз мәрьвәк и щь
һу мә, жь Тарсуса Кил икйайе,
нә бажарванәк и бе нав‑нишан
ьм. Әз һиви жь тә дьк ьм, изьне
бьдә кӧ әз ве щьмә’тер’а хәбәр
дьм». 40 Гава әwи изьн да, Паw
лос сәр п’епәл инг а сәк ьн и,
дәст е хwә бьл ьнд кьр, щьмә’
те кӧ дәнг е хwә бьр’и, әwи бь
зьмане ибран и хәбәр да у гот:

22

1 «Гәл и бав у бьра! Ньһ а

гӧһдарийа мьн бьк ьн,
кӧ әз щаба хwә бьд ьм». 2 Гав а
бьһ ист ьн кӧ әw wанар’а бь зь
мане ибран и к’әтә хәбәрдане,
кәр’ бун һе дәнг е хwә бьр’ин.
У wи гот: 3 «Әз мәрьвәк и щьһу
мә, баж аре Тарсуса Кил икйа
йеда жь дийа хwә бумә, ле ви
бажарида бьн дәсте Гамалйел
да чаwа шаг ьрт мәзьн бумә у
һ’әм у Qан уна кал‑бава жи бь
фәсал‑р’аст һин бумә, һьндава

Хwәдеда жи хwәй их ирәт бум,
чаwа кӧ һун һ’әм у иро*. 4 Мьн
һ’әта кӧштьне жи йед кӧ пәй ве
Р’е дьч ун, дьзерандьн у qьсьме
жьн у мера гьред ьдан давит ь
нә кәле*, 5 чаwа сәрәкк’аһ ин у
т’әмамийа щьвина р’успийа жи
шә’де мьн ьн. Мьн сәр бьрайед
щьһут ийед ай ә Шаме нә’мә
жь wан һьлдабун дьч ум wәк и
йед wьр жи гьредай и бин ьмә
Оршәл име кӧ бьд ьнә щәзайе.
6 Гав а әз һе р’е дьч ум, нези
ки Шаме бум, р’о нава р’оже
ньшкев а жь ә’змен дора мьн
р’он ай ик ә qай им шәwq да.
7 Әз к’әт ьмә ә’рде у мьн дәнг әк
бьһ ист кӧ мьнр’а гот: ‹Шаw ул!
Шаw ул! Тӧ чьма Мьн дьзери
ни?› 8 Мьн ле вәг әр’анд: ‹Тӧ
к’и йи, Хӧдан?› Әwи мьнр’а
гот: ‹Әз Исайе Ньср әт е мә,
Йе кӧ тӧ дьз ерин и›. 9 Әwед
т’әви мьн жи р’онай и дит ьн,
ле дәнг е кӧ мьнр’а хәбәр дьда
нәдьбьһистьн. 10 Һьнге мьн гот:
‹Әз чь бьк ьм, Хӧдан?› Хӧдан
мьнр’а гот: ‹Р’аб ә һәр’ә Шаме
у ль wьр һәр тьшт е кӧ бона тә
к’ьфшк ьри йә бьк и, wе тәр’а
бе гот ьне›. 11 Мьн кӧ жь дәст

* 22:3 К’ар ед Шанд ийа 5:34‑39.
* 22:4 К’ар ед Шанд ийа 8:3; 26:9‑11.
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шәwq а wе р’он айе нәд ьд ит,
һьнг е йед т’әви мьн дәст е мьн
гьрт ьн, әз бьрьмә Шаме.
12 Йәк и нав е wи Һан ан ий а,
анәг ори Qан уне хwәд ехоф,
нав щьһуйед Шамеда жи әw
хwәй ийе шә’дәт ийа qәнщ бу,
13 әва һат щәм мьн сәк ьн и у
гот: ‹Шаw ул бьра, бьбинә!› Мьн
дәстх wәда дит у ль wи ньһер’и.
14 Әwи мьнр’а гот: ‹Хwәд ейе
кал‑бавед мә тӧ к’ьфш кьри
кӧ ә’мьре Wи бьз ан ьби у Йе
Р’аст бьбин и, хәбәра дәве Wи
бьбьһей и, 15 чьмк и те бәр һ’ә
му мәрьва бона wан тьшт ед тә
дит ьн у бьһ ист ьн бьби шә’де
Wи. 16 Иди чьма дәрәнг и дех и?
Р’абә wәрә ньхӧманд ьне, гази
наве Wи кә жь гӧнед хwә wәрә
шушт ьне›.
17 Гав а әз вәг әр’ий амә Ор
шәл име у п’арьстг әһед а дӧа
дьк ьр, мина сьһ’әте сәр мьнр’а
дәрбаз бу, 18 мьн Әw дит у Wи
мьнр’а гот: ‹Бьк ә бьл әз ин ә
жь Орш әл им е дәр е, чьмк и
әw шә’дәт ийа кӧ те бона Мьн
бьд и әwе qәбул нәк ьн›. 19 Мьн
гот: ‹Хӧдан, әw qәнщ зан ьн кӧ
әз бум, әwи һ’әм у к’ьн иштада
йед баwәрийа хwә Тә дан ин,

давит ьнә кәле у әw дьк’ӧтан.
Гав а хуна Стәйфане шә’де
Тә дьр’ьж ийа, әз хwәха жи wьр
һазьр у р’ази бум, мьн нобә
дари к’ьнщед йед әw кӧшт ьн
дьк ьр›*. 21 Һьнг е Әwи мьнр’а
гот: ‹Һәр’ә, Әзе тә бьш ин ьмә
дур щәм нәщ ьһуйа›».
20

Паwлос баж арвант ийа
хwәд а р’омай и йә
22 Һ’әт а ван хәб әра ә’лаләт е
гӧһд арий а wи кьр, паше бь
дәнг е бьл ьнд гот ьн: «Р’убари
дьн е wи нәһ ел ә! Йед мин а
wи гәр әк е нәж ин!» 23 Wан а
дьк ьрьнә qир’ин, к’ьнще хwә
дьqәлашт ьн давит ьн у хwәл и
дьр’әшанд ьнә һәwа. 24 Сәрһ’ә
зар ә’мьр кьр, кӧ wи бьбьнә
әскәрх ане у гот: «Бьд ьн бәр
qамч ийа же бьп ьрсьн, бьзан ь
бьн к’а суще wи чь йә, wәк и
ӧса сәр wи дьк ьнә qар’ә‑qар’».
25 Гав а бь qай ишед ч’әрм гьр е
дан, Паwлос сәрсәде сәк ьнир’а
гот: «Гәло әва щай из ә кӧ һун
ль баж арв анәк и Р’омайе хьн,
йе кӧ һе диwана wи нәбуйә?»
26 Сәрс әд гав а әв йәк бьһ ист,
чу щәм сәрһ’әзар у гот: «Тӧ чь
дьк и? Әва мәрьв а баж арванеф

* 22:20 К’ар ед Шанд ийа 7:58.
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Р’омайе йә». 27 Сәрһ’әзар не
зик и Паwлос бу у wир’а гот:
«Мьнр’а бежә, тӧ баж арв ане
Р’ом айе йи?» Әwи гот: «Бә
ле». 28 Сәрһ’әзар ле вәг әр’анд
у гот: «Мьн бь гәләк п’әра әw
бажарванти стандийә». Паwлос
гот: «Ле әз йәкр’ож ийа хwәда
баж арване wьр ьм». 29 У дәст
хwәда әwед кӧ wе лех ьстана у
гьл и же бьк’ьшандана жь wи
дур к’әт ьн. Сәрһ’әз ар хwәх а
жи тьрсий а, гав а бьһ ист кӧ
баж арв ане Р’омайе йә, чьмк и
әwи әw дабу гьредане.
Паwлос ль бәр щьвина 
гьр әг ьра
Сьб әт ьр а дьн сәрһ’әз ар
хwәст р’аст бьзан ьбә к’а щьһу
чьма шьк ийате Паwлос дьк ьн.
Әw бәр’да у ә’мьр кьр, кӧ сәрә
кед к’аһ ина щьвина гьрәгьрава
бе. Һьнг е Паwлос ани ль бәр
wан да сәк ьнанд ьне.
30

23

1 Паwлос дин а хwә да
щьвина гьрәг ьра у гот:
«Гәл и бьра! Мьн бь исафа р’ь
һ’әт ль бәр Хwәде ә’мьр е хwә

һ’әта иро дәрбаз кьрийә». 2 Һа
нан ийайе сәрәкк’аһ ин ә’мьри
бәрдәст ийед незик и Паwлос
кьрьн кӧ девда бьд ьне. 3 Һьнг е
Паwлос wир’а гот: «Хwәдейе
жи ль тә хә, диwар е сиwахк ь
ри! Тӧ р’ун ьшт и йи анәг ори
Qан уне диwана мьн дьк и у жь
Qан уне дәр ә’мьр дьк и кӧ әw
мьн хьн»*. 4 Йед щәм Паwлос
сәк ьн и гот ьн: «Тӧ сәр әкк’а
һине Хwәде беһӧрмәт дьк и?»
5 Паwл ос гот: «Бьр ан о, мьн
ньз ан ьбу кӧ әw сәр әкк’аһ ин
ә. Чаwа ньвис ар ә: ‹Һьнд ав а
сәрwер е мьләт е хwәд а хьраб
хәб әр нәдә›*».
6 Һьнг е Паwлос пе һ’әсий а
кӧ алик и сад уqи нә, алик и жи
ферьси, wе щьвинеда кьрә гази
у гот: «Гәл и бьра! Әз ферьси
мә, кӧр’е ферьсийа! Бона гӧ
мана р’абуна мьрийа диwана
мьн дьк ьн». 7 Гав а әв йәк гот,
ферьси у сад уqи һәвр’а к’әтьнә
һ’ӧщәте у дӧт ирәт и к’әтә нава
к’оме, 8 (чьмк и сад уqи дьбеж ьн
нә р’абун а мьрий а һәйә, нә
мьлйак’әт, нә жи р’ӧһ’, ле фе
рьси һәрсека жи qәбул дьк ьн)*.

* 23:3 Мәтт а 23:27‑28.
* 23:5 Дәрк’әт ьн 22:28.
* 23:8 Мәтт а 22:23; Марqос 12:18; Луqа 20:27.
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9 Һьнг е

qалмә‑qалма мәзьн һе
пешда һат, жь qанунзанед алийе
ферьсийа һьнәк р’абунә п’ийа
у дәнг һьлдан мерк’ими готьн:
«Әм ви мәрьвида т’ӧ хьраби
йе набин ьн. Бәлк и р’ӧһ’әк и
йан мьлйак’әтәк и вир’а хәбәр
дайә?» 10 Гава шәр’‑дә’w зедә
бу, сәрһ’әз ар тьрсий а кӧ әw
Паwлос qәт‑qәт и кьн, ә’мьри
әск әр а кьр кӧ һәр’ьнә жер е
әwи жь нав wан бьгьрьн бьбьнә
әскәрх ане.
11 Шәвт ьра дьн Хӧдан ль бәр
wи сәк ьн и у гот е: «Сәрх wә бә,
тә чаwа шә’дәт ийа Мьн Ор
шәл имеда да, ӧса жи гәр әке
Р’омеда шә’дәт ийе бьд и».
Щьһу т’әләке бона кӧшт ьна 
Паwлос һазьр дьк ьн
12 Сьб әһ

кӧ зәлал бу, һьнәк
щьһу бунә йәк у сонд хwарьн,
кӧ һ’әта Паwлос нәкӧж ьн, нә
бьх wьн, нә жи вәх wьн. 13 Әwед
кӧ әw сонд хwарьн жь чьл и
зед әт ьр бун. 14 Әван а чун ә
щәм сәрәкед к’аһ ин у р’усп и
йа гот ьн: «Мә сонд хwарийә,
һ’әта кӧ әм Паwлос нәкӧж ьн,
тьштәк и тә’м нәк ьн. 15 Аwа һун
т’әви щьвина гьрәг ьра беж ьнә
сәрһ’әзар кӧ әwи сьбе бинә щәм
wә, йанч ийә ф һун дьх wазьн

дәрһәqа wид а һәр тьшт и һе
р’аст пе бьһ’әсьн, әме жи һе
бәри һат ьна wи һазьр бьн кӧ
wи бькӧж ьн».
16 Ле харзийе Паwлос бона ве
т’әләке бьһист, һат к’әтә әскәр
хане Паwлоср’а гот. 17 Паwлос
жи гази сәрсәдәк и кьр у готе:
«Әви хорти бьбә щәм сәрһ’әзар,
дьх wазә тьштәк и wир’а бежә».
18 Әwи жи хорт бьр ә щәм сәр
һ’әзар у готе: «Паwлосе гьрт и
гази мьн кьр, һиви кьр кӧ ви
хорт и бин ьмә щәм тә, тьштә
ки wий и гот ьне тәр’а һәйә».
19 Сәрһ’әз ар дәст е wи гьрт,
бьрә алик и у пьрси: «Тӧ чь дь
хwази ә’лам и мьн ки?» 20 Әwи
гот: «Щьһуйа qьрар кьрийә кӧ
һиви жь тә бьк ьн, wәк и сьбе
Паwлос бьби щьвина гьрәгьра,
йанчийә дьхwазьн дәрһәqа wида
һәр тьшт и һе р’аст бьзан ьбьн.
21 Ле wан баwәр нәкә, чьмк и
жь wан чьл мәрий а зедәт ьр
хwә вәш арт ьнә, һивий а wи
нә. Wана сонд хwарийә, кӧ нә
бьх wьн, нә жи вәх wьн һ’әт а
wи нәкӧж ьн. Wана ньһа к’аре
хwә кьрийә, һивий а qьр ар а
тә нә». 22 Wи чах и сәрһ’әз ар
хорт вәр’ек ьр у т’әм и да wи:
«Кәсир’а нәбежә, кӧ тә әв йәк
мьнр’а гот ийә».
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ә’мьри ль шьк ийатк ьра кьр, кӧ
Паwлос дьш ин ьнә Qәйсәрийе  чи wан и мьqабьл и wи һәбә, ль
щәм Фәл иксе wәл и
бәр тә беж ьн*».
23 Сәрһ’әз ар гази дӧ сәрс әд а
31 Әск әр а жи анәг ор и wи
кьр у гот: «Дӧсьд әскәри һа ә’мьр е кӧ станд ьн, Паwлос
зьр кьн, һ’әфт е сийари, дӧсьд шәв һьлдан бьрьнә Әнт ипәт
жи р’ьмдар, wәк и шәв сьһ’әта рисе. 32 Р’ож а дьне йед сийари
нәһ а һ’әта Qәйсәрийе һәр’ьн. Паwлоср’а дан ин кӧ т’әви wи
24 Ӧса жи чәнд һәспа һазьр кьн, һәр’ьн, ле йед пәй а хwәх а вә
wәк и Паwлос ле сийар кьн, кӧ гәр’ийанә әскәрх ане. 33 Әwед
бе qәдә бе бәла бьбьнә щәм сийари гьһ ишт ьнә Qәйсәри
Фәл иксе wәл и». 25 Нә’мәк жи йе, нә’мә данә wәл и, Паwлос
бь ве фьк ьре ньвиси:
жи данә дәст е wи. 34 Әwи әw
26 «Жь Клаwд йо Лусйо,
нә’мә хwәнд, пьрси жь к’ижан
Сьлав Фәликсе wәлийе хwә qәз айе йә, кӧ пе һ’әсийа жь
йиqәд ьрр’а!
Киликйайе йә, 35 гот: «Әзе һьн
27 Әва мәрьв а жь щьһуйа һа ге гӧһд арий а тә бьк ьм, к’әнг е
тьбу гьрт ьне, wе бь дәст е wан шьк ийатк ьред тә бен». У ә’мьр
бьһата кӧштьне, әз пе һ’әсийам кьр, кӧ әw qәсьра Һеродәсда
кӧ р’омай и йә, бь әскәрава гь бе хwәйк ьрьне.
һишт ьме у мьн әw хьлаз кьр.
Щьһу шьк ийат е Паwлос
28 Мьн хwәст кӧ бьз ан ьб ьм
дьк ьн
к’а бона чь шьк ийат е wи дь
1 Пенщ р’ож а шунд а
кьн, мьн әw бьрә бәр щьвина
гьр әг ьред wан 29 у к’ьфш кьр,
Һанан ийайе сәрәкк’а
кӧ шьк ийат е wан сәр пьрсед һин т’әви һьнәкә жь р’усп ийа
qан уна wан ә, ле бона кӧшт ь у Тәрт улойе занәбежф бәржер
не йан гьрт ьне хьрабийа wи бу һатә Qәйсәрийе. Вана бона
т’ӧнәйә. 30 Гава щаб гьһ иштә Паwлос гьли‑газьне хwә wәли
мьн, кӧ щьһуйа бона wи мәрь р’а кьрьн. 2‑3 Гава гази Паwлос
ви т’әләкәк һазьр кьрийә, мьн кьрьн, Тәртуло дәст бь шьк и
дәстх wәда әw шандә щәм тә у йата кьр у гот: «Әм т’ьме у һәр

24

* 23:30 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Сах ийа тә дьх wазьм».
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дәра wан кьрьнед тә дьшек ь
рин ьн, Фәл иксе хwәй иqәд ьр,
кӧ сайа сәре тә әви мьләт е мә
гәләк ә’дьлайи дитийә у гәләк и
пешда чуйә. 4 Ле wәк и гәләк и
сәре тә нәешиньм, һиви дьк ьм
жь к’әрәма хwә кьн гӧһдарийа
мә бькә. 5 Мә әв мәрьв а дит,
чаw а мин а бәл ак е к’әт ий ә
нав а һ’әм у щьһуйед сәр дьне
т’әвиһәв дькә у р’ебәре к’омәла
ньср әт ийаф йә. 6 Әви кьр кӧ
п’арьстгәһе жи бьһ’әр’ьм инә,
ле мә әw гьрт*. 8 Һәгәр тӧ жь
wи бьпьрси, те хwәха бькарьби
жь wи һәр тьшт и бьзан ьби к’а
бона чь әм шьк ийат е wи дь
кьн». 9 Щьһуйа жи гот ьна wи
ә’сәй и кьрьн, гот ьн: «Бәле, әв
йәк ӧса йә».
Паwлос щаба хwә ль бәр 
Фәл иксе wәл и дьдә
10 Гав а wәл и пе сәрий а кьр
кӧ әw хәб әр дә, Паwлос ле
вәг әр’анд у гот е: «Әз зан ьм
кӧ гәләк сал ьн тӧ һ’ак ьме ви
мьләт и йи, әзе жи бь р’әз әд ь
ли бона хwә щаба хwә бьд ьм.

11 Чаwа кӧ тӧ дьк ари бьз ан ьби,

әва донздәһ р’ож т’ӧнә, кӧ әз
бона һ’әбандьне һәвраз чубумә
Оршәл име. 12 Әвана әз нәд и
тьмә кӧ п’арьстг әһед а т’әви
йәк и тек’әвьмә дә’wе, йан жи
к’ьн иштада ӧса жи щик и дьн
бажерда ә’лаләте дора хwә т’оп
кьм. 13 У нә жи ньһ а дьк арьн
готьнед хwә избат кьн, кӧ бона
чь шьк ийат е мьн дьк ьн. 14 Ле
әзе ашкәрә тәр’а беж ьм, wәк и
ль гора wе Р’ийа кӧ әwана жер’а
к’омәла шьһ’ьт иф дьбеж ьн, әз
һәма ӧса Хwәдейе кал‑бав ед
хwә дьһ’әбиньм. У чь кӧ Qан ун
у ньвисаред п’ехәмб әрада жи
ньвисар ә, баwәр дьк ьм. 15 Әз
Хwәдеда жи гӧман ьм, чаwа кӧ
әw жи wе гӧмане нә, кӧ һ’әм у
һәq у нәһәqе жь мьрьне р’абьн.
16 Бон а ве йәке чьqас жь мьн
те, әз дьщә’д ин ьм һ’әм у wәхт и
бь исафа р’ьһ’әт ль бәр Хwәде
у мәрьв а бьм.
17 Аwа пәй гәләк сал ар’а әз
вәг әр’ийам һат ьмә Оршәл и
ме, кӧ к’омәке бьд ьмә мьләт е
хwә у һ’әд ийа бьд ьм. 18 Һьнг е

* 24:6 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Мә дьх wәст кӧ әм ди
wана wи анәг ори qан уна хwә бьк ьн, (р’еза 7) ле Лусйойе сәрһ’әз ар
сәр мәда гьрт, бь зор е жь дәст е мә станд у ә’мьр кьр, кӧ шьк ийатк ьр е
wи бенә щәм тә».
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wи шьхӧл ида әз п’арьстгәһеда
паqьжбуйи дитьм ль гора ә’дәте
мә. Әз нә т’әви ә’лаләт е бум,
нә жи шәр’уда. 19 Ле жь wан
чәнд щьһуйед qәза Асйайе ль
wьр бун. Һәгәр һьндава мьнда
тьштәк и wан и гот ьне һәбуйа,
әw гәр әк е бьһ ат ан а бәр тә
бьсәк ьн ийана шьк ийат е мьн
бьк ьрана. 20 Йан жи бьра әвана
беж ьн, гава әз бәр щьвина гь
рәг ьра сәк ьн и бум, чь хьраби
сәр мьн дит ьн, 21 пешт ьри ве
йәке, кӧ мьн бь дәнг е бьл ьнд
нав а wанда гот ийә: ‹Бона ба
wәрийа р’абуна мьрийа һун иро
диwана мьн дьк ьн›»*.
22 Фәл иксв а әw Р’е кӧ р’ьнд
ә’йан бу, һьнг е әwи шьхӧле
wан пашда авит у гот: «К’ән
ге Лусйойе сәрһ’әзар бәржер
бе, әзе һьнг е бон а шьх ӧл е
wә qьрара хwә бьд ьм». 23 Әwи
ә’мьри сәрсәд кьр, кӧ Паwлос
п’ьр’и‑һьнд ьк и аза хwәй кьн
у изьна һәвал‑һог ьред wи жи
бьд ьн, йе кӧ wе к’омәкдарийа
wи бьк ьн.

щьһу һат, гази Паwлос кьр у
бона wе баwәрийа сәр Мәсиһ
Иса жь wи бьһ ист. 25 Паwлос
һе бона р’аст ийе, хwәг ьрт ьне у
диwана Хwәдейә кӧ wе бе хәбәр
дьда, Фәликс саw к’ьшанд у гот:
«Тӧ ньһа һәр’ә. Гава wәхте мьн
һәбә, әзе гази тә кьм». 26 Ӧса жи
әw wе гӧмане бу, кӧ жь Паwлос
п’әр ә бьстанда, бона wе йәке
жи гәләк щара гази wи дьк ьр
у т’әви wи хәб әр дьда.
27 Гав а дӧ сал дәрб аз бун,
дәwса Фәликс Порк ийо Фесто
бу wәли. Фәликс жи кӧ дьхwәст
qәнщи щьһуйар’а бьк ьра, Паw
лос гьрт и һьшт.
Паwлос дә’wа диwана 
Qәйсәр дькә

25

1 Пәй се р’ож ар’а, гав а
Фест о дәрбази сәр qӧ
льх а хwә бу, әw жь Qәйсәрийе
һәвраз чу Оршәлиме. 2 Сәрәкед
к’аһ ин а у гьр әг ьр ед щьһуй а
бона Паwлос шьк ийате хwә ль
wи кьрьн 3 у һиви кьрьн кӧ бь
кә qәнщи wи бинә Оршәлиме,
чьмк и wана т’әләк чек ьрьбу кӧ
Паwлос гьрт и дьм инә
р’ева wи бькӧж ьн. 4 Ле Фесто ль
24 Чәнд р’ож а шунда Фәл икс wан вәг әр’анд у гот: «Паwлос
т’әви Дьрусила к’ӧлфәта хwәйә wе ль Qәйсәрийе гьрти бьминә

* 24:21 К’ар ед Шанд ийа 23:6.
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у әзе хwәх а жи зут ьре һәр’ьмә
wьр. 5 Аwа бьра сәрwер ед wә
т’әви мьн бәржер бьн у һәг әр
нәһәqикә wи мәрьви жи һәбә,
бьра гӧнәк’арийа wи бежә».
6 Wьр нәһә‑дәһә р’ож а нав
wанда ма, паше бәржер чу Qәй
сәрийе, р’ож а дьн ль һәр әма
диwане р’ун ьшт, ә’мьр кьр кӧ
Паwлос бин ьн. 7 Гава Паwлос
һат, щьһуйед кӧ жь Оршәл име
бәржер һатьбун дора wи гьртьн
у гәләк бӧхданед гьран ль wи
дьк ьрьн, ле ньк арьбун избат
кьрьна. 8 Паwлос щаба хwә да
у гот: «Мьн һьндава Qан уна
щьһуйа йан п’арьстг әһе йан
жи Qәйсәрда т’ӧ нәһәqи нә
кьрийә».
9 Фесто жи хwәст кӧ щьһуйа
р’а qәнщ ийе бькә, ль Паwлос
вәг әр’анд у гот: «Тӧ дьх wази
һәвр аз һәр’и Оршәл име, кӧ
бона ван тьшта диwана тә бәр
мьн wьр бе кьрьне?» 10 Паw
лос гот: «Әз ль бәр диwан а
Qәйсәр сәк ьн и мә, ль к’ӧ жи
диwана мьн гәрәке бьб ә. Мьн
хьрабик ль щьһуйа нәк ьрийә,
чаwа тӧ хwәх а жи qәнщ зани.
11 Аwа һәг әр әз нәһ әq ьм у
мьн тьшт әк и ӧса кьрийә кӧ
гәр әке бемә кӧшт ьне, әз жь
мьрьне вәнак’ьш ьм, ле һәг әр

нәһәqийа мьн ве йәкеда т’ӧнә,
чаwа кӧ әwана шәр’а давеж ьнә
мьн, кәс нькарә мьн бьдә дәсте
wан. Әз дә’wа диwана Qәйсәр
дьк ьм». 12 Һьнг е Фест о т’әви
шир әтк’ара хәб әр да, паше ль
wи вәг әр’анд у гот е: «Тӧ дә’wа
Qәйсәр дьк и, гәр әке тӧ һәр’и
щәм Qәйсәр».
Паwлос ль бәр Әгрипаф
у хушк а wи Бәрн ьке
13 Чәнд р’ож дәрбаз бун, Әгри
па п’адша у Бәрн ьке һат ьнә
Qәйсәрийе, кӧ Фесто сьлав кьн.
14 Гав а гәләк р’ож ль wьр дәр
баз кьрьн, Фесто бона Паwлос
ә’лам и п’адше кьр у гот: «Вьр
мәрьв әк һәйә кӧ жь һена Фә
ликсда әw гьрт и майә. 15 Гава
әз чумә Оршәл име, сәр әкед
к’аһ ина у р’усп ийед щьһуйа
шьк ийат е wи бәр мьн кьрьн
у һиви кьрьн кӧ әз диwана wи
бьк ьм. 16 Мьн ль wан вәгәр’анд
у гот, wәк и нә ә’дәте р’омайийа
йә кӧ мәрьвәк и бехәда бьд ьнә
дәр, һ’әта мәщале нәд ьнә йе
гӧнәк’ар, кӧ ль бәр шьк ийат
кьред хwә бьс әк ьнә у р’у бь
р’у бәр wан щаб а хwә бьдә.
17 Гав а әwан а һат ьнә вьра, мьн
дәрәнг и нәех ьст, р’ожа дьне әз
ль һәр әма диwане р’ун ьшт ьм
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у мьн ә’мьр кьр, кӧ wи мәрьви
бин ьн. 18 Гава йед кӧ әw гӧнә
к’ар дьк ьрьн р’абун кӧ хәб әр
дьн, мьн бона чь хьрабийед кӧ
шьк дьбьрә wи, т’ӧ кәси бона
wан йәк а тьштәк нәг от. 19 Ле
дә’wа wан т’әви wи бона пьрса
һ’әбандьна wан бу у сәр Исаки
мьри, кӧ Паwлос дьбежә Әw сах
ә. 20 Һьнге мьн ньзаньбу кӧ чаwа
әв пьрсана ә’сәй и бьк ьрана,
мьн жь wи пьрси: ‹Тӧ дьх wази
һәр’и Оршәл име, кӧ бона ван
тьшта бәр диwане бьсәк ьн и?›
21 Ле чахе Паwлос хwәст кӧ шь
хӧле wи һәр’ә бәр Qәйсәр у бе
леньһер’андьне, мьн ә’мьр кьр
кӧ әw гьрт и бьм инә, һ’әта кӧ
әз wи бьшиньмә щәм Qәйсәр».
22 Әгрип а Фест ор’а гот: «Мьн
жи дьх wәст хәбәрдана wи мә
рьви бьбьһ иста». Әwи жи гот:
«Те сьбе wи бьбьһей и».
23 Р’ож а дьне Әгрипа у Бәр
ньке бь р’әwш а мәзьн т’әви
сәрһ’әз ар у гьр әг ьр ед бажер
һатьнә к’оч’ьксәре, Фесто ә’мьр
кьр у Паwлос анин. 24 Фесто
гот: «Әгрипа п’адша у һ’әм у
йед һазьр! Һун ви дьбин ьн,
т’әм ам ий а щьмә’т а щьһуй а
һьн Оршәл имеда, һьн жи вьра
шьк ийате ви бәр мьн дьк ьрьн у
дьк ьрьнә qир’ин дьг от ьн: ‹Әw

гәрәке сах нәм инә!› 25 Ле мьн
к’ьфш кьр кӧ әви тьштәк и ӧса
нәкьрийә кӧ бе кӧштьне у хwәха
жи дә’wа диwана Qәйсәр дькә,
мьн qьрар кьр кӧ wи бьшиньм.
26 Ле бона ви тьшт әк и ә’сәй и
т’ӧнә хwәйе хwәр’а бьньвисьм,
бона ве йәке мьн әв ани бәр wә,
илаһ иф бәр тә Әгрипа п’адша,
wәк и әв йәк диса бе лен ьһе
р’андьне, һьнге тьштәк и мьни
ньвис ар е wе һәб ә. 27 Чьмк и
тьштәк и бе аqьл и йә, һәгәр әз
гьрт ик и бьш ин ьм у бона суще
wи тьштәк и нән ьвисьм».
Щабд арийа Паwлос 
ль бәр Әгрипа

26

1 Һьнге Әгрипа Паwлос

р’а гот: «Изьна тә һәйә
кӧ тӧ бона хwә хәб әр ди». Wе
дәме Паwлос дәсте хwә бьльнд
кьр, щаба хwә да. 2 «Әгрипа
п’адша, бона һ’әм у шьк ийатед
кӧ щьһу ль мьн дьк ьн, әз иро
хwә бәхтәwар һ’әсаб дьк ьм кӧ
бәр тә сәк ьн и мә щаба хwә
дьд ьм, 3 илаһ и ве пьрседа кӧ
тӧ һаш жь һ’әм у ә’дәт у пьрсед
щьһуйа һәй и. Бона ве йәке әз
жь тә һиви дьк ьм, бь сәбьр
гӧһдарийа мьн бьк и.
4 Һ’әм у щьһу зан ьн кӧ мьн
чаwа ә’мьре хwә жь зар’от ийа
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хwәда гьрт и нава мьләте хwә у
ль Оршәлимеда дәрбаз кьрийә.
5 Әwан а зув а мьн нас дьк ьн,
һәг әр бьх wазьн, дьк арьн шә’
дәтийе бьдьн, wәк и әз анәгори
ә’дәте к’омәла дине мәйи һ’ьшк
жи ферьси бумә. 6 У ньһ а жи
бона гӧмана wи созе кӧ Хwәде
дайә кал‑бавед мә диwана мьн
те кьрьне, 7 хут бона wи созе кӧ
һәр донздәһ ә’ширед мә бь дьл
у щан, шәв у р’ож Хwәде һ’ә
бандьнә, wәк и бьгьһиж ьнә әwе
йәке. Бәле бона ве гӧмане йә,
кӧ щьһу шьк ийат е мьн дьк ьн,
п’адшай и хwәш бә. 8 Һун чьма
нькарьн баwәр бьк ьн, кӧ Хwәде
wе мьрийа жь мьрьне р’акә?
9 Мьн хwәх а жи кьрьбу дәйне
стуйе хwә, кӧ мьqабьл и наве
Исайе Ньср әт е гәл әк тьшт
бьк ьра 10 у мьн Оршәл имеда
кьр жи. Мьн жь сәрәкед к’а
һина һ’ӧкӧм станд у гәләкед
жь щьмә’т а Хwәде давит ьнә
кәле у гава дьһат ьнә кӧшт ьне,
мьн жи дәнге хwә дьда. 11 Һ’әм у
к’ьништада гәләк щара мьн әw
дьданә щәзайе у дьк ьр кӧ зоре
бьд ьмә wан кӧ wе баwәрийа

хwә инк’ар кьн. Мьн к’ина wан
гьртьбу, һ’әта бажаред хәрибда
жи әw дьзеранд ьн*.
12 Аwа әз щар әке бь һ’ӧкӧм
у ә’мьре сәр әкед к’аһ ина дь
чумә Шаме. 13 Р’ож нивро бу,
п’адшай и хwәш бә, р’ева мьн
дит жь ә’змен р’онай икә жь
р’он ай ий а тә’в е зорт ьр дора
мьн у йед т’әви мьн дьһ ат ьн
шәwq да. 14 Әм һ’әм у к’әт ьнә
ә’рде, мьн дәнг әк бьһ ист кӧ
бь зьмане ибран и мьнр’а гот:
‹Шаw ул! Шаw ул! Тӧ чьма Мьн
дьзерини? Тӧ бь к’ӧлме нькари
һәр’и дьреше*›. 15 Мьн гот: ‹Тӧ
к’и йи, Хӧдан?› Хӧдан гот: ‹Әз
әw Иса мә, Йе кӧ тӧ дьзерин и.
16 Ньһ а р’аб ә сәр ньг ед хwә, Әз
бона wе йәке тәв а хӧйа бум,
кӧ тә бьк ьмә бәрдәст ийе Хwә
у шә’де wи тьшт е кӧ тә дит у
wан тьшт ед кӧ Әзе паше бәр
тә вәк ьм. 17 Әзе тә жь дәст е
щьмә’та Исраеле у нәщ ьһуйа
хьлаз кьм. Ва Әз тә дьш ин ьмә
нав а wан, 18 wәк и ч’ә’вед wан
вәк и, жь тә’ристан ийе бәрбь
р’онайе у жь һ’ӧкӧме мирещ ьн
бәрбь Хwәде вәг әр’ин и, wәк и

* 26:11 К’ар ед Шанд ийа 8:3; 22:4‑5.
* 26:14 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Тӧ чьфт а ньк ари бав еж и
шьв а сәрт уж».
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бь сайа wе баwәрийа сәр мьн,
гӧнед wан бенә бахшанд ьне у
т’әви п’ара щьмә’та Мьн бьн›.
19 Аwа Әгрип а п’адш а, әз
мьqабьл и wе дит ьна ль бәр
ч’ә’вайә жь ә’змен нәсәк ьним.
20 Ле мьн пеш ийе йед Шаме,
Оршәл име у т’әмам ийа т’оп
рахед Щьһустанер’а даннасин
кьр, ӧса жи нәщ ьһуйар’а, кӧ
т’об ә кьн бәрбь Хwәде вәг ә
р’ьн у кьред qәнщ бьк ьн, wәк и
бе к’ьфше әw жь гӧнәк ьрьне
вәг әр’ийанә*. 21 Бона ве йәке
щьһуйа әз п’арьстгәһеда гьр
тьм, хwәстьн мьн бькӧж ьн. 22 Ле
мьн жь Хwәде к’омәк станд у
һ’әта иро әз мамә, шә’дәт ийе
дьд ьмә бьч’ук у мәзьна. Тьш
тәк и зедә жи жь wан тьштед кӧ
п’ехәмбәра у Муса гот ьбун wе
бьбьн, мьн нәготийә: 23 Гәрәке
Мәсиһ щәфа бьк’ьшанда, бь
буйа йе пеш ьн жь нава мьрийа
р’абуй и у р’он ай а хьл азбуне
мьләт ед щьһу у нәщ ьһуйар’а
даннасин кьра»*.
24 Гав а Паwлос аһа щаба хwә
да, Фесто бь дәнг е бьл ьнд гот:
«Тӧ хwә ӧнда дьк и, Паwлос!

П’ьр’хwәндьна тә тә ӧнда дькә».
25 Паwлос гот е: «Әз хwә ӧнд а
нак ьм Фест ойе хwәй иqәд ьр,
ле хәб әред р’аст у че дьбеж ьм.
26 П’адша һаш жь ван тьшта һә
йә, ләма жи әз аза хәбәр дьдьм
у баwәр нак ьм кӧ тьштәк жь wи
вәшарт и маб ә, чьмк и әв йәк а
qӧлч’әк ида нәбуйә. 27 Әгрипа
п’адша, тӧ п’ехәмб әра баwәр
дьк и? Заньм кӧ тӧ баwәр дьк и».
28 Әгрип а Паwлоср’а гот: «Тә
т’ьре тӧ ӧса зу дькари мьн бьк и
мәсиһ иф?»* 29 Паwлос гот: «Әз
һиви жь Хwәде дьк ьм, зу‑дә
рәнг нә кӧ т’әне тӧ, ле һ’әм уйед
кӧ иро гӧһдарийа мьн дьк ьн,
ӧса бьн чаwа әз ьм, пешт ьри
ван qәйда».
30 Һьнг е п’адш а р’абу п’ий а,
wәли, Бәрньке у һ’әм уйед т’әви
wи р’ун ьшт и жи пер’а. 31 Әw
дәрк’әтьнә дәрва, һәвр’а хәбәр
дан у гот ьн: «Әва мәрьва тьш
тәк и ӧса накә кӧ бе кӧшт ьне
йан гьрт ьн е». 32 Ле Әгрип а
Фест ор’а гот: «Мә дьк арьбу
әва мәрьв а бәр’да, һәгәр әви
дә’wа диwана Qәйсәр нәк ьра».

* 26:20 К’ар ед Шанд ийа 9:20‑29.
* 26:23 Корьнт’и I, 15:20; Ишайа 42:6; 49:6.
* 26:28 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Һьнд ьк ма кӧ тӧ мьн жи бьк и мәсиһ и».
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Р’еwитийа Паwлосә пашьн һ’әта Р’оме (27:1–28:16)
Паwлос бь гәм ийе 
дьбьнә баж аре Р’оме

27

1 Гав а qьр ар кьрьн кӧ
әм бь гәм ийе һәр’ьнә
Италйайе, Паwлос у чәнд гьр
тийед дьн данә дәсте сәрсәдә
ки жь р’әфа әскәред Qәйсәр,
наве wи Йулйо. 2 Әм к’әт ьнә
гәм икә жь Әдр әм ит е, кӧ wе
гәм иwаргәһед qәза Асйайев а
бьчуйа у р’ек’әтьн. Әристархойе
мәкәдон и жи жь Т’есалон ике
мәр’а бу. 3 Р’ож а дьне әм Сай
дайе пәйа бун, Йулйо qәнщ и
Паwлоср’а кьр, изьн да кӧ һәр’ә
щәм дост ед хwә, wәк и бон а
wи хәм бьк ьн. 4 Жь wьр р’ек’ә
тьн, дәст байе пеш ийа мә, әм
тә’лде Qӧбрьсер’а дәрбаз бун.
5 Гав а әм нав а бә’ра пешб әри
Кил икйайе у Памфилйайев а
дәрбаз бун, гьһ ишт ьнә Лик
йайе, баж ар е Мирайе. 6 Wьр
сәрс әд гәм икә Скәндәрйайе
дит кӧ дьч у Италйайе, әм кь

рьнә wе гәм ийе. 7 Һед и‑һед и
гәләк р’ож ад а әм бь зор әке
нез ик и Кьн идй айе бун. Бе
кӧ р’е нәд ьда мә, әм бьнат’ара
Кьретайе бәр Салмонер’а дәр
баз бун. 8 Әм бь зор әке wьрр’а
дәрбаз бун гьһ ишт ьнә щик и,
кӧ жер’а дьбеж ьн Гәм иwаргә
һедф Бәдәw, кӧ незик и баж аре
Ласәйайе бу.
9 Гәләк wәхт кӧ ль wьр дәр
баз бу, р’еw ит ийа гәм ийе жи
бь qәзийава гьредайи бу, Р’ожа
Р’ож ийаф* жи иди дәрбаз бьбу.
Паwлос ширәт ль wан кьр у гот:
10 «Гәл и мәрьва! Әз дьбин ьм кӧ
әв р’еw ит ийа бь гәм ийе гәләк
зийане у щәфава гьредай и йә,
нә кӧ т’әне бона бар у гәм ийе,
ле бона ә’мьре мә жи». 11 Ле сәр
сәд һе гӧр’а гәм ив анф у хwәйе
гәм ийе дьк ьр, нә кӧ хәбәред
Паwлос. 12 Әw гәм иwаргәһ бо
на дәрбазк ьрьна зьвьстане нә
qәнщ бу, ләма жи гәләк а жь
wан qьрара хwә да кӧ жь wьр

* 27:9 Бь гот ьнәкә дьн: «Р’ож ийа Р’ож аф К’әwанд ьне» (Qан уна К’а
һинт ийе 16:29; 23:26‑32). Р’ож а ве щәж ьне һәр сал һәв наг ьр ә, щарна
дьк’әв ә мәһ а нәһ а, щарна жи йа дәһ а. Һәг әр әв сәрһ ат и сала 59‑да
qәw ьм иб ә чаwа һьнәк занә баwәр дьк ьн, һьнг е әв qәw ьманд ьн дь
к’әв ә 5‑е мәһ а дәһ а һ’әсаб е ньһ а.
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һәр’ьн, бәлк и бьк арьбьн бь
гьһ иж ьнә баж аре Фин иксе у
ль wьр зьвьстане дәрбаз кьн.
Әва баж ар а гәм иwарг әһәк ә
гьрав а Кьретайе йә, кӧ ль ба
шур‑р’оавайе у бакӧрф‑р’оавайе
дьн ьһер’ә.
Фьрт онаф бә’ре
13 Гав а байе баш ур ей и нәрм
һат, wана т’ьре иди гьһ ишт ьнә
мәр әме хwә, ләнгәрә к’ьшан
дьн р’ек’әтьн у хwә ль һешийаф
Кьретайе гьрти чун. 14 Ле хеләке
шунда фьртонәкәф qайим ль мә
р’абу, кӧ жер’а дьбеж ьн Еври
кьлон*. 15 Фьрт оне ль гәм ийе
хьст у гәми нькарьбу мьqабьли
wе бьч уйа, дәст же к’ьшанд и
әм жь бе һат ьнә ажот ьне. 16 Мә
хwә да бәр тә’лде гьравәкә бь
ч’ук, наве wе Каwда, ль wьр бь
зор әке qәй ьк гьрт 17 к’ьшандә
жор у бь wәрьса гәм и бьн ив а
шьд анд ьн. Әwан а тьрсий ан
кӧ нәбә гәм и лилаф Сурт ьседа
р’уне, бап’ешф анинә хwаре у
аһа жь бе дьһ ат ьнә ажот ьне.
18 Жь дәст qай им ийа фьрт оне,
баре гәм ийе р’ож а дьн р’ет ь
нә бә’ре. 19 Р’ож а сьсийа wана

бь дәст е хwә һащәт ед гәм ийе
авит ьнә бә’ре. 20 Әw чәнд р’ож
бун тә’в у стәйрк нәд ьһ ат ьнә
хӧйане, фьртонә жи нәдьсәк ь
ни. Һәйнәсәр бона хьлазбуне
гӧмана мә һ’әм у һатә бьр’ине.
21 Әw чәнд р’ож бун жи бьр’
чи мабун, Паwлос нава wанда
сәк ьн и у гот: «Гәрәке wә гӧр’а
мьн бьк ьра ә’вд но, жь Кьре
тайе дәрнәк’әтана, һьнге wәйе
әв зийан у щәфа нәк’ьшанда.
22 Ньһ а жи әз һиви дьк ьм, кӧ
һун дьл бьдьнә бәр хwә, чьмк и
пешт ьри гәм ийе зийане ль мә
т’ӧ кәси нәб ә. 23 Чьмк и һәма
ве шәва дәрбазбуйи мьлйак’ә
тәк иф wи Хwәдейе кӧ әз п’ара
Wи мә у Wи дьһ’әбиньм, мьнва
хӧйа бу 24 у гот: ‹Нәт ьрсә, Паw
лос! Гәр әке тӧ ль бәр Qәйсәр
бьсәк ьн и. Ва Хwәде һ’әм уйед
т’әви тә гәм ийеда данә хат ь
ре тә›. 25 Ньһ а дьл бьд ьнә бәр
хwә ә’вд но, чьмк и әз Хwәдеда
баwәр ьм, кӧ чаwа мьнр’а һатә
гот ьне, wе ӧса жи бьбә. 26 Ле
т’әне әме бенә ажот ьне у бәж а
гьрав әке хьн».
27 Шәва чардәһа бу кӧ әм бә’ра
Адрийат икеда жь бе дьһат ьнә

* 27:14 «Еврик ьлон» бь зьмане йунан и аһа те фә’мк ьрьне: «Байе кӧ жь
бакӧр‑р’оһ ьлат е те».
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ажот ьне. Ниве шәве гәм ивана
к’ьфш кьр, кӧ дьг ьһ ишт ьнә
бәжәкеф, 28 к’урп ив авит ьне,
дит ьн кӧ qаси чьл мет ьри бу,
һьнәк и жи пешда чун, диса
авит ьне дит ьн кӧ qаси си ме
тьри бу. 29 Һьнг е әм тьрсийан
кӧ нәбә әм щик и кәвьри хьн,
паш ийа гәм ийева чар ләнгәрә
авит ьн у бь дӧа ч’ә’вн ьһер’и
йа сьб әһе бун. 30 Ле гәм ив ана
хwәст кӧ жь гәм ийе бьр’әвьн,
qәй ьк жь гәм ийе пәйа кьрьн,
бь wе мә’н ийе йанч ийә дь
хwазьн пеш ийа гәм ийев а жи
ләнг әр а бав еж ьн, 31 Паwлос
сәрсәд у әскәрар’а гот: «Һәгәр
әвана гәм ийеда нәм ин ьн, һун
ньк арьн хьлаз бьн». 32 Һьнг е
әскәра капед qәйьке qәтандьн,
бәр’дан кӧ wеда һәр’ә.
33 Бәрбанг а сьб әһе Паwлос
һиви жь wан һ’әм уйа кьр кӧ
нен бьх wьн у гот: «Әва чар
дәһ р’ож ә кӧ һун ч’ә’вн ьһе
р’и бьр’ч и манә у wә т’ӧ тьшт
нәх wарийә. 34 Аwа әз һиви жь
wә дьк ьм, нане хwә бьх wьн, кӧ
әв жи бона хьлазбуна wә йә,
т’еләк и п’ор’е сәре wәйе ӧнда
нәбә». 35 У гава әв йәк гот, нан
һьлда ль бәр һ’әм уйа шьк ь
рийа хwә Хwәде ани, кәрк ьр
у дәстпек ьр хwар. 36 Wи чах и

бин һатә бәр һ’әм уйа, wан жи
нан хwар. 37 Әм һ’әм у һәвр’а
гәм ийед а дӧсьд һ’әфт е шәш
мәри бун. 38 Гав а нан хwарьн,
т’ер бун, гән ьм р’ет ьнә бә’ре
гәм и сьвьк кьрьн.
Qәзийа гәм ийе
39 Сьбәһ кӧ зәлал бу, ә’рд нас

нәдьк ьрьн, ле дәлавәкә бә’ре
р’ач’ә’в кьрьн, кӧ һеш ийа wе
һәбу у дьхwәстьн бәлки бькарь
бьн бьне гәмийе wьр ә’рде хьн.
40 Ләнг әр ә жь бьн и qәтанд ьн,
бә’реда һьштьн, һьнге жи wә
рьсед фьтьлокедф зьвьр’андьне
кӧ дьг ьрт ьн сьст кьрьн у ба
п’еша пеш данә бе, хwә ль wе
һешийа бә’ре гьртьн. 41 Ле ль
гьрәк и бьне аве хьстьн, лиледа
р’уньшт, позе гәмийе теда ма у
иди нәһ’әжийа, пьшта wе жи жь
дәст qайимийа пела һурдәх wә
ши дьбу. 42 Һьнге әскәра qьрар
кьрьн кӧ гьртийа бькӧжьн, wәки
собәк’арийе нәд ьн нәр’әвьн.
43 Ле сәрсәд кӧ дьх wәст Паwлос
хьлаз кьра, нәһ ьшт кӧ әw ше
wьра хwә биньнә сери. Һьнге
ә’мьр кьр кӧ йед собәк’арийе
заньн, пешийе хwә бавеж ьнә
аве дәренә бәже, 44 ле йед ма
йин, һьнәк сәр т’әхта, һьнәк
жи сәр п’арч’ед гәмийе дәрен.
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7 Ль wи щийе дор‑бәр ед wан
У бь ви аwайи аһа һ’әм у хьлаз
бун, дәрк’әтьнә бәже.
бәргед сәрwере wе гьраве һәбун,
кӧ наве wи Попл ийо бу. Әwи
Гьрава Малтайед а
һӧрмәт мәр’а кьр, се р’ож а әм
1 Гава әм хьлаз бун, һьнге щәм хwә хwәй кьрьн. 8 Бав е
әм пе һ’әсийан, кӧ наве Попл ийо т’айеда бь зькешийе
wе гьраве Малта йә. 2 Бьнәлийед нәх wәш п’алдай и бу. Паwлос
wьр гәләк qәдьр‑һӧрмәтф мәр’а чу щәм wи, дӧа кьр, дәст ед
кьрьн, агьр вех ьст ьн, жь бәр хwә данинә сәр wи у әw qәнщ
wе сәрмайе у барана кӧ дәст кьр. 9 Гав а әв йәк а qәw ьм и,
пек ьр әм qәбул кьрьн. 3 Һьнг е нәх wәшед майинә wе гьраведа
Паwлос бәрм ьлә qьрш бәр әв жи дьһат ьн qәнщ дьбун. 10 Wа
кьр дан и сәр егьр, мә’р әк жь на гәләк qәд ьр‑һӧрмәт мәр’а
дәст гәрме дәрк’әт, дәв авитә кьрьн у гав а әм р’ек’әт ьн, әw
дәст е wи гьрт. 4 Бьнәл ийа гава тьшт ед кӧ бона р’е wе кери мә
р’ә’w ьре дәсте wива дардабуйи бьһ атана мәр’а даг ьртьн.
дит, һәвр’а гот ьн: «Әва р’аст и
Жь Малтайе һ’әта Р’оме
меркӧж ә, жь бә’ре хьлаз бу, ле
11
хӧдане Һәqийе нәһ ьшт кӧ әw
Се мәһа шунда әм бь гәми
бьж и». 5 Ле Паwлос р’ә’w ьр е йа Скәндәрйайе р’ек’әт ьн, кӧ
дәст е хwәв а даwш андә нав а wе жи зьвьстан ль wе гьраведа
егьр у зийан ль wи нәбу. 6 Әwана дәрбаз кьрьбу, шьк ьле һәр дӧ
жи һивийа wе йәке бун кӧ wе хӧданед Һәв ал‑щеw и* жи сәр
бьwәрьмә йан ньшкева бьк’әвә бу. 12 Әм гьһ ишт ьнә Сирәк усе,
бьм ьр ә, гав а гәләк и һивийе се р’ож а wьр ман. 13 Жь wьр жи
ман у дит ьн кӧ т’ӧ тьшт ль wи әм чун гьһ ишт ьнә Р’ег ийоме.
нәһ ат, фьк ьре хwә гӧһ аст ьн у Р’ожәке шунда байе баш уре
гот ьн: «Әва хwәдек ә».
һат, әм дӧ р’ож ада гьһ ишт ьнә

28

* 28:11 Ӧса те фә’мк ьрьне кӧ шьк ьле «хӧданед Һәв ал‑щеw и» сәр поз е
гәм ийе дарда к’олай и бун, йан жи «хӧданед Һәвал‑щеw и» наве гәм ийе
бу. «Хӧданед Һәв ал‑щеw и» әw хwәх а хwәдейед йунанайә һәв ал‑щеw и
бун, кӧр’ед Зәwс, нав е йәк и Каст ор, нав е йе дьн жи Пол укс бу. Гә
мив ана әw дьһ’әбанд ьн, бь йунан и жи wанр’а дьг от ьн: «Дийоск ур о».
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Потийоле. 14 Wьр мә хушк‑бьра
дит ьн у һиви жь мә кьрьн, кӧ
әм һ’әфтеке wьр бьминьн. У бь
ви аwайи әм гьһ ишт ьнә Р’оме.
15 Хушк‑бьрайед wьр жи бон а
мә бьһ ист ьбун, пеш ийа мәда
һат ьн һ’әт а Мәйдана Әпий у
у Се Мев анх ана. Паwлос кӧ
әw дит ьн, шьк ьри да Хwәде у
дьле wи шьд ийа.
Паwлос Р’омед а 
Мьзг ин ийе дьдә
16 Гав а әм гьһ ишт ьнә Р’оме*,
изьн данә Паwлос кӧ т’әне т’әви
wи әскәре кӧ нобәдарийе wи
дькә бьминә. 17 Се р’ожа шунда
Паwлос гази гьрәгьред щьһуйа
кьр, гава әw һат ьн, wанр’а гот:
«Гәл и бьра! Мьн тьштәк и мь
qабьл и щьмә’те йан кал у бава
нәк ьрийә, ле Оршәл имеда әз
гьрт ьм дамә дәст е р’омай ийа.
18 Гав а әз анимә бәр диwане,
хwәст ьн мьн бәр’д ьн, чьмк и
сәр мьн бона кӧштьне т’ӧ хьра
би нәд ит ьн. 19 Ле гава щьһуйа
мьqабьл и wе йәке хәб әр дан,
мьн иди беч’арийа хwә дә’wа
Qәйсәр кьр, ле нә бона wе йә

ке, кӧ шьк ийат е мьләт е хwә
бьк ьра*. 20 Ләма жи мьн һиви
кьр, кӧ wә бьбин ьм у т’әви wә
хәбәр дьм. Бәле әз бона гӧмана
Исраеле ван qәйд‑зьнщ ирада
мә». 21 Wана жи wир’а гот: «Мә
бона тә жь Щьһустане нә нә’мә
станд ийә, нә жи жь бьрайед
мә кәс һат ийә бона хьраби
йа тә гьл и кьрийә йан хәбәр
дайә. 22 Ле әм дьх wазьн жь тә
бьбьһен, к’а бир у баwәрийа тә
чь йә, чьмк и бона wе к’омәле
мәва иди ә’йан ә кӧ һ’әм у щи
йа мьqабьл и wе хәб әр дьд ьн».
23 Аwа р’ож әк к’ьфшк ьр ьн
у wе р’ожед а гәләк һат ьнә wи
щийе кӧ Паwлос тед а дьм а.
Әwи сьб е һ’әт а евар е wан а
р’а бон а П’адш ат ий а Хwәде
шьр ов әд ьк ьр у бь мә’риф әт и
даннасин дьк ьр, дәрһәqа Исада
жи бь Qан ун а Мус а у ньви
сар ед п’ехәмб әр а әw дьд анә
баw әрк ьрьне. 24 Һьнәк а хwә
ль гот ьнед wи гьрт ьн, һьнәк а
жи баwәр нәк ьр. 25 Аwа бәри
чуй ин а wан нав а wанд а бу
дӧт ир әт и гав а Паwлос әв йәк
гот: «Чаwа р’аст Р’ӧһ’е Пир оз

* 28:16 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Сәрс әд гьрт и спарт ьнә
сәрә скәр».
* 28:19 К’ар ед Шанд ийа 25:11.
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бь Ишай а п’ех әмб әр т’әв и
кал‑бав ед мә хәб әр да 26 у гот:
‹Һәр’ә щәм ве щьмә’т е у
бежә:
Һуне бьбьһен у гӧһ бьд ьне,
ле фә’м нәк ьн,
һуне бьн ьһер’ьн у дина хwә
бьд ьне, ле нәбин ьн.
27 Чьмк и әва щьмә’т а сәр
һ’ьшк ә,
бь гӧһ а гьран дьбьһен
у ч’ә’вед хwә гьрт ьнә,
wәк и бь ч’ә’ва нәбин ьн,
бь гӧһ а нәбьһен

у бь һ’ьш фә’м нәк ьн, вә
нәг әр’ьн,
кӧ Әз wан qәнщ кьм›*.
28 Аwа бьра wәва ә’йан бә, wәк и
хьлазкьрьна Хwәде нәщьһуйар’а
һатә шанд ьне у әwе гӧһдарийа
Wи бьк ьн»*.
30 Паwлос т’ам дӧ сал а мал а
хwәйә к’ьрек ьрида ма, к’и жи
дьһ атә щәм wи, һ’әм у qәбул
дьк ьрьн. 31 Әwи П’адшат ийа
Хwәде бь мерк’ими бе пешиг ь
ртьн даннасин дьк ьр у дәрһәqа
Хӧдан Иса Мәсиһда һин дьк ьр.

* 28:27 Ишайа 6:9‑10.
* 28:28 Нав һьнәк дәстн ьвисарада р’еза 29‑а жи һәйә: «У гав а әв йәк
гот, щьһу дәрк’әт ьнә дәрв а у qьр’ьк а һәв дьг ьрт ьн».

НӘ’М А ПАWЛОС
Р’ОМ АЙИЙ АР’А
Пешготьн
Пәй р’абуна Мәсиһәф жь мьрьне, гава чәнд сал дәрбаз бун,
мәсиһ иф гьһ ишт ьнә Р’омайеф жи, аwа гот и п’айт’әхте Императо
рийа Р’омайе. Паwлосе кӧ qӧл ьхе шанд ит ийеф жь Хwәде станд ьбу,
wәк и нава нәщ ьһуйада бьхәбьтә, хwәст һәр’ә Р’омайе у жь wьр
жи һәр’ә һ’әта Спанйайе. Бәри wе р’еw ит ийе Паwлос баwәрмән
дед Р’омайер’а әве нә’ме дьн ьвисә (15:24‑28). Бь фьк ьра зана әwи
әва нә’ма сала 56‑а, 57‑да бажаре Корьнт’еда ньвисийә. Нә’меда
шьровәд ькә, кӧ чаwа баwәриф у к’әрәмф ә’мьре баwәрмәндада щи
дьг ьрә у йа хwә дькә.
Паwлос аһа дәстпед ькә. Әw пеш ийе щьвинеф сьлав дькә у паше
бона баwәрмәнда дӧа дькә, пер’а‑пер’а нет‑мәр әме нә’ме ә’йан
дькә у дьбежә: «Мьзг ин иф дьдә к’ьфше, кӧ Хwәде чаwа мәрьв аф
р’аст ф (бесущ) һ’әсаб дькә, дькә кьрасе хwә, әв йәк жь сери һ’әт а
бьн и бь баwәрийе йә» (1:17).
Паwлос иди бь ве фьк ьре пешда дьчә бь һур‑гьли дьньвисә: Т’ә
мамийа мәрьвайе, һәгәр щьһуф бьн йан нәщьһуф, һ’әwще wе йәке
нә, кӧ ль бәр Хwәде р’аст бенә һ’әсабе, чьмк и һ’әм у жи бьн һ’ӧкӧме
гӧнада дьминьн. Әм дьбиньн кӧ ль бәр Хwәде йе р’аст әw ә, к’и
баwәрийа хwә Иса Мәсиһ тинә. Пәйр’а Паwлос дәрһәqа жийина
нуда (ә’мьре т’әзәда) дьньвисә, йа кӧ мәрьв йәктийа Мәсиһда дьс
тинә. Баwәрмәнд жи т’әви Хwәде ә’дьл дьбә у сайа Р’ӧһ’еф Пироз
жь бьндәстийа нире гӧнәф у мьрьне хьлазф дьбә. Жь сәре 5‑да һ’әта
8‑а жи Паwлос мәрәме Qан уна Хwәде у qәwата Р’ӧһ’е Хwәдейи нава
ә’мьре баwәрмәндада шьровәдькә. Ӧса жи Паwлос ә’нәнә дькә, кӧ
щьһу у нәщьһу нава qьрара Хwәдеда чь щийи дьг ьрьн. Әw те сәр
wе фьк ьре кӧ т’әхсирк ьрьнаф щьһуйа һьндава Мәсиһда, әw п’арәкә
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т’ьвдир у qьрара Хwәде йә, wәк и бькарьбә т’әмамийа мәрьвайе бь
сайа Иса Мәсиһ бьг ьһ инә к’әрәма Хwәде. Паwлос баwәр бу, кӧ
щьһу wе т’ьме Иса т’әхсир нәк ьн, зәмане бе кӧ әwе Иса qәбул кьн.
Паше Паwлос дьн ьвис ә, кӧ гәр әке ә’мьре баwәрмәнда чаwа
сәр һ’име һ’ьзк ьрьне бә. Шанд и пьрсед щур’ә‑щур’ә ә’нәнә дь
кә, кӧ чаwа Хwәде бьһ’әбин ьн у жер’а qӧл ьх кьн. Ӧса жи дәрһәqа
борще баwәрмәнд айә һьнд ав а һ’ӧкӧмәт е у һәвдӧд а дьн ьвис ә,
пьрсед исафев аф гьредай и. Нә’ме бь сьлав а, т’әм ийа у шьк ьрда
йине сәр һәвда тинә.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн у фькьра сәрә (1:1‑17)
Мәрьв һ’әwще хьлазбунеф нә (1:18–3:20)
Соз‑qьраред бона хьлазбуне (3:21–4:25)
Жийина нуйә йәктийа Мәсиһда (5:1–8:39)
Щьмә’та Исраелеф нава qьрара Хwәдеда (9:1–11:36)
Р’абун‑р’уньштьна баwәрмәнда (12:1–15:13)
Пашготьн у сьлавкьрьн (15:14–16:27)
Пәйманаф Нуда, илаһ и нә’ма Р’омай ийеда хәб әра «Qан ун» бь
һ’әрфа мәзьн һат ийә ньвисаре гав а бә’са Qан унаф Мусаф дькә,
аwа гот и Qан уна Хwәде. Ле гав а бә’са qан унед дьн дькә, хәб әра
«qан ун» бь һ’әрфа бьч’ук һат ийә ньвисаре.

1

Сьлавк ьрьн
1 Жь Паwлос, хӧламе Мәсиһф

Иса, шандитийер’аф газикь
ри, бона бәлак ьрьна wе Мьз
гинийаф Хwәдейә к’ьфшк ьри,
2 йа кӧ Wи һе пешда ньвисаредф
пирозда бь зареф п’ехәмбәредф
Хwә соз дабу. 3‑4 Әва Мьзгинийа
бона Кӧр’еф Wи, Хӧданеф мә Иса
Мәсиһ ә, кӧ бь бәдәни жь зӧр’әта

Даwьдф бу у бь Р’ӧһ’еф Пирозийе,
гава жь мьрьне р’абу, qӧдрәте
да чаwа Кӧр’еф Хwәде хӧйа бу.
5 Бь Wи мә к’әрәмаф шандит ийе
станд, wәк и бона наве Wи һ’әму
мьләта һин кьн, кӧ баwәр бьк ьн
у гӧһдар бьн. 6 Һун жи нава wан
да һатьнә газик ьрьне, кӧ бьбьнә
п’ара Иса Мәсиһ.
7 Жь wә һ’әм уйар’а, һ’ьзк ь
рийед Хwәдейә пирозбунер’аф
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газик ьри, кӧ Р’омайеда дьми wе баwәрийа мьн у wәйә һәр
ньн, к’әрәмф у ә’дьлайи бә, жь дӧ алийав а.
13 Әз дьх wазьм кӧ һун зан ь
Хwәдейе Бавеф мә у Хӧдан Иса
Мәсиһ.
бьн хушк‑бьрано, wәк и гәләк
щара мьн хwәст ийә бемә щәм
Паwлос һ’әйра баwәрмәндед  wә, кӧ к’әда мьн нава wәда жи
Р’омайед а йә
һәб ә, чаwа нав а нәщ ьһуйедф
8 Бәре пеш ьн әз бь дәст е Иса май инд а, ле һ’әт а ньһ а р’е
Мәсиһ бона wә һ’әм уйа р’а нәк’әт ийә мьн*. 14 Әз борщ
зибуне дьд ьмә Хwәдейе хwә, даре һ’әм у мьләта мә, һьн йе
чьмк и баwәрийаф wә т’әмамийа йунанед пешдач уй и у һьн жи
дьнйайеда те гот ьне. 9 Хwәде йе мьләтед пашдамай и, дәйн
шә’де мьн ә, әw Хwәдейе кӧ әз даре сәрwахт а у беф ә’ма мә.
нав а Мьзг ин ийа Кӧр’е Wида 15 Аwа әз бь дьл у щан дьх wазьм
бь дьл у щан хӧламтийе дьк ьм, Мьзг ин ийе бьд ьмә wә жи, йед
әз һәр гав wә бир тин ьм 10 у кӧ Р’омайеда дьм ин ьн.
16 Бәле әз Мьзг ин ийе шәрм
т’ьме нав а дӧайед хwәда һи
ви дьк ьм, кӧ бь ә’мьре Хwәде һ’әсаб нак ьм, чьмк и әw qәwа
щар әке р’е бьк’әв ә мьн, сәр та Хwәде йә, бона хьлазбунаф
wәда бем. 11 Чьмк и әз гәләк и һ’әм у баw әрм әнд а, пеш ийе
һ’әйра дит ьна wәда мә, wәк и бона щьһуйаф, паше нәщ ьһу
п’ешк’ешәкәф р’ӧһ’ани бьгьһ и йаф. 17 Чьмк и Мьзг ин и дьдә
ньмә wә, кӧ һун баwәрийеда к’ьфше, кӧ Хwәде чаwа мәрьваф
бьшьдьн. 12 Аwа готи әз жи т’әви р’аст һ’әсаб дькә, дькә кьрасе
wә, әм дьл бьд ьнә бәр һәв, бь хwә*, әв йәк жь сери һ’әта бьни
* 1:13 К’ар ед Шанд ийа 19:21.
* 1:17 Бь йунан и хәбәр бь хәбәр аһа йә: «Wеда (Мьзг ин ийеда) р’аст ийа
Хwәде ә’йан дьбә». Ньвисаред пирозда «р’аст ийа Хwәде» бь чәнд щур’а
те фә’мк ьрьне. Щарна р’аст и чаwа «һәqийа Хwәде» те фә’мк ьрьне, әw
һ’ӧнӧрәк и Wи йә, йане Хwәде Хwәх а сәр р’аст ийе йә чаwа Һ’ак ьме һәq.
Ле щарна жи «р’аст ийа Хwәде» те фә’мк ьрьне чаwа кьрьнәкә Wи йә, кӧ
чаwа Әw мерьв бесущ дькә у р’аст һ’әсаб дькә, нә кӧ т’әне ве йәке, ле
мерьв т’әви Хwә дькә йәк жи, аwа гот и Хwәде wи «дькә кьрасе Хwә».
Һьнге инсан бәр ч’ә’ве Wи мина Wи р’аст хӧйа дьбә. Ве нә’ма Паwлосда
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бь баwәрийе йә, чаwа ньвисар «Әмә сәрwахт ьн», ле бефә’м
ә: «Йе р’аст wе бьж и, чьмк и дәрк ’әт ьн 23 у р’умәт а Хwә
баwәр дькә»**.
дейе нәм ьри шьк ьле мәрьв е
п’уч’и‑мьри, тәйр әда, чарп’е
Һ’әм у мәрьв гӧнәк’арф ьн
у шул ьк ийар’а гӧһер’ин*.
18 Хәзәба Хwәде жь ә’змен сәр
24 Ләма жи Хwәде әw бь хwәс
һ’әму бехwәдети у нәһәqийа wан тьна дьле wан данә дәст е һ’ә
мәрьв а хӧйа дьбә, к’иж ан кӧ рам ийеф, кӧ бәдәна хwә нава
бь нәһәqийед хwә наһел ьн кӧ һәвда бьһ’әр’ьм ин ьн. 25 Wана
р’аст и хӧйа бә. 19 Чьмк и чь кӧ р’аст ийа һьндав а Хwәдеда дә
гәр әке бона Хwәде бьзан ьбьн рәw ийер’а гӧһер’ин у сәре хwә
wанв а ә’йан ә, чьмк и Хwәде ль бәр ә’фьрин а дан ин, әw
wанв а ә’йан кьрийә. 20 Р’аст һ’әбанд ьн, нә кӧ Ә’фьрандаре
жь ә’фьрандьна дьнйайеда һ’ӧ һ’әта‑һ’әтайе кӧ һежайи шьк ь
нӧред Wийә нәхӧйа, аwа гот и рийе йә. Аминф.
26 Бона ве йәке Хwәде әw данә
qӧдр әт а Wийә һ’әт а‑һ’әт айе
у Хwәдет ийа Wи бь ә’фьрина бенам усийе, һ’әта жьнед wан
хӧйа дьбьн, зәлал тенә дит ьне. жи һ’әwщәт ийа хwәйә ә’дәт е
Бь ви аwайи кәс ньк ар ә щабе дьне һ’әwщәт ийа әк’сиә’дәт и
бьдә. 21 Бәле wан Хwәде нас дь йер’а гӧһер’ин. 27 Ӧса жи мера
кьр, ле пәсьне Wи нәдан чаwа һ’әwщ әт ий а жьн ай ә ә’дәт и
Хwәде, нә жи жь Wи р’ази бун, һьшт ьн, пе тәмед хwәйә хьраб
ле бәле әw нава фьк ьред хwәда бь һәвр’а шәw ьт ин, мера т’әви
п’уч’ бун у жь дәст беф ә’м ийе мера р’об әт и дьк ьр у һәqе жь
шуна р’әшва чун. 22 Wана гот: р’ек’әт ьна хwәйә qазьнщк ьри
әw гәләк щара бь ви аwайи те фә’мк ьрьне. Пәйманаф Кәвьнда жи те
һинк ьрьне, кӧ мәрийе р’аст әw ә, гӧнед к’иж ан и һат ьнә бахшанд ьне
(Зәбур 32; Р’омай и 4:4‑8). Wәк и дьн жи «р’аст ийа Хwәде» гәләк щара
фьк ьра хьлазк ьрьнев аф гьр едай и йә: Хwәде р’аст ә, амьн ә у хwәйе
созе Хwә йә у йе кӧ гази Wи дькә, гора созе Хwә хьлаз дькә (Зәбур
51:14; Ишайа 46:12‑13).
** 1:17 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Йе бь баwәрийе р’астһ’әсаббуй и wе
бьж и». Һәбаq уq 2:4.
* 1:23 Qан уна Дӧщари 4:15‑18.
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һьлд ьданә сәр хwә. 28 У чаwа
wана нәх wәст Хwәде занәбуна
хwәда хwәйк ьрана, Хwәде жи
әw данә фьк ьр ед бет’әwшә,
кӧ әwана тьшт ед нәщай из бь
кьн. 29 Әван а һәр нәһәqийе,
нәqәнщ ийе*, тьм ай ийе, хь
рабийава т’ьж и нә: Бь һ’әвсу
дийе, меркӧж ийе, бәрзәqийеф,
мьхәнәт ийе, хернәх wазийеваф
даг ьрт и, гьл игәр’о, 30 бӧхдан
беж, нәх wәд еһ’ьз, беш әрм,
позбьл ьнд, к’ӧбар‑бабах, йе
хьр абий е чед ьк ә, нә гӧр’а ф
де‑бав ада, 31 бефә’м, беа мьн,
беисаф, бер’ә’м. 32 Бәле әвана
һаш жь qан уна Хwәде һәнә, кӧ
йед ван тьшта дьк ьн һеж ай и
мьрьне нә, ле бәле нә кӧ т’әне
ван тьшта дьк ьн, ле һавьж ийа
хwә жь кьрийа жи тин ьн.

2

Диwана Хwәдейә һәq
1 Аwа ә’вдо, дьх wази к’и би,

гава лома дьк и, тӧ ньк ари
хwә бесущ ки. Чаwа лома хәлqе
дьк и, ӧса жи тӧ хwә ломәк’арф
дьк и, чьмк и тӧ кӧ лома дьк и,
хут wан тьшта дьк и*. 2 Ле әм
зан ьн кӧ диwана Хwәде wе бь

р’аст ийе сәр wанда бе, йед кӧ
тьшт ед ӧса дьк ьн. 3 Аwа ә’вдо,
тӧ кӧ лома хwәйе ван кьра дьк и
у тӧ хwәха жи wан тьшта дьк и,
тә т’ьреф те жь диwана Хwәде
бьр’әви? 4 Йан жи тӧ кӧ дәwлә
мәндтийа ширьнайи, бәрбьһери
у сәбьра Wи беһӧрмәт дьк и, тӧ
ньзан и кӧ ширьнай ийа Хwәде
тә дьб ә бәрбь т’об әк ьрьне ф?
5 Ле тӧ бь сәрһ’ьшк и у дьлкә
вьрийа хwә хәз әбе сәр хwәда
дьщьвини, бона Р’ожа Хәзәбе,
гава диwана Хwәдейә һәq хӧйа
бә. 6 Әwе wәкә ә’мәле һәр кәси
бинә пеш ийа wан*. 7 Жий ина
һ’әта‑һ’әтайе wе бьдә wан, йед
кӧ т’ьме бь дум ьк а дьреж нава
кьрьнед qәнщда нә, кӧ һӧрмәте,
р’умәт е у нәм ьрийе дьх wазьн.
8 Ле һерс у хәзәбе сәр wанда бә,
йед кӧ к’ара хwә дьгәр’ьн, дәст
жь р’аст ийе кьрьнә у хwә данә
хьрабийе. 9 Тәнгасиф у зӧлме сәр
wан һ’әм уйада бе, йед хьрабийе
дьк ьн, пеш ийе сәр щьһуйаф,
паше сәр нәщ ьһуйа. 10 Ле һӧр
мәт, р’умәт у ә’дьлай и wе wан
һ’әм уйар’а бә, йед кӧ qәнщ ийе
дьк ьн, пешийе щьһур’а у паше

* 1:29 Нав һьнәк дәстн ьвисарада «qавиф» жи һәйә.
* 2:1 Мәтт а 7:1‑2.
* 2:6 Зәбур 62:12; Гот ьнед Сьлеман 24:12.

348

Р’ОМ АЙИ, 2

нәщ ьһур’а. 11 Чьмк и ль щәм
Хwәде фьрqи т’ӧнә*.
12 Әwед бейи Qан уна Мусаф кӧ
гӧнәф дьк ьн, бейи Qан ун жи wе
ӧнда бьн, ле әwед хwәй иqан ун
кӧ гӧнә дьк ьн, бь Qан уне жи
wе диwана wан бьбә. 13 Чьмк и
нә кӧ әwед Qан уне дьбьһен ль
бәр Хwәде р’аст ф ьн, ле әwед
кӧ Qан уне дьqәд ин ьн wе р’аст
бен ә һ’әс аб е. 14 Нәщ ьһуй ед
кӧ Qан уна wан т’ӧнә, гав а бе
һ’әмде хwә хwәст ьнед Qан уне
дьqәдиньн, бәле әwә бе Qан ун
ьн, хwәх а бон а хwә дьбьн ә
qан ун. 15 Чьмк и әвана дьд ьнә
к’ьфше, кӧ хwәст ьна Qан уне
дьлеф wанда ньвисар ә. Исафа
wан жи шә’дәтийа ве йәке дьдә
у фьк ьред wан щарна ль wан
нәһ әq дьк ьн, щарн а бес ущ
дьк ьн. 16 Wе Р’оже wе ӧса бә,
гава Хwәде бь дәсте Мәсиһ Иса
диwана тьштед мәрьвайә дьзива
бькә, анәг ори Мьзг ин ийа кӧ
әз даннасин дьк ьм.

Хwәдейе хwә дьфьр’и, 18 хwәс
тьна Wи зани у жь Qан уне һин
буй и, qәнщ и‑хьрабийе жь һәв
дәрд ьх и. 19 У тӧ сәр хwә гӧман
и, кӧ р’ебәре кора йи, р’онайийа
бәр йед тә’рийеда, 20 ширәтк’аре
бефә’ма, дәрсдаре хьш има. Тӧ
хwәда жи гӧман и, кӧ бь Qануне
хут тӧ хwәйе т’әрзе занәбуне у
р’аст ийе йи. 21 Ле бәле аwа тӧ
кӧ һәвале хwә һин дьк и, хwәха
хwә һин нак и? Даннасин дь
ки, кӧ нәд ьзьн, ле тӧ дьд ьзи?
22 Дьб еж и: «Зьн ийе нәкә», ле
зьн ийе дьк и? Жь п’утаф зьвер
и, ле п’арьстгәһедф wан т’алан
дьк и*? 23 Бь Qан уне дьфьр’и,
ле Qан уне дьт’әр’ьбини, Хwәде
беһӧрмәт дьк и? 24 Чаwа нь
висар ә: «Р’уйе wә щьһуйада
наве Хwәде нав а нәщ ьһуйада
те беһӧрмәтк ьрьне»*.
25 Бәле к’ара сьнәтийеф wе һә
бә, һәгәр Qан уне бьqәдини. Ле
һәгәр тӧ Qан уне дьт’әр’ьбини,
сьнәтбуна тә дьбә бесьнәт и.
26 Ӧса жи, һәгәр йе нәсьнәтк ь
Щьһу у Qан ун
ри т’әмийед Qан уне бьqәдинә,
17 Аwа тӧ щьһу тей и һ’әс аб е, нәсьнәт ийа wи wе сьнәт и нәйе
тә хwә спарт ийәф Qан уне у бь һ’әсабе? 27 У йе бьнйат’а хwәда

* 2:11 Qан уна Дӧщари 10:17.
* 2:22 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «П’арьстг әһе дьһ’әр’ьм ин и».
* 2:24 Ишайа 52:5.
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нәсьнәтк ьри кӧ Qан уне дьqә
динә, wе диwана тә бькә, кӧ тӧ
хwәйе ньвисар у сьнәтийе йи, ле
Qан уне дьт’әр’ьбини. 28 Чьмк и
щьһу нә әw ә, кӧ дәрвава йә у
сьнәти нә әw ә, кӧ дәрвава сәр
бәдәне йә. 29 Ле щьһу әw ә, йе
кӧ дьле хwәда щьһу йә у сьнә
тийа р’аст дьле сьнәтбуйи йә,
бь Р’ӧһ’, нә бь Qан уна ньвисар.
Йе һа, нә кӧ мәрьв п’әйе wи
дьдьн, ле Хwәде*.

нәһәq ә, кӧ хәз әбе тинә сәре
мә? (Бь мәрьвайи хәбәр дьдьм).
6 Т’ӧ щар! Һәгәр нә ӧса бә, Хwә
де wе чаwа диwана дьне бькә?
7 Ле һәг әр р’аст ий а Хwәде,
бона р’умәта Wи, бь дәрәw ийа
мьн һе к’ьфш дьбә, ле иди чьма
wе диwана мьн мина гӧнәк’а
рәк и бе кьрьне? 8 У гәло һәq
ә кӧ әм аһа беж ьн: «Хьрабийе
бьк ьн, кӧ бьб ә qәнщ и», чаwа
һьнәк шәр’а ль мә гьл и дьк ьн,
йане әм ӧса дьбеж ьн? Әw мәрьв
1 Иди щьһу чьв а зедә йә? wе р’аст сәр бәл а хwә вәбьн.
Йан жи чь фәйда сьнәтийе
Мәрьве р’аст т’ӧнә, 
һәйә? 2 Гәләк и, бь һәр алийа
һ’әм у гӧнәк’ар ьн
ва. Бәре пеш ьн wе йәкев а, кӧ
9 Аwа әм иди чь беж ьн? Әм
гот ьнед Хwәде ль wан һат ьнә
спарт ьне. 3 Аwа һәгәр жь wан щьһу тьштәк ива жь нәщьһуйа
һьнәк амьн нәман, дьбә кӧ жь чет ьр ьн? На хер! Чьмк и мә
дәст беа мьн ийа wан Хwәде wе иди жор да к’ьфше, чаwа щьһу,
беамьн дәре? 4 Т’ӧ щар! Дә бьра ӧса жи нәщ ьһу, һ’әм у жи бьн
Хwәде р’аст бә у һ’әм у мәрьв һ’ӧкӧме гӧнәд а ф нә. 10 Чаwа
ньвисар ә:
дәр әw, чаwа ньвисар ә:
«Йәк и р’аст т’ӧнә, т’ӧ кәс
«Wәк и гот ьнед Хwәд а Тӧ
т’ӧнә,
бесущ дәрей и
у диwана Хwәда Тӧ сәрк’ә 11 кәсәк т’ӧнә, кӧ фә’м бькә,
кәсәк т’ӧнә, ль Хwәде бьгә
ви»*.
5 Ле һәг әр нәһәqий а мә һә
р’ә.
qийа Хwәде дьдә к’ьфше, әм 12 Һ’әм у бәндә хал ьфиф нә,
бь һәвр’а т’әвайи бекер бунә,
чь беж ьн? Wәк и ӧса йә Хwәде

3

* 2:29 Qан уна Дӧщари 30:6.
* 3:4 Зәбур 51:4.
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йәк и qәнщ ийе бькә т’ӧнә,
т’ӧ кәс т’ӧнә.*
13 Гәwрийа wанә т’ьрба вәк ьри
йә,
зьмане wанә дәрәw ин ә*,
жә’ра мә’ра бьн заре wан ә**.
14 Дәв е wан а т’ьж и ньфьр’ у
тә’л и йә*,
15 ньг е wан ә хунр’ет ьн ер’а
дьләзинә.
16 Р’ий а wанә qәдә у бәл а нә.
17 Р’ийа ә’дьлайийе наснәк ьри
нә*,
18 тьрс а Хwәде ль бәр ч’ә’в а
qәт т’ӧни нә*».
19 Аwа әм зан ьн Qан ун чь
кӧ дьб еж ә, wан ар’а дьб еж ә,
йед кӧ бьн һ’ӧкӧме Qан унед а
нә, wәк и һ’әм у дәв бенә гь
ред ане у т’әм ам ий а дьнй айе
ль бәр диwан а Хwәде щабд ар
бә. 20 Чьмк и бь кьр ед Qан уне

т’ӧ qул‑бәндә wе ль бәр Хwәде
р’аст ф дәрнәйе, ле бь Qан уне
гӧнә те наск ьрьне.
Инсан ль бәр Хwәде 
бь баwәрийе р’аст те
һ’әсабе
Ле ньһ а бей и Qан у н е,
р’астһ’әс абк ьрьн а Хwәде хӧйа
буй ә, бон а к’иж ане Qан ун у
п’ехәмб әр жи шә’дәт ийе дь
дьн. 22 Әв ә р’астһ’әс абк ьрьн а
Хwәде: К’и баwәрийа хwә Иса
Мәсиһ тинә, Хwәде wан һ’ә
муй а ль бәр Хwә р’аст һ’әс аб
дькә*. Фьрqи т’ӧнә, 23 чьмк и
һ’әм уйа гӧнә ф кьр у нәг ьһ иш
тьн ә р’ум әт а* Хwәд е. 24 Ле
жь к’әр әм а Wи, бь азак ьрьн а
Мәсиһ Иса р’астһ’әс аббуне ф
п’ешк’еш дьст ин ьн. 25 Хwәде
Әw к’ьфш кьрьбу, кӧ Әw бь
21

* 3:10‑12 Зәбур 14:1‑3; 53:1‑3; Занәб еж 7:20.
* 3:13 Зәбур 5:9.
** 3:13 Зәбур 140:3.
* 3:14 Зәбур 10:7.
* 3:15‑17 Ишайа 59:7‑8.
* 3:18 Зәбур 36:1.
* 3:22 Галат и 2:16.
* 3:23 Хwәде мәрьв дьлqе Хwәда хӧл ьqанд у әв ә’фьрине Wи qәнщ бу,
ле мерьв нәһәqи кьр у нәг ьһ ишт ә wе р’умәт у к’ам ьлт ийе кӧ Хwәде
бона wи һазьр кьрьбу. Дәрһәqа р’умәт а Хwәдеда, йа кӧ баwәрмәнде
бьст ин ьн ван р’еза бьх ун ьн: Р’омай и 8:18, 21, 29, 30; Фил ип и 3:21;
Дәстпебун 1:26‑27; Ә’йанти 21:9‑11.
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хун а Хwә ль бәр гӧнед wан
к’әвә, йед кӧ ве йәке баwәр
бьк ьн. Хwәде әв йәк а кьр, кӧ
р’астһ’әс абк ьрьн а Хwә бьд ә
к’ьфше, чьмк и Wи бь сәбьра
Хwә гӧһ нәд а wан гӧнед кӧ
пешда һат ьбунә кьрьне. 26 Аwа
гот и Хwәде бь Иса әв йәк кьр,
wәк и р’астһ’әс абк ьрьн а ф Хwә
ви зәм ан ид а бьдә к’ьфше, кӧ
Хwәх а р’аст ә у һәр кәс е кӧ
баwәрий а хwә Иса тинә, wан
р’аст ф һ’әс аб дькә.
27 Аwа иди чь майә кӧ әм пе
бьфьр’ьн? Һ’әм у п’уч’ бу чу. Чь
ма п’уч’ бу? Чьмк и әм Qан уне
дьqәд ин ьн? На хер, ле чьмк и
әм баwәр дьк ьн. 28 Чьмк и мәва
фә’мдари йә, кӧ мәрьв бь ба
wәрийе р’аст һ’әсаб дьбә, бей и
кьр ед Qан уне. 29 Йан Хwәде
т’әне Хwәде щьһуй а йә? Нә
йе нәщ ьһуйа йә? Бәле, йе нә
щьһуйа йә жи, 30 чьмк и Хwәде
йәк ә у әw йед сьнәтбуй и бь
баw әрий е р’аст һ’әс аб дьк ә
у нәсьнәтбуй ийа жи диса бь
wе баwәрийе. 31 Wәк и ӧса йә
әм бь баwәрийе Qан уне бәтал
дьк ьн? Т’ӧ щар, ле әм Qан уне
мак дьк ьн.

4

Бьраһ имф бь баwәрийе
р’аст һатә һ’әсабе

Әм иди чь беж ьн бона
Бьраһ имеф бавә’шире хwә,
алийе бәдәнеда? Әwи чь дит?
2 Һәг әр Бьр аһ им бь кьр ед хwә
р’аст һ’әсаб бьбуйа, һьнг е дь
карьбу бь кьред хwә бьфьр’ийа,
ле нә ль бәр Хwәде. 3 Ле к’а
ньвисар чь дьбежә? «Бьраһ им
Хwәде баw әр ф кьр у әw йәк
жер’а р’аст и һат ә һ’әс аб е»*.
4 Аwа һәг әр йәк шьхӧләк и дь
кә, маше wи жер’а найе дай ин
чаwа п’ешк’еш, ле чаwа дәйн.
5 Ле һәг әр гӧм ан а йәк и нә сәр
шьхӧле wи йә, ле баwәрий а
хwә Wи тинә, Йе кӧ нәп’ак а
бесущ дькә, бь ве баwәрийе әw
р’аст һ’әсаб дьб ә. 6 Даw ьд жи
аһа хwәзийа хwә ль wи мәрьви
тинә, йе кӧ Хwәде бей и кьра
wи р’аст һ’әсаб дькә.
7 «Хwәзи ль wан, кӧ нәһәqийед
wан һат ьнә бахшанд ьне
у гӧнед wан һат ьнә ньх ам
тьне.
8 Хwәзи ль wи бәндәй и, кӧ
Хӧдан wир’а гӧнә һ’әсаб
накә».*

* 4:3 Дәстпебун 15:6; Галат и 3:6.
* 4:7‑8 Зәбур 32:1‑2.
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9 Гәло әва хwәзийа ль сьнәт

бу, ле бь wе йәке бу, кӧ wи баwәр
кьр у р’аст һатә һ’әсабе*. 14 Һә
гәр т’әне әwед жь кьред Qануне
бьбуна хwәйе wар, һьнге баwәри
wе п’уч’ буйа у созе жи бәтал
буйа*. 15 Чьмк и Qан ун һерсе
р’адькә. Дәра кӧ qан ун т’ӧнә,
qан унт’әр’ьбандьн жи т’ӧнә.
16 Бь ви аwайи соз бь баwә
рийе те станд ьне, wәк и соз
бона һ’әм у зӧр’әт ед Бьраһ им
п’ешк’ешәкә әрек ьри бә, нә кӧ
т’әне бона wанә йед кӧ qан уне
дьqәдиньн, ле бона wан жи, йед
кӧ мина Бьраһ им баwәр дьк ьн.
Чьмки Бьраһим баве мә һ’әмуйа
йә*, 17 чаwа ньвисар ә: «Мьн тӧ
кьри баве гәләк мьләта»*. Әw
баве мә йә, ль бәр wи Хwәдейе
кӧ әwи баwәр кьр, wәк и Әw
мьрийа сах дькә у гази тьшт ед
т’ӧнәнә дькә, чаwа кӧ һәнә.
Хwәде созе хwә 
18 Wи щийе кӧ гӧм ан нәм абу,
бь баwәрийе дьдә
Бьраһ им бь гӧман баwәр кьр,
13 Әw созе Бьраһ им у зӧр’әта кӧ әwе бьбә баве гәләк мьләта,
wир’а һатә дайине кӧ дьнйайе чаwа һат ьбу гот ьне: «Зӧр’әт а
wар бьн, нә кӧ бь кьред Qан уне тәйе жи wе һаqаса бә»*. 19 У

буй ийа те дай ине, йан нәсь
нәтбуй ийа? Чаwа мә гот, кӧ
баwәрийа Бьраһим жер’а р’асти
һатә һ’әсабе*. 10 Ле бәле к’әнг е
һатә һ’әсабе? Пәй сьнәтбуне
р’а, йан бәри сьнәтбуне? Нә
кӧ пәй сьнәтбунер’а, ле бәри
сьнәтбуне. 11 У паше әwи сьнәт
бун нишан станд, чаwа мора
р’астһ’әсаббуне, бь wе баwә
рийа хwәйә бәри сьнәтбуне.
Бь ви аwайи Бьраһ им бу баве
һ’әм у баwәрмәндед нәсьнәт
буй и, wәк и әw жи р’аст бенә
һ’әс аб е* 12 у ӧса жи бу бав е
сьнәтбуй ийа, нә кӧ т’әне йе
сьнәтбуй ийа, ле йе wан жи,
к’иж ан п’ег а wе баwәрийеда
дьч ьн, йа кӧ Бьраһ име баве мә
һе бәри сьнәтбуне баwәр кьр.

* 4:9 Дәстпебун 15:6.
* 4:11 Дәстпебун 17:10.
* 4:13 Дәстпебун 17:4‑6; Галат и 3:29.
* 4:14 Галат и 3:18.
* 4:16 Галат и 3:7.
* 4:17 Дәстпебун 17:5.
* 4:18 Дәстпебун 15:5.
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әw баwәрийеда сьст нәбу, нә
һ’але qал ьб е хwәд а ньһер’и,
wәк и иди мин а мьрий а бу,
(чьмк и әw незик и сәд сал и
бу) у нә жи бәт’ьна Сәрайейә
мьри ньһер’и*. 20 Ле баwәрийа
хwә ль созе Хwәде ани у дӧдьли
нәбу, бь баwәрийе сәр qәwата
хwәда һат, шьк ьрийа хwә Хwә
де ани 21 у wе йәкеда баwәр бу,
кӧ Йе соз дайә wе бинә сериф
жи. 22 Бона ве баwәрийе «жер’а
р’аст и һатә һ’әсабе»*. 23 Ле әв
гот ьн нә т’әне бона Бьраһ им
һат ә ньвис ар е, кӧ Хwәде әw
р’аст һ’әсаб кьр, 24 ле бәле әw
бона мә жи ньвисар ә. Р’астбуне
мәр’а жи бе һ’әсабе, к’иж анед
кӧ баwәрийа хwә Wи тиньн, Йе
кӧ Хӧдане мә Иса жь мьрьне
р’ак ьр. 25 Иса бона нәһәqийед
мә һатә кӧшт ьне у жь мьрьне
р’абу, кӧ әм р’аст бенә һ’әсабе*.

сайа Хӧдане мә Иса Мәсиһ.
2 Пе Wи мә бь баwәрийе мә
щал дит т’әви wе к’әрәме бьн,
к’иж анеда әм сәк ьн инә. У бь
wе гӧм ан а кӧ әме т’әви р’у
мәта Хwәде бьн дьфьр’ьн. 3 У
нә т’әне бь ве йәке, ле әм бь
тәнг асийед хwә жи дьфьр’ьн,
чьмк и әм зан ьн кӧ тәнг аси
сәбьре тинә, 4 сәбьр жи к’ә
тьн‑р’абуне, к’әт ьн‑р’абун жи
гӧмане. 5 У гӧман жи мә р’ур’әш
накә, чьмк и һ’ьзк ьрьна Хwәде
сәр мәда бь wи Р’ӧһ’е Пироз
барийә, Йе кӧ мәр’а һат ийә
дай ине. 6 Чьмк и гав а әмә һе
беч’ар ә* бун, Мәсиһ бона мә
нәп’ак а wәхтд а мьр. 7 Дәгмә
бона мәрьвәк и р’аст йәк бьмь
рә, бәлк и бона мәрьвәк и qәнщ
йәке бьwер ә бьм ьр ә, 8 ле бәле
Хwәде һ’ьзк ьрьна Хwә һьндава
мәда һьнге да к’ьфше, гава әмә
һе гӧнәк’ар бун, Мәсиһ бона
Бь Иса Мәсиһ әм т’әви
мә мьр. 9 Ньһ а әм кӧ бь хуна
Хwәде ль һәв һат ьнә
Wи ль бәр Хwәде р’аст һ’әсаб
1 Аwа кӧ әм бь баwәрийе бунә, һе чьqас зедә әме бь Wи
р’аст һат ьнә һ’әсабе, ә’дь жь хәз әбе хьлаз бьн. 10 Һәгәр
лайийа мә т’әви Хwәде һәйә бь әм т’әви Хwәде бь мьрьна Кӧр’е

5

* 4:19 Дәстпебун 17:17.
* 4:22 Дәстпебун 15:6.
* 4:25 Ишайа 53:4‑5.
* 5:6 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бет’аqәт».
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Wи ль һәв һат ьн, гава әмә нә
йар бун, ле һе чьqас зедә пе wе
льһәвһатьне әме бь жийина Wи
хьлаз бьн. 11 У нә т’әне һаqас,
ле бь Хwәде жи әм дьфьр’ьн,
сайа Хӧдане хwә Иса Мәсиһ,
бь К’иж ан и әм т’әви Хwәде ль
һәв һат ьнә.
Адәмф у Мәсиһ
12 Аwа бь мәрьвәк и гӧнә к’әтә

дьне у жь гӧнә жи мьрьн һат.
Бь ви аwайи мьрьн сәр һ’әм у
мәрьва бәла бу, чьмк и һ’әм уйа
жи гӧнә кьр*. 13 Бәри Qан уне,
дьнйайеда гӧнә һәбу, ле дәра кӧ
qан ун т’ӧнә, гӧнә найе һ’әса
бе. 14 Ле бәле мьрьне жь Адәмф
гьрт и һ’әта Муса һ’ӧкӧм кьр,
һ’әта сәр wан жи, йед кӧ мина
Адәм гӧр’а Хwәде дәрнәк’әтьн.
Адәм мина т’әрзәк и Wи бу,
Йе кӧ wе пәйр’а бьһата. 15 Ле
п’ешк’еша Хwәде мина нәһә
qийа Адәм нинә. Чьмк и һәгәр
бь нәһәqийа мәрьвәк и гәләк
мьрьн, һе чьqас зедә к’әрәмаф
Хwәде у дайина кӧ бь к’әрәма
Мәрьвәк и, йане йа Иса Мәсиһ
сәр гәләка зедә бу. 16 У п’еш
к’еш нә ӧса йә, чаwа һәqе гӧне
йәк и, чьмк и диwане бь гӧнәк и

сущдари ани, ле п’ешк’еше жь
гәләк нәһәqий а бес ущ кьр.
17 Чьмк и һәг әр бь нәһәqий а
мәрьвәк и у р’уйе wида мьрьне
һ’ӧкӧм кьр, чьqас зедә әwед кӧ
к’әрәма Хwәдейә дәwләмәнд у
р’астһ’әсаббуне п’ешк’еш дьс
тин ьн wе жий инеда бь сайа
Йәк и, аwа гот и Иса Мәсиһ
п’адшатийе бьк ьн.
18 Аwа бь ви аwайи пе нәһәqике
диwана т’әмамийа мәрьвайе бу,
ӧса жи бь кьрьнәкә р’аст һ’әм у
мәрьв wе р’аст бенә һ’әсабе у
жий ине бьст ин ьн. 19 Чаwа бь
нәгӧһдарийа йәк и гәләк бунә
гӧнәк’ар, ӧса жи бь гӧһдарийа
Йәк и гәләк wе р’аст бенә һ’ә
сабе. 20 Ле бәле Qан ун к’әтә
наве, кӧ нәһәqи зедә бә, ле ль
к’идәре гӧнә зедә бу, к’әрәм жи
ль wьр һе зедә бу, 21 wәк и чаwа
гӧнә бь мьрьне һ’ӧкӧм кьр, ӧса
жи к’әрәма Хwәде бь р’астһ’ә
сабк ьрьне һ’ӧкӧм бькә, мә бьбә
бәрбь жий инаф һ’әта‑һ’әтайе
бь сайа Хӧдане мә Иса Мәсиһ.

6

* 5:12 Дәстпебун 3:6.
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Бона гӧна мьри, 
ле бона Мәсиһ сах
1 Ле әм ньһ а чь беж ьн? Әм
нав а гӧнада бьм ин ьн, кӧ
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к’әр әмаф Хwәде сәр мәда зедә
бә? 2 Т’ӧ щар! Әм кӧ һьндав а
гӧн ад а мьрьн, чаwа дьк арьн
һе нав а wанда бьж ин? 3 Һун
ньзаньн әм кӧ йәктийа Мәсиһ
Исада һат ьнә ньхӧманд ьнеф,
мьрьна Wида һат ьнә ньхӧман
дьне? 4 Бь ньхӧманд ьне әм иди
т’әви мьрьна Wи бунә у т’әви
Wи һатьнә дәфьнк ьрьнеф, wәк и
чаwа Мәсиһ бь р’умәта Баве жь
мьрьне р’абу, ӧса жи әме бь
карьбьн жий ина нуда бьж ин*.
5 Чьмк и һәг әр әм мин а мь
рьна Wи мьрьн т’әви Wи бун,
әме ӧса жи мина р’абуна Wи
жь мьрьне р’абьн. 6 Әм ве йәке
зан ьн кӧ бьнйат’а мәйә кәвьн
т’әви Wи хачф бу, wәк и qал ьбе
гӧнәк’ар сәри һьлнәдә, кӧ жь
вьр шунда әм нәбьнә хӧламед
гӧнә. 7 Чьмк и әwе кӧ мьрийә,
әw жь гӧнә азабуй и йә. 8 Аwа
һәгәр әм т’әви Мәсиһ мьрьнә,
әм баwәр дьк ьн, кӧ әме т’әви
Wи бьж ин жи. 9 Чьмк и әм заньн
Мәсиһ кӧ жь мьрьне р’абуйә,
иди намьрә, мьрьн сәр Wи иди
һ’ӧкӧм накә. 10 Мьрьна Әw мьр,
һьндава гӧнәда щарәке бона
һәр т’ьм мьр, ле жий ина кӧ
ньһ а дьж и, һьндава Хwәдеда

дьж и. 11 Ӧса жи һун хwә һьн
дав а гӧнәда мьри һ’әсаб кьн,
ле һьнд ав а Хwәдед а сах, бь
сайа Мәсиһ Иса.
12 Аwа бьра иди гӧнә һ’ӧкӧм и
сәр qал ьбе wәй и п’уч’и‑мьри
нәкә, кӧ һун гӧр’а хwәст ьнед
wи бьк ьн. 13 У әндәмед qал ь
бе хwә нәд ьнә гӧнә кӧ бьбьнә
һащәт ед нәһ әqийе, ле бәле
хwә бьд ьнә дәст е Хwәде, чаwа
йәк и жь мьрьне р’абуй и, бьра
әндәмед wә бьбьнә һащәт ед
һәqийе, бона Хwәде. 14 У гӧнә
wе сәрwерт ийе ль wә нәк ә,
чьмк и һун нә бьн qан унед а
нә, ле бьн к’әр әмеда.
Хӧламед һәqийе
Иди чь? Әм гӧна бьк ьн,
чьмк и нә бьн qан унеда нә, ле
бьн к’әр әме? Т’ӧ щар! 16 Һун
һаqас тьшт ньз ан ьн кӧ һун
бон а хӧл амт ийе дәст е к’ев а
дьч ьн у гӧр’а к’е дьк ьн, дьбьнә
хӧламед wи? Һәг әр һун хӧла
мед гӧнә бьн, дьч ьнә бәрбь
мьрьне, ле һәг әр һун хӧламед
Хwәде бьн, гӧр’а Wид а бьн,
дьчьнә бәрбь р’астһ’әсаббунеф.
17 Ле шьк ьр жь Хwәде, һун кӧ
wәхтәке хӧламед гӧнә бун, ле

* 6:4 Колоси 2:12.
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wә бь дьл у щан гӧра т’әрзе wе
һинк ьрьне кьр, йа кӧ wә хwә
спарт е. 18 Һун жь гӧнә аза бун
у бунә хӧламед һәqийе. 19 (Әз
мина ә’дәте мәрьвайе дьбеж ьм,
бона бьнйат’а wәйә мәрьвай и
йә бет’аqәт.) Wә чаwа wәхтәке
әндәмед хwә данә нәһәqийе
кӧ бьбьнә хӧламед һ’әрам ийе
у нәһәqийе, ӧса жи ньһа әндә
мед хwә бьд ьнә һ’әлал ийеф кӧ
бьбьнә хӧламед һәqийе.
20 Гава һун хӧламед гӧнә бун,
жь һәqийе аза бун. 21 Һьнг е wә
жь кьрьнед хwә чь бәр чьн ин,
бона к’иж ана ньһ а һун шәрм
дьк ьн? Әw ахьрийе мерьв дь
бьнә бәрбь мьрьне. 22 Ле ньһ а
һун жь гӧнә кӧ аза бун у бунә
хӧл амед Хwәде, бәр е һ’әл а
лийе дьч ьн ьн у ахьрийа wан
жи жий ина һ’әта‑һ’әтайе йә.
23 Чьмк и маше гӧнә мьрьн ә,
ле п’ешк’еша Хwәде жий ина
һ’әта‑һ’әтайе йә, бь сайа Хӧ
дане мә Мәсиһ Иса.

7

Т’әрзәк и qәнщ 
жь qан уна һ’ал‑зәwаще

Qан ун сәр мерьв һаqас wәхт
һ’ӧкӧм дькә, һ’әт а кӧ мәрьв
сах ә. 2 Мәсәлә, жьна мерк ьри
бь qан уне мере хwәй и сахв а
гьредай и йә, ле һәг әр мер ле
дьмьрә, әw һьнге жь wе qан уна
кӧ мерва гьредай и бу аза дьбә.
3 Аwа һәг әр мер е wе һе сах бә
әw бьб ә жьна мер әк и дьн, wе
зьнек’ар бе һ’әсабе, ле һәгәр
мер ле бьмьрә, әw жь wе qан уне
аза дьбә у зьнек’ар набә, һәгәр
бьб ә жьна мер әк и дьн. 4 Ӧса
жи һун хушк‑бьрайед мьн, бь
бәдәна Мәсиһ һьндава Qан у
неда мьрьн, кӧ бьбьнә п’ара
йәк и дьн, Йе кӧ жь мьрьне
р’абуйә, wәк и һун Хwәдер’а
бәр бин ьн. 5 Чьмк и гава мә һе
бь бьнйат’а мәрьв айе дьж ит,
тәме гӧна, кӧ жь Qан уне сәри
һьлдьдан, нава qальбед мәда йа
хwә дьк ьрьн, кӧ әм бәре мьрь
не бьд ьн. 6 Ле ньһа әм һьндава
Qан унеда мьрьн, жь wе хьлаз
бун, бь к’иж ане әм гьрт и бун,
кӧ әм бь жийина нуйә р’ӧһ’ани
хӧламт ийе Хwәдер’а бьк ьн, нә
кӧ бь р’ийа Qан уна ньвисар.

Һун р’ьнд фә’м дьк ьн
Qан ун у гӧнә
хушк‑бьрано, әзе ньһа дәр
7 Аwа әм чь беж ьн? Гәл о
һәqа чьда wәр’а хәбәр дьм, чьм
ки әз т’әви wан хәбәр дьд ьм, Qан ун гӧнә йә? На хер! Ле
йед кӧ һаш жь qан уне һәнә: бәле мьне гӧнә нас нәк ьр а,
1
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һәгәр Qан уне нибуйа. Мәсәлә,
дьлһ авьж и жи мьне ньз ан ь
буйа гӧнә йә, һәг әр Qан уне
нәг от ьбуй а: «Дьлһ ав ьж ий е
нәкә»*. 8 Ле гӧнә жь т’әм ийе
мәщал станд, нава мьнда һәр
щур’ә дьлһавьж и пешда анин.
Чьмк и бе qан ун гӧнә мьри
йә. 9 Әз хwәх а wәхт әке бей и
qан ун сах бум, ле гав а т’әм и
гьһ иштә мьн, гӧнә сах бу 10 у
әз мьрьм. Әw т’әм ийа кӧ wе
жий ин бьда мьн, һәма әw жи
бу сәбәбе мьрьна мьн. 11 Чьмк и
гӧнә жь т’әм ийе мәщал станд
әз хапанд ьм у бь wе кӧшт ьм.
12 Аwа Qан ун пир оз ә у т’ә
мийа wе пироз, р’аст у qәнщ ә.
13 Wәк и ӧса йә йа qәнщ мьнр’а
бу мьрьн? На хер! Ле әв кьре
гӧнә бу, кӧ бь йа qәнщ мьрьн
сәр мьнда ани. Әв йәк аһа бу,
wәк и һ’ӧнӧре гӧнә к’ьфш бә
у бь т’әм ийе һе гӧнәк’арийа
гӧнә к’ьфш бә.
Шәр’е нәхӧйай и нава инсенд а
14 Бәле әм зан ьн кӧ Qан ун
р’ӧһ’ан и йә, ле әз хун у гошт
ьм, хӧламәк и гӧнәр’а фьрот и.
15 Чьмки әз фә’м накьм чь дькьм.

Нә кӧ wи тьшт и дьк ьм, чь кӧ
дьх wазьм, ле wи тьшт и дьк ьм,
чь кӧ бәр ч’ә’ве мьн р’әш ә*.
16 Ле һәг әр әз тьшт е нә бь дьле
хwә дьк ьм, Qан унер’а qайл ьм,
кӧ әw qәнщ ә. 17 Ле аwа нә кӧ әз
wе йәке дьк ьм, ле бәле гӧне кӧ
нава мьнда дьм инә дькә. 18 Әз
зан ьм кӧ нава мьнда, аwа гот и
бьнйат’а мьнда, т’ӧ тьште qәнщ
наминә, чьмк и хирәта мьн qә
бул накә, ле әw йәк мьнр’а ль
һәв найе. 19 Бәле wе qәнщ ийа
кӧ дьх wазьм бьк ьм нак ьм, ле
хьрабийа кӧ нах wазьм wе дь
кьм. 20 Һәгәр әз wи тьште нә
бь дьле хwә дьк ьм, иди нә кӧ
әз дьк ьм, ле әw гӧне кӧ нава
мьнда дьм инә, әw дькә.
21 Аwа әз qан унәке дьбин ьм:
Гава дьх wазьм кӧ qәнщ ийе бь
кьм, бе һ’әмде мьн дьбә хьраби.
22 Әз бь к’ур ай ий а дьле хwә
qан ун а Хwәде бәг әм дьк ьм,
23 ле qан унәк ә дьн нав а хwәд а
дьбиньм кӧ мьqабьли wе qануна
һ’ьше мьн бәг әм кьрийә дькә
шәр’ у мьн дькә һесире qан уна
гӧна, йа кӧ нава мьнда йә. 24 Әз
чь мәрьв әк и һесир‑бәләнг аз
ьм! К’и wе мьн жь дәст е ви

* 7:7 Дәрк’әт ьн 20:17; Qан уна Дӧщари 5:21.
* 7:15 Галат и 5:17.
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qал ьб е п’уч’и‑мьри хьлаз кә?
25 (Шьк ьр жь Хwәдер’а, бь сайа
Хӧдане мә Иса Мәсиһ!)
Бь ви аwайи әз хwәх а бь
һ’ьш‑аqьл е хwә хӧл амт ий е
qан ун а Хwәдер’а дьк ьм у бь
qал ьбе хwә хӧламт ийе qан уна
гӧнар’а дьк ьм.

8

Жий ина бь Р’ӧһ’е Хwәде

Ньһ а иди диwан а wан
наб ә, йед кӧ т’әви Мәсиһ
Иса бунә йәк*. 2 Чьмк и qан у
на Р’ӧһ’е кӧ жий ине дьдә, бь
сайа Мәсиһ Иса әз жь qан уна
гӧн а у мьрьне хьл аз ф кьрьм.
3 Бәле чь кӧ Qан уне жь дәст
бет ’аq әт ий а бьнй ат ’а мәрь
вайе ньк арьбу бьк ьра, Хwәде
әw йәк кьр, Кӧр’е Хwә дьлqе
бьнй ат ’а мәрьв ай ий ә гӧн ә
к’ард а бон а гӧн а шанд. У аһа
Әwи wе бьнй ат ’ед а диw ан а
гӧн ә кьр, 4 wәк и р’аст б ун а
т’әм ийед Qан уне нава мәда бе
qәд анд ьне, әм кӧ бь бьнй ат’а
мәрьв ай и наж ин, ле бь Р’ӧһ’.
5 Йед кӧ ль гор а бьнй ат ’а мә
рьв айе дьж ин, әw сәр тьшт ед
бьнйат’а мәрьвайе дьфьк ьрьн,
ле йед ль гора Р’ӧһ’ дьж ин, әw
1

сәр тьшт ед Р’ӧһ’ дьфьк ьрьн.
6 А хьр ий а фьк ьр а бьнй ат ’а
мәрьв айе мьрьн ә, ле ахьрийа
фьк ьра Р’ӧһ’ жийин у ә’дьлайи
йә. 7 Чьмк и фьк ьра бьнй ат’а
мәрьв айе дьжм ьне Хwәде йә,
әw бәр qан ун а Хwәд е хwә
нашкенә, нә жи дьк арә. 8 Әwед
бь бьнй ат’а мәрьв айе дьж ин,
ньк арьн ль Хwәде хwәш бен.
9 Ле һун бь бьнй ат’а мәрьв а
йи наж ин, ле бь Р’ӧһ’ дьж ин,
һәг әр р’аст Р’ӧһ’е Хwәде нава
wәда дьм инә. Ле һәг әр Р’ӧһ’е
Мәсиһ дьле йәк ида т’ӧнә, әw нә
п’ара Wи йә. 10 У һәг әр Мәсиһ
дьле wәда йә, qал ьб мьри йә,
чьмк и wә гӧнә кьр, ле Р’ӧһ’
жий ин ә бона wә, чьмк и һун
р’аст һат ьнә һ’әсабе. 11 У һәгәр
әw Р’ӧһ’е кӧ Иса жь мьрьне
р’ак ьр нав а wәд а дьж и, кӧ
ӧса йә Әwе Мәсиһ жь мьрьне
р’ак ьр, wе бь wи Р’ӧһ’е Хwәй и
нава wәда, жийине бьдә qальбе
wәй и п’уч’и‑мьри жи.
12 Бона ве йәке хушк‑бьрано,
әм дәйндар ьн, ле нә дәйндаред
бьнйат’а мәрьвайе, кӧ ль гора wе
бьж ин. 13 Чьмк и һәг әр һун ль
гора бьнйат’а мәрьвайе бьж ин,

* 8:1 Нав дәстн ьвисар ед пашwәхт ийеда әв жи һәйә: «Бь бьнйат’а мә
рьв ай и наж ин, ле бь Р’ӧһ’» (8:4 бьн ьһер’ьн).
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һуне бьм ьрьн, ле һәгәр һун бь
Р’ӧһ’ кьред бьнйат’а мәрьвайе
бькӧж ьн, һуне бьж ин.
14 Әwед кӧ бь Р’ӧһ’е Хwәде те
нә р’ебәрик ьрьне, әw ьн лаwед
Хwәде. 15 Чьмк и wә р’ӧһ’әк и ӧса
нәстанд ийә, кӧ wә диса бькә
хӧлам бьт ьрсьн, ле wә әw Р’ӧһ’
стандийә, Йе кӧ wә дькә лаwед
Хwәде, бь К’ижани гази Wи дь
кьн: «Аббаф!» аwа готи «Баво!»*
16 Һәм а әw Р’ӧһ’ Хwәх а т’әви
р’ӧһ’е мә шә’дәт ийе дьдә, кӧ
әм зар’ед Хwәде нә. 17 У һәг әр
зар’ ьн, ӧса жи хwәй иwар ьн,
wаре Хwәде нә у т’әви wарт ийа
Мәсиһ ьн. Бәле һәгәр әм т’әви
щәфайе Мәсиһ бунә, әме т’әви
р’умәта Wи бьн жи.
Р’умәта созд ай и
18 Әз

аһа т’әхм ин дьк ьм, кӧ
щәфе мәй и ви зәман и, ль бәр
р’умәта wе мәва* ә’йан бә, нә
т’ӧ тьшт ә. 19 Һ’әм у ә’фьрин жи
бе сәбьр ч’ә’вньһер’и хӧйабуна
лаwед Хwәде нә. 20 Бәле ә’фьрин

жи бәр байе бәтал ийе к’әт ьн,
нә кӧ бь һ’әмде хwә, ле Хwәде
әw данә ве йәке*. Ле бәле әw
гӧман һәбу, 21 кӧ ә’фьрине хwә
ха жи жь wе хӧламт ийа п’уч’
аза бьн у т’әви азай и у р’умәта
зар’ед Хwәде бьн. 22 Чьмк и әм
зан ьн кӧ һ’әм у ә’фьрин һ’әта
ньһа бь һәвр’а дьк ьнә зарә‑зар
у мина еша к’ӧлфәтеф дьк’ьши
ньн. 23 У нә т’әне ә’фьрин, ле
әм хwәх а жи, кӧ мә чаwа бәреф
дәрәмәта пешьн* Р’ӧһ’е Пироз
станд, нав а хwәда зарә‑зар ьн
у wе һивийе нә, һ’әта әм һәqе
лаwт ийа Хwәде бьст ин ьн, аwа
гот и әм бьг ьһ иж ьнә азай ийа
qальбе хwә**. 24 Бәле ве гӧмане
да әм хьлаз бун. Ле әw гӧмана
кӧ те дит ьне, әw нә гӧман ә,
чьмк и йәк чаwа дькарә гӧмана
wи тьшт и бә, к’иж ан ль бәр
ч’ә’в а йә? 25 Ле һәг әр гӧмана
мә ль тьшт е нәд ит и йә, әм бь
сәбьре һивийе бьм ин ьн.
26 Ӧса жи Р’ӧһ’е ф Пир оз те
һәwара бет’аqәт ийа мә, чьмк и

* 8:15‑17 Галат и 4:5‑7.
* 8:18 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Нав а мәда».
* 8:20 Дәстпебун 3:17.
* 8:23 Аһа те фә’мк ьрьне: «Хwәде чаwа п’ешк’еша пеш ьн Р’ӧһ’е Пир оз
дьдә» йан жи: «Р’ӧһ’е Пир оз чаwа бәр е дәр әмәт а Хwәдейә пеш ьнә кӧ
Хwәде дьдә баwәрмәнд дьст ин ьн».
** 8:23 Корьнт’и II, 5:1‑4.
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әм ньз ан ьн гәр әке чаwа дӧа
бьк ьн*, ле Р’ӧһ’е Пироз Хwәх а
бь гот ьнед к’әсәрә найенә сәр
зар‑зьмана, бона мә лава‑нав
четийе дькә. 27 У Йе дьла ә’нәнә
дькә занә фьк ьра Р’ӧһ’е Пироз
чь йә, чьмк и Әw wәкә qьрара
Хwәд е бон а мәрьв ед Хwәд е
лав а‑навчет ийе дькә.
28 Әм зан ьн кӧ һәр тьшт ид а
Хwәд е дьк ә кӧ wанр’а бьб ә
qәнщ и, йед кӧ Wи һ’ьз дьк ьн*
у ль гора qаз‑qӧдрәта Wи га
зик ьр и нә. 29 Чьмк и Хwәд е
к’ижан пешда бьжартьн, әw жи
пешда к’ьфш кьрьн, кӧ бьбьнә
мина Кӧр’е Wи, wәк и Иса нава
гәләк хушк‑бьрада ньхӧри бә.
30 К’иж ан пешда к’ьфш кьрьн,
гази wан жи кьр у гази к’иж а
на кьр, әw жи бесущ кьрьн у
к’иж ан бесущ кьрьн, әw жи
хwәй ир’умәт кьрьн.

йә, к’и дькарә мьqабьли мә бә?
32 Әwе кӧ һ’әйф а Wи Кӧр’е Wи
нәһ ат, ле бона мә һ’әм уйа да
дәр, иди wе чаwа һәр тьшт и
т’әви Wи п’ешк’еш и мә нәкә?
33 К’и дькарә бьжартийед Хwәде
гӧнәк’ар кә? Хwәде йә, кӧ wан
бесущ дькә. 34 К’и дьк арә wан
нәһәq кә? Мәсиһ Иса йә кӧ бона
wан мьр, ле бәле жь мьрьне р’абу
жи у к’еләк аф Хwәдейә р’аст е
йә, бон а мә лав а‑навчет ийе
дькә. 35 Чь wе бьк арьбә мә жь
wе һ’ьзк ьрьн а Мәсиһ бьq ә
тинә? Дәрд‑кӧл, тә’л и‑тәнг и,
зер анд ьн, хәл ай и‑щәл ай и,
бесьт’ари, qәдә‑бәла йан шур?
36 Чаwа ньвис ар ә:
«Бона Тә әм һәр р’ож бәр
мьрьне нә,
мина пәза сәржек ьрьне һ’ә
саб дьбьн»*.
37 Ле әм нава ван һ’әм у тьшта
да һе зедә сәрд ьк’әвьн, бь сайа
Һ’ьзк ьрьна Хwәде: Һәг әр Иса  Әwи кӧ әм һ’ьз кьрьн. 38 Чьмк и
йар ә, к’и wе нәйар бә?
әз ә’сәй и зан ьм кӧ нә мьрьн,
31 Аwа әм чь беж ьн бон а ван нә жий ин, нә мьлй ак ’әт ф, нә
тьшта? Һәгәр Хwәде пьшта мә шәхс әк, нә тьшт ед һазьр, нә

* 8:26 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бона чь дӧа бьк ьн».
* 8:28 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Әм зан ьн кӧ һәр тьшт wанр’а
дьбьнә qәнщ и йед кӧ Хwәде һ’ьз дьк ьн».
* 8:36 Зәбур 44:22.
* 8:39 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Нә бьл ьндай и, нә к’урай и».
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тьшт ед wе бен, нә т’ӧ qәwат,
39 нә йед жорьн, нә йед жерьн*
у нә жи ә’фьринәк и май ин дь
кар ә мә жь һ’ьзк ьрьна Хwәде
бьqәтинә, йа кӧ бь дәсте Хӧдан
Мәсиһ Иса п’ара мә к’әт ийә.

9

Хwәде у мьләте wи 
щьһуйе бьж арт и

1 Әз бь Мәсиһ бе хел ьф
р’аст дьб еж ьм у исаф а ф
мьн жи бь сайа Р’ӧһ’е Пироз
мьнр’а шә’дәт ийе дьдә, 2 кӧ
әз гәләк и бәр хwә дьк’әвьм у
кӧла дьле мьн жи к’ур ә. 3 Чьм
ки мьн хwәх а дьх wәст ньфьр’
ль мьн бьбуйа, т’ела мьн жь
Мәсиһ бьqәт ийа, бона мьләте
мьн и жь хун‑гошт е мьн, 4 кӧ
исраелиф нә. Ль wан дьк’әв ә
бьбьнә лаwед Хwәде, Хwәде
р’умәта Хwә нишан и wан да,
пәйм анф т’әви wан гьр ед ан,
qан унед Хwә данә wан у кьрьнә
хwәйед һ’әбанд ьн у созед да
йи*. 5 Кал‑бав жи жь wан ьн у
Мәсиһ жи алийе хун у гоштда
жь нав wан һат, кӧ сәр һ’әм у

йар’а Хwәдейе һ’әта‑һ’әтайей и
һеж ай и шьк ьрийе йә. Амин.
6 Ле бәле наqәw ьмә кӧ созе
Хwәде хельф дәре, чьмк и нә кӧ
әw һ’әм у нә исраели, йед кӧ жь
Исраел дьне к’әт ьнә 7 у нә жи
һ’әм уйед жь бәдәна Бьраһ им
бунә зар’ед wийә һәq‑һ’әлал
ьн, ле һат ийә гот ьне: «Зӧр’әта
тәйе Исһаqдаф бе навк ьрьне»*.
8 Аwа гот и зар’ед Хwәде нә әw
ьн, йед кӧ жь бәдәна т’әби
йәт и нә, ле зар’ед создай и wе
зӧр’әт бенә һ’әсаб е. 9 Чьмк и
созе гот и әв бу: «Саләкә дьн
ви чах и әзе ль сәр тәда бем у
кӧр’әке Сәрайер’а бьбә»*. 10 Ле
нә т’әне әв бу, Р’евекаф жи бь дӧ
кӧр’а жь бавәк и һ’әмлә дәрк’әт,
аwа гот и жь бав е мә Исһ аq.
11‑12 Гав а кӧр’ьк һе нәбьбун,
һе qәнщ и‑хьраби нәк ьрьбун,
Р’евек айер’а һатә гот ьне: «Йе
мәзьн wе хӧламт ийе ль йе бь
ч’ук бькә».* Әв йәк бу, wәк и
qьрара Хwәде wәкә бьж арт ьна
Wи дәре, нә кӧ кьрава гьредайи
бә, ле ль гора газийа Хwәде бә.

* 9:4 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Ль wан дьк’әв ә бьбьнә зар’ед
Хwәде, хwәйед р’умәт, пәймана, Qан уна дай и, һ’әбанд ьн у созед дай и».
* 9:7 Дәстпебун 21:12.
* 9:9 Дәстпебун 18:10, 14.
* 9:11‑12 Дәстпебун 25:23.
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ньвисар ә: «Мьн Аqубф
һ’ьз кьр, ле жь Әсаwф чум»*.
14 Әм иди чь беж ьн? Гәл о
нәһәqийа Хwәде һәйә? На хер!
15 Чьмк и Мус ар’а дьб ежә: «Әз
к’иж ан и бемә р’ә’ме, Әзе бемә
р’ә’ме у дьле Мьн сәр к’е бь
шәw ьтә, wе бьшәw ьтә»*. 16 Әв
йәк иди нә жь хwәст ьн йан
хир әта мерьв ә, ле жь р’ә’ма
Хwәде йә. 17 Чьмк и ньвисара
пир оз Фьр әw ьнр’а ф дьб еж ә:
«Бон а wе йәке Мьн тӧ кьри
п’адша, wәк и qәwата Хwә бь
тә бьд ьмә к’ьфше у наве Мьн
т’әмам ийа дьнйайед а бе го
тьне»*. 18 Аwа Хwәде к’иж ана
дьх wаз ә те р’ә’ме у к’иж ан а
дьх wаз ә wан сәрһ’ьшк дькә.
Һерс у р’ә’ма Хwәде
19 Кӧ

ӧса йә те мьнр’а беж и:
«Ле иди чьма Хwәде мә нәһәq
дькә? К’и дькарә ль бәр qьра
ра Wи р’абә?» 20 Ле тӧ к’и йи,
ә’вдо, кӧ ль бәр гот ьна Хwә

де р’адьби? Гәло щер’ дькарә
щер’кәрр’а бежә: «Тә чьма әз
аһа чек ьрьмә?»* 21 Чьма һ’ӧкӧме
щер’кәр сәр ахе т’ӧнә кӧ жь wе
һ’әр’ийа стьрайи һьн дәрданедф
бона р’умәте чекә, һьн жи бона
бер’умәте? 22 Ле чь ве йәкер’а
һәйә, һәгәр Хwәде хwәст бәри
к’ьфшкьрьна һерс у qәwата Хwә,
бь думька дьреж гәләк и сәбьра
Хwә ль wан дәрданед һежайи
һерсе бинә, йед кӧ ӧндабунер’а
һазьр сәк ьни нә?* 23 Wи әв йәк
кьр, wәк и дәwләмәндтийа р’у
мәта Хwә wан дәрданар’а бьдә
к’ьфше, йед кӧ бунә хwәйе ве
р’ә’ме, к’иж ан кӧ Wи пеш
да һазьр кьрьбун, wәк и әw
т’әви р’умәта Wи бьбуна. 24 У
әw дәрданед газик ьри әм ьн,
нә кӧ т’әне жь щьһуйа, ле жь
нәщьһуйа жи, 25 чаwа к’ьтеба
Һосейа да Әw дьбежә:
«Щьмә’та кӧ нә щьмә’та Мьн
ә, Әзе беж ьме: ‹Щьмә’та
Мьн›

* 9:13 Малах и 1:2‑3.
* 9:15 Дәрк’әт ьн 33:19.
* 9:17 Дәрк’әт ьн 9:16.
* 9:20 Ишайа 29:16; 45:9.
* 9:22 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Ле чь ве йәкер’а һәйә, һәг әр Хwәде бь
дум ьк а дьр еж ль wан дәрдана сәбьр дькә, к’иж ан һеж ай и wе һерс е
нә у ӧндабунер’а һазьр сәк ьн и нә, чьмк и Wи хwәст һерса Хwә бьдә
к’ьфше у qәwат а Хwә wанв а ә’йан кә?»
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у йа нә дәлал Әзе беж ьме:
‹Дәлал›»*.
26 У «wе дәра кӧ wанр’а һат ә
гот ьне: ‹Һун нә щьмә’та
Мьн ьн›,
һәма ль wьр жи әwе лаwед
Хwәдейе сах бенә готьне»*.
27 Ишайаф жи бона Исраел дькә
гази дьбежә:
«Һәгәр һ’әсабе зар’ед Исраел
wәкә qума бә’ре бә, т’әне
һьнәк wе же хьлаз бә.
28 Чьмк и Хӧд ан wе кьн у кӧрт
зутьре диwана дьне бькә».*
29 У чаwа Ишай а бәри ве йәке
гот: «Һәгәр Хӧдане Зор мәр’а
зӧр’әт нәһ ьшта, әме бьк’әтана
р’ож а Содомеф у бьбуна мина
Гоморайе»**.

Чьмк и әw нә кӧ бь баwәрийе
бу, ле бь кьред хwә. У әw сәр
кәвьр е льк ’ӧм анд ьнед а к’әт
һол бу, 33 чаwа ньвисар ә:
«Ва Әз кәвьр әк и льк’ӧман
дьне Сийонедаф дат иньм,
зьнар әк и же һолбуне
ле һәр кәс е кӧ баwәрий а
хwә Wи бинә, wе шәрм и
нәб ә»*.

10

1 Хушк‑бьрано! Дӧа у хwәс
тьна дьле мьн жь Хwәде
бона хьлазбуна Исраеле йә. 2 Әз
шә’де wана мә, кӧ әw һьндава
Хwәдеда хwәйих ирәт ьн, ле әв
йәк бе занәбун ә. 3 Wана фә’м
нәкьр, кӧ Хwәде чаwа мерьв р’аст
һ’әсаб дькә, хwәстьн бь щур’е
хwә һ’име һәqийе дайньн у ль
Исрае л у Мьзг ин и
бәр һәqийа Хwәде та нәбун.
30 Әм иди чь беж ьн? Нәщ ь 4 Чьмк и бь Мәсиһ Qан ун сәр
һуйед кӧ пәй р’астһ’әсаббуне һәвда һат, кӧ һәр баwәрмәнд
нәд ьч ун, гьһ ишт ьнә р’астһ’ә бь wи р’аст бе һ’әсабе.
саббуне, wе р’астһ’әсаббуна жь
Һәр кәс дьк ар ә хьлаз бә
баwәрийе, 31 ле Исраел кӧ пәй
5
Qан уне дьч у кӧ р’аст бе һ’әсабе,
Бона wе р’астһ’әсаббуна жь
нәг ьһ иштә wе йәке. 32 Чьма? Qан уне Мус а аһа дьн ьвис ә:

* 9:25 Һос әйа 2:23.
* 9:26 Һос әйа 1:10.
* 9:27‑28 Ишайа 10:22‑23.
* 9:29 Ишайа 1:9.
** 9:29 Дәстпебун 19.
* 9:33 Ишайа 8:14; 28:16.
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«Мәрьве кӧ Qан уне бьqәд инә,
бь wе жи әwе бьж и»*. 6 Ле р’аст
һ’әсаббуна кӧ жь баwәрийе йә,
аһа дьбежә: «Дьле хwәда нәбе
жә: К’е wе р’абә ә’змен?»* (аwа
готи Мәсиһ жорда бинә), 7 йан:
«К’е wе һәр’ә дийаре мьрийа?»*
(аwа готи Мәсиһ жь нава мьри
йа дәрхә). 8 Ле бәле ньвисар чь
дьбежә? «Хәбәра Хwәде ль щәм
тә йә, ль сәр заре тә йә у дьле
тәда йә»*, (аwа гот и әw хәбәра
баwәрийе, йа кӧ әм даннасин
дьк ьн). 9 Һәгәр тӧ бь дәве хwә
иqрарф бьк и, кӧ Иса Хӧдан ә
у дьле хwәд а баwәр бьк и, кӧ
Хwәде Әw жь нава мьрийа р’а
кьрийә, те хьлаз би. 10 Чьмк и
бь дьл йәк баwәр дькә, р’аст
те һ’әсабе у бь дәв иqрар дькә,
хьл аз дьб ә. 11 Чаwа ньвис ар
дьб ежә: «Һәр кәс е кӧ баwә
рийа хwә Wи бинә, wе шәрми
нәбә»*. 12 Ль вьр фьрqи т’ӧнә
нава щьһу у нәщьһуйада, чьмки
Хӧдане һ’әм уйа йәк ә, һьндава

wан һ’әм уйада жи мәр’д ә, к’и
жанед гази Wи дьк ьн. 13 Чьмк и
ньвисар дьбежә: «К’и гази наве
Хӧдан кә, wе хьлаз бә»*.
Qӧсура Исрае ле
14 Ле wе чаwа гази Wи кьн,
һәгәр баwәрийа хwә Wи нә
анинә? Йан wе чаwа баwәрийа
хwә Wи биньн, һәгәр бона Wи
нәбьһ истьнә? Йан wе чаwа бь
бьһен, һәгәр хәбәр даннасин
нәбә? 15 Йан wе чаwа хәбәре
данн асин кьн, һәг әр нәйе
нә шандьне? Чаwа ньвисар ә:
«Чьqаси һ’әwас ьн гавед йед
мьзг инийа хере дьдьн!»*
16 Ле һ’әм уйа гӧр’а Мьзгинийе
нәк ьр, чьмк и Ишайа дьбежә:
«Хӧдан, к’е әw готьна кӧ мә гот
баwәр кьр?»* 17 Аwа баwәри жь
бьһ ист ьне те у бьһ ист ьн жи жь
гот ьнед бона Мәсиһ.
18 Ле бәле әз дьп ьрсьм: Гәло
wан а нә бьһ ист? Наqәw ьмә.
Чьмк и ньвисар ә:

* 10:5 Qан уна К’аһ инт ийе 18:5.
* 10:6 Qан уна Дӧщари 30:12.
* 10:7 Qан уна Дӧщари 30:13.
* 10:8 Qан уна Дӧщари 30:14.
* 10:11 Ишайа 28:16.
* 10:13 Йоел 2:32.
* 10:15 Ишайа 52:7.
* 10:16 Ишайа 53:1.
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«Дәнг е wан т’әмам ийа ә’р
де һьлд а у хәб әра wан ль
qӧлбед дьнйайе бәла бу»*.
19 Әз диса дьп ьрсьм: Гәло Исра
ел пе нәһ’әсийа? Пешийе Муса
дьб ежә:
«Әзе бь мьләт е нә мьләт
һелана бьд ьмә wә
у бь мьләтәк и бефә’м һерса
wә р’акьм»*.
20 У Ишай а мерк’им и дьб ежә:
«Әз wанв а дәрк ’әт ьм, к’и
жан ль Мьн нәд ьгәр’ийан
у Әз wанв а ә’йан бум, к’и
жана бона Мьн нәд ьп ьр
син»*.
21 Ле бәл е бон а Исрае ле дь
беж ә: «Т’әм ам ий а р’ож е Мьн
дәст е Хwә дьр еж и мьл әт әк и
сәрһ’ьшк у хwәс әрих wә кьр»*.

исраели мә, жь зӧр’әта Бьраһим
ьм, жь qәбил а Бьнй ам инф*.
2 Хwәде дәст жь щьмә’т а Хwә
нәк ьр, к’ижан пешда бьжарть
бу. Йан һун ньзаньн сәрһатийа
Елйасдаф ньвисар чь дьбежә
чаwа, wи шьк ийат еф Исраеле
ль Хwәде дьк ьр дьгот? 3 «Хӧдан,
п’ехәмбәред Тә кӧшт ьн, гори
гәһедф Тә хьраб кьрьн, т’әне әз
мамә у пәй мьн жи к’әт ьнә кӧ
бькӧж ьн»*. 4 Ле щаба Хwәде чь
бу? «Мьн Хwәр’а һ’әфт һ’әзар
мәри хwәй кьрьнә, йед кӧ ль
бәр Баә’лф чок нәданә»*. 5 Ӧса
жи ньһа ви зәманида һьнәкә бь
к’әр әма Хwәде бьж арт и манә.
6 У һәг әр бь к’әр әме йә, иди
нә жь кьра йә, һәг әр ӧса бу
йа, к’әрәм иди нәд ьбу к’әрәм.
7 Иди чь? Исраел нәг ьһ иштә
Р’ә’ма Хwәде һьнд ава
wе чь кӧ дьг әр’ийа, ле йед бь
мьләте Wи Исрае лед а
жарт и гьһ ишт ьне у йед май ин
1 Аwа әз дьп ьрсьм: Гәло кор бун, 8 чаwа ньвис ар ә:
Хwәде дәст жь щьмә’та
«Хwәде шәвәр’әша кора ани
Хwә кьр? На хер! Әз хwәх а жи
сәр wан,

11

* 10:18 Зәбур 19:4.
* 10:19 Qан уна Дӧщари 32:21.
* 10:20 Ишайа 65:1.
* 10:21 Ишайа 65:2.
* 11:1 Фил ип и 3:5.
* 11:3 П’адшат и III, 19:10, 14.
* 11:4 П’адшат и III, 19:18.
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кӧ бь ч’ә’в а нәбин ьн у бь
гӧһа нәбьһен, һ’әта р’ож а
ирой ин»*.
9 У Даw ьд дьб ежә:
«Дә бьра т’әхт‑сьфьред wан
ль wан бьбьнә т’ор’ у т’ә
ләк,
qәдә‑бәла жи һәqе wан бә.
10 Бьра ава р’әш бе сәр ч’ә’в ед
wан, нәбин ьн
у пьшта wан т’ьме тәwийайи
бә».*
11 Аwа әз дьп ьрсьм: Гәло әw
жь р’е дәрк’әтьн, кӧ ӧнда бьн?
На хер! Ле нәһәqийа wан бу
сәбәбе хьлазбуна нәщьһуйа, кӧ
позе wан жи бьшәwьтә. 12 Һәгәр
нәһәqийа wан бу сәбәб кӧ дьн
йа дәwләти бә у к’әтьна wан бу
сәбәб кӧ нәщьһу дәwләти бьн,
ле wе һе чьqас к’ар бә гава т’ә
мамийа wан хьлаз бә!
Хьлазбуна нәщ ьһуйа
13 Ньһ а әз wә нәщ ьһуй ар’а
дьбеж ьм: Бәле әз шандийе нә
щьһуйа мә, qӧльхе хwә бьльнд
дьк ьм, 14 бәлк и бькарьбьм позе
йед жь хун у гоште хwә бьдь
мә шәwат е у жь wан һьнәк а

жи хьлаз кьм. 15 Чьмк и һәгәр
т’әхсирбунаф wан бу сәбәбе ль
һәвһатьна дьнйайе т’әви Хwәде,
иди ле qәбулбуна wане бьбә
чь, һәгәр нә сахбуна мьрийа?
16 Һәг әр гьрьк а һәвир, чаwа
бәреф дәрәмәта пешьн Хwәдер’а
дайи һ’әлал ә, кӧ ӧса йә т’әма
мийа шкәве пева һ’әлал ә*. У
һәгәр р’аw пироз ьн, ч’ьqьл жи
пер’а пироз ьн. 17 Һәгәр жь wан
ч’ьqьла һьнәк шкәстьн, ле тӧ,
нәщьһу дара зәйт’унейә бәйани
буй и, дәwса wан һат и сәрва
кьрьне у т’әви qьнйата р’аwед
зәйт’уне буйи, 18 тӧ дьле хwә ль
wан ч’ьqьлед шкәсти ша нәкә. Ле
һәгәр дьле хwә ша ки, бир бинә,
wәк и нә кӧ тә р’аw жор гьртьнә,
ле р’аwа тӧ гьртийи. 19 Иди те
беж и: «Ч’ьqьл шкәстьн, wәк и
әз бемә сәрвак ьрьне». 20 Р’аст
ә. Әwана жь дәст нәбаwәрийе
шкәстьн у тә бь баwәрийе һ’им
гьрт. К’ӧбар нәбә, ле бьтьрсә.
21 Чьмк и һәг әр һ’әйфа Хwәде
ч’ьqьлед бьнйат’и нәһат, һ’әйфа
Wи wе тә жи нәйе. 22 Аwа дина
хwә бьдә ширьнайи у һ’ьшк ийа
Хwәде, Әw һ’ьшк ә һьндава жь

* 11:8 Qан уна Дӧщари 29:4; Ишайа 29:10.
* 11:9‑10 Зәбур 69:22‑23.
* 11:16 Жьмар 15:19, 20.
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р’ек’әтийада у ширьн ә һьндава
тәда, һәгәр нава ширьнайийе
да бьмини. Ле һәгәр на, те жи
бейи бьр’ине. 23 Ле һәгәр щьһу
нава нәбаwәрийеда нәминьн,
wе бенә сәрв ак ьрьне, чьмк и
Хwәде диса дькарә wан сәрва
кә. 24 Чьмк и һәгәр тӧ, нәщьһу
wәк и бьнйат’а хwәда ч’ьqьле
зәйт’уна бәйани буйи у һат и
бьр’ин, сәр wе зәйт’уна qәнщә
нә жь бьнйат’а хwә һати сәрва
кьрьне, ле һе чьqас р’ьһ’әт әwе
кӧ ч’ьqьлед бьнйат’и нә, wе сәр
зәйт’уна хwә бенә сәрвак ьрьне.

У әв ә пәймана Мьнә т’әви
wан,
гава Әз гӧнед wан һьлдьм»*.
28 Мьзг ин ийе кӧ дьн ьһер’и,
әwана дьжм ьн ьн бона хат ьре
wә, ле бьжартьне кӧ дьньһер’и,
әwана һ’ьзк ьри нә, бона хатьре
кал‑бавед wан. 29 Чьмк и Хwәде
к’ижана дьбьжерә у п’ешк’еша
дьдә к’е, wе йәкеда нә п’ошман
ә. 30 Чаwа wә жи wәхтәке гӧһ
дарийа Хwәде нәдьк ьр, ле ньһа
бь нәг ӧһдарийа wана wә р’ә’м
дит, 31 ӧса жи әwана ньһа бунә
нәг ӧһдар, wәк и бь р’ә’мд ит ь
на wә әw жи р’ә’ме бьбин ьн.
Р’ә’ма Хwәдейә 
32 Чьмк и Хwәде һ’әм у кьрьнә
һьнд ава һ’әм уйад а
гьрт ийед нәг ӧһдарийе, wәк и
25 Әз нах wазьм хушк‑бьрано, һ’әм уй а жи бе р’ә’ме.
кӧ һун һаш жь ве сӧр’е т’ӧнә
Пәсьнд ай ина
бьн, кӧ һун хwә дәwс а зана
за
нәбуна Хwәде
дан әй нь н. П’ар әк ә мьл әт е
33
Исраеле wе сәрһ’ьшк бьм инә,
Чьqаси к’ур ьн дәwләмәнд
һ’әта һ’әсабе wан нәщ ьһуйед ти, сәрwахт иф у занәбуна Хwә
кӧ wе хьлаз бьн т’әмам бә. 26 Бь де! Qьр ар ед Wи чьq ас и жь
ви аwайи т’әмам ийа Исраеле һ’ьш‑аqьла дур ьн у кәс сәрә
wе хьлаз бә, чаwа ньвисар ә: дәрийе жь р’ийед Wи накә!*
«Азак ьр wе жь Сийоне бе 34 Чаwа ньвисар ә:
у бех wәдет ийе жь Аqуб дур
«К’е нета Хӧдан пе һ’әсийа?
хә.
Йан к’е бу ширәтк’аре Wи?*
27

* 11:27 Ишайа 59:20‑21; 27:9.
* 11:33 Ишайа 55:8‑9.
* 11:34 Ишайа 40:13; Йер әм ийа 23:18.
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Йан к’е пешда тьштәк дайә
Wи,
wәк и Әw диса ль wан вәг ә
р’инә?»*
36 Чьмк и һәр тьшт жь Wи, бь
Wи у бона Wи нә. Шьк ьр жь
Wир’а һ’әта‑һ’әтайе. Амин*.
35

Qӧрбанедф сахә дӧрӧфк ьри

12

1 Аwа әз һив и жь wә
дьк ьм хушк‑бьр ан о,
бон а wе дьлшәwат ий а Хwә
де, qал ьб е хwә дий ари Хwәде
кьн, чаw а qӧрб ан әк ә ф сах ә
дӧр ӧфк ьри, ль Wи qәбул, йа
кӧ һ’әбанд ьна wәйә р’ӧһ’ан и*
йә. 2 У нәк’әвьнә кьрасе бәнде
ве дьнй айе, ле бь нубуй и н а
һ’ьше хwә wәрьнә гӧһ аст ьне,
wәк и бьз ан ьбьн чь йә qьрара
Хwәд е, кӧ qәнщ и, хwәш и у
к’ам ьл и йә.
3 Әз бь wе к’әр әм а кӧ Хwәд е
да мьн, wә һәр кәсир’а дьб е
жьм: Чьqас жь wә дьк’әв ә, жь
wе зедәт ьр нәфьк ьрьн, ле сәр
хwә бьн, бьра һәр кәс wәкә wе
баwәрий а кӧ Хwәде п’ар әв ә

кьр, бьфьк ьр ә. 4 Чаwа qал ьб е
мәда гәләк әндәм һәнә у һ’әм у
әнд әм кьр әк и нак ьн*, 5 ӧса
жи әм гәләк ьн, ле йәктий а
Мәсиһд а әм бәдәнәк ьн у һәр
кәс жь мә әнд әмед һәв ьн.
6 Аwа анәг ори wе к’әр әма мәр’а
һат ий ә дай ине, п’ешк ’ешед
хwәй ә щур’ә‑щур’ә бьд ьн ә
хәбат е. Һәг әр п’ешк’еш а п’е
хәмб әрт ийеф йә, бьра wәкә wе
чапа баwәрийе бьд ьнә хәбат е,
7 һәг әр хьзм әтк ’ари йә, бьр а
нав а хьзм әтк ’ар ий ед а бьн,
һәг әр һинк ьрьн ә, бьр а пәй
һинк ьрьне бьн, 8 йе дьл дьдә
мерьв, бьр а ль пәй wе йәк е
бә, әwе п’ар әв әд ькә, бьра бь
мәр’д ан и бькә, әwе сәрwер ә,
бьра хир әт бә, әwе qәнщ ийе
дькә, бьра бь әшq у ша бькә.
9 Һ’ьзк ьрьн а wә һ’ьләк ’ари
ниб ә, жь хьрабийе зьвер бьн,
хwә ль qәнщийе бьгьрьн. 10 Һ’ьз
кьрьнеда чаwа хушк‑бьра сәр
һәв шәwат бьн, qәд ьрк ьрьнеда
жь һәвдӧ дәрбазт ьр бьн, 11 хи
рәт еда хwәр’анәд ит и нибьн,

* 11:35 Ибо 41:11.
* 11:36 Корьнт’и I, 8:6.
* 12:1 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Һ’әбанд ьна wәйә р’аст», йан «Һ’әбан
дьна wәйә т’әбийәт и».
* 12:4‑8 Корьнт’и I, 12:4‑12.
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р’ӧһ’е хwәд а* алав дьн, хьз
мәтк’арийа Хӧдан бьк ьн, 12 бь
гӧмане ша бьн, тәнг асийада
сәбьр кьн, һәр гав дӧа бьк ьн,
13 дәст е хwә дьр еж и щьмә’т а
Хwәдей ә дәстт әнг кьн, пәй
мев анһ’ьзийе бьн.
14 Йе wә дьз ерин ьн һун дӧа
wан бьк ьн, бәле дӧа бьк ьн у
ньфьр’а ль wан нәк ьн*. 15 Т’әви
йед ша дьбьн ша бьн у т’әви йед
дьг ьрин бьг ьрин. 16 Фьк ьра wә
һәр кәси һьндава һәвда йәк бә,
к’ӧбар‑бабах нибьн, ле т’әви
п’әр иш ан а ньм ьз бьн, хwә
дәwса зана данәй ньн*.
17 Жь бәр хьрабийев а хьра
бийе ль т’ӧ кәси нәк ьн. Чь ль
бәр ч’ә’ве һ’әм у мәрьв а qәнщ
ә, wе бьк ьн. 18 Чьqас жь дәст
wә те, т’әви һ’әм у мәрьва ә’дь
лай ийеда бьн. 19 Һ’әйфе һьл
нәд ьн, дәлално, ле щи бьд ьнә
һерса Хwәде, чьмк и ньвисар
ә: «Һ’әйфһ ьлд ан дәст е Мьн
ә, Әзе һ’әйфе һьл ин ьм, Хӧдан
дьбежә»*. 20 Ле бәле әв жи һә
йә: «Һәгәр дьжм ьне тә бьр’ч и

йә, нен бьде у һәг әр т’и йә,
аве бьде, чьмк и тӧ бь ве йәке
пьриске егьр сәр сәре wи т’оп
дьк и»*. 21 Нәһелә хьраби сәр
тә к’әвә, ле бь qәнщ ийе тӧ сәр
хьрабийе к’әвә.
Һәләqәт ийа баwәрмәнд а т’әви
сәрwер у һ’ӧкӧмәт ед ве дьне

13

1 Һәр мәрьв әк бьр а гӧ
р’а wан һ’ӧкӧмәт ийада
бә, кӧ сәр wир’а нә, чьмк и т’ӧ
һ’ӧкӧмәт и бей и дәст ура Хwә
де т’ӧнә у әwе кӧ һәнә жи, жь
Хwәдед а нә. 2 Аwа к’и кӧ бәр
һ’ӧкӧмәт ийе р’ад ьб ә, әw бәр
ә’мьр е Хwәде р’ад ьб ә у әwе кӧ
р’ад ьбьн, диwан а Хwәде сәр
хwәд а тин ьн. 3 Чьмк и сәрд ар
йед qәнщ ийе дьк ьн нат ьрси
ньн, ле йед хьрабийе. Тӧ дь
хwази жь һ’ӧкӧмәт е нәт ьрси?
Хwә ль qәнщ ийе бьг ьр ә, те
бьби ширьне wе. 4 Чьмк и әw
хьзм әтк ’ар е Хwәд е йә бон а
qәнщ ийед тә. Ле һәг әр хwә
ль хьр абий е бьг ьри, же бь
тьрс ә, чьмк и wи бад иһәwа ф

* 12:11 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бь Р’ӧһ’е Хwәде алав дьн».
* 12:14 Мәтт а 5:44.
* 12:16 Гот ьнед Сьлеман 3:7.
* 12:19 Qан уна Дӧщари 32:35.
* 12:20 Гот ьнед Сьлеман 25:21, 22.
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шур гьр енәд айә. Әw хьзмәт
к’ар е Хwәде йә, кӧ һерс а Wи
сәр wанд а бьр’ежә, к’иж анед
кӧ хьрабийе дьк ьн. 5 Ләм а әм
гәр әке гӧра һ’ӧкӧмәт ад а бьн,
нә т’әне wәк и әм ль бәр һерс е
нәк’әвьн, ле бәле wәк и исафа
мә жи дьле мә р’ьһ’әт бьһелә.
6 Бон а ве йәке жи һун хәрщ
жи дьд ьн, чьмк и әw хӧламед
Хwәде нә, борщд ар ед хәрщ
станд ьне нә*. 7 Аwа к’ер’а чь
дьк’әв ә, ль wан вәг әр’ин ьн,
к’ер’а хәрщ дьк’әвә, хәрщ бь
дьне, к’ер’а сәләф дьк’әвьн,
сәләфа бьд ьне, жь к’е гәр әке
бьтьрсьн, бьтьрсьн, к’ер’а qәдьр
дьк’әв ә, qәд ьре wи бьг ьрьн.
Һ’ьзк ьрьна һьнд ава һәвд а
8 Т’ӧ тьшт ид а дәйнд ар е т’ӧ
кәси нәминьн, пештьри ль һәв
һ’ьзк ьрьне, чьмк и к’и кӧ һәвале
хwә һ’ьз дькә, т’әмамийа Qан у
не дьqәд инә. 9 Әв т’әм ийед кӧ
һәнә: «Зьн ийе нәкә, нәкӧжә,
нәд ьзә, дьлһавьж ийе нәкә»* у
һәр чь т’әмийед кӧ һәнә, дьк’ә
вьнә нава ве гот ьне: «Һәв але
хwә wәк ә хwә һ’ьз бьк ә»**.

10 Һ’ьзк ьрьн хьрабийе ль һәвале

хwә накә. Аwа һ’ьзк ьрьн сәре
Qан уне дьг ьр ә.
11 Ве йәке бьк ьн, чьмк и һун
зан ьн әв чь зәман ә. Ньһ а иди
wәхт ә һун жь хәwе һ’ьшй ар
бьн, чьмк и ньһ а хьл азбун һе
незик и мә йә, нә кӧ һьнг е га
ва мә баwәр кьр. 12 Шәв гәләк
чуйә, сьб әһ незик буйә, аwа
кьред тә’ристан ийе әм жь хwә
дур хьн у ч’әкед р’онай ийе сәр
хwәв а кьн. 13 Ӧса бьж ин чаwа
р’он ай а р’оже, бе куч’ькс ан
тийе, сәрх wәш ийе, бен ам у
сийе, һ’әр ам ийе, шәр’уд ийе
у һ’әвсуд ийе. 14 Ле Хӧд ан Иса
Мәсиһ ль хwә бьк ьн мәрт’ал
у гӧһ нәд ьнә wан хwәст ьнед
бьнй ат’а хwәйә мәрьв ай и.
Лома ль бьрайе хwә нәкә

14

1 Әwе кӧ баwәрийеда сьст
ә, qәбул кьн, ле нә кӧ
бона бир‑баwәрийа wи жер’а
бьк’әвьнә дә’wе. 2 Йәк баwәр
дьк ә, кӧ һәр тьшт и дьк ар ә
бьх wә, ле йе сьст ә, т’әне п’ьн
щар’е дьх wә. 3 Әwе кӧ дьх wә,
бьра йе нах wә беһӧрмәт нәкә

* 13:6 Мәтт а 22:21.
* 13:9 Дәрк’әт ьн 20:13‑15, 17; Qан уна Дӧщари 5:17‑19, 21.
** 13:9 Qан уна К’аһ инт ийе 19:18.
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у әwе кӧ нах wә, бьра лома йе
дьх wә нәкә, чьмк и Хwәде әw
qәбул кьрийә. 4 Тӧ к’и йи кӧ
лома хӧламе хәлqе дьк и? Һәгәр
сәк ьни бә йан к’әти бә, әw ише
Хwәйе wи йә. Ле wе бьсәк ьнә,
чьмк и Хӧдан дьк арә wи бьдә
сәк ьнанд ьне.
5 Йәк р’ожәке сәр р’оже дьн
р’а дьг ьр ә, йәк жи һ’әм у р’ож а
wәкә һәв дьг ьр ә. Бьра һәр кәс
фә’м ина хwәда баwәр бә. 6 К’е
р’ож әк е хwәр’а ә’зиз һ’әс аб
дькә, бон а Хӧд ан ә’зиз һ’әс аб
дькә, ӧса жи әwе дьх wә бон а
Хӧд ан дьх wә, чьмк и шьк ьри
йе дьдә Хwәде. У йе нах wә жи
бона Хӧдан нах wә у шьк ьрийе
дьд ә Хwәде. 7 Жь мә тӧ кәс
бон а хwә наж и у т’ӧ кәс жи
бон а хwә нам ьр ә. 8 Һәг әр әм
дьж ин, бон а Хӧд ан дьж ин у
һәг әр әм дьм ьрьн бона Хӧдан
дьм ьрьн. Аwа һәг әр әм бьж ин
йан бьм ьрьн, п’ара Хӧд ан ьн.
9 Бон а ве йәк е жи Мәсиһ мьр
у сах бу, wәк и һьн һ’ӧкӧм и
сәр мьрий а бькә, һьн жи сәр
зенд ий а. 10 Иди тӧ чьм а лом а
бьре хwә дьк и? Йан тӧ чьм а
бьре хwә беһӧрмәт дьк и? Әм

һ’әм уй е жи ль бәр диw ан а
Хwәде бьс әк ьн ьн*. 11 Чьмк и
ньвисар ә: «Әз сах ийа Хwә кьм,
Хӧд ан дьб ежә, кӧ һәр чок wе
ль бәр Мьн бьт әwә у һәр кәс е
бежә: ‹Тӧ йи Хwәде›»*. 12 Аwа
жь мә һәр кәсе бона хwә щабе
ль бәр Хwәде бьдә.
Бьре хwә п’ьшкф нәкә
иди әм лома һәвдӧ нә
кьн, ле һун хwәр’а бьд ьнә бәр
һ’әс аб а, чаw а бьк ьн кӧ ньг
нәд ьнә ль бәр бьр а, кӧ нә
льк’ӧм ьн йан п’ьшкф нәбьн.
14 Әз ве йәк е зан ьм у Хӧд ан
Исада гӧман ьм, кӧ тьштәк и
жь хwә һ’әрамф т’ӧнә, ле бона
wи һ’әрам ә, йе кӧ һ’әрам һ’ә
саб дькә. 15 Һәг әр бь хwарьна
хwә тӧ дьле бьре хwә жь хwә
дьһел и, иди жий ина тә нә бь
һ’ьзк ьрьне йә. Бь хwарьна хwә
wи ӧнда нәкә, бона к’иж ан и
Мәсиһ мьр. 16 Бьра әw тьшт ед
кӧ тӧ бона хwә qәнщ дьбин и,
нәбә мә’ни кӧ хьраби бе готьне.
17 Чьмк и П’адш ат ий а ф Хwәде
хwарьн у вәх wарьнеда нинә,
ле һәqи, ә’дьлай и у шабунеда
йә, кӧ дай ина Р’ӧһ’е Пироз ьн.

* 14:10 Корьнт’и II, 5:10.
* 14:11 Ишайа 49:18; 45:23.
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18 К’е бь ван хӧламт ийе Мәсиһ

бьш ьдә. 3 Чьмк и Мәсиһ жи нә
кӧ ль Хwә хwәш һат, ле чаwа
ньвисар ә: «Әw qаред кӧ ль Тә
дьк ьн, ль Мьн дьк ьн»*. 4 Ле чь
кӧ пешда к’ьтебада һатә ньви
сар е, бон а һинбун а мә һат ә
ньвисаре, wәк и әм бь сәбьре у
wан готьнед ньвисарада кӧ би
не дьдьнә бәр мә, хwәйигӧман
бьн. 5 Дә бьра Хwәдейе сәбьре
у бина ль бәр һәр кәси бьдә
wә, кӧ һун һьндав а һәвда сәр
нетәке бьн, wәкә нәх ш‑т’әрзе
Мәсиһ Иса, 6 кӧ һун һ’әм у бь
дьл у зарәк и шьк ьрийе бьд ьнә
Хwәдейе Баве Хӧдане мә Иса
Мәсиһ.

р’а дькә, әw ль Хwәде хwәш те
у дьб ә ширьне мәрьва.
19 Аwа әм һьнд ав а һәвд а сәр
нета ә’дьлай ийе у баwәри ава
кьрьне бьн. 20 Р’уйе хwарьнеда
шьхӧле Хwәде хьр аб нәк ьн.
Һәр тьшт һ’әлал ә, т’әне бона
wи мәрьви нә р’аст ә, йе кӧ бь
хwарьна хwә дьбә бай исе к’ә
тьна хәлqе. 21 Qәнщ ә нә гошт
бьх wи, нә шәраве вәх wи у нә
жи тьштәк и ӧса бьк и, кӧ бьре
тә бьк ’әв ә. 22 Тӧ чаwа баwәр
дьк и, бьра нава тә у Хwәдеда
бьм инә. Хwәзи ль wи, йе кӧ
бь ван тьшт ед кӧ фә’м дькә
кӧ р’аст ьн, хwә гӧнәк’ар накә.
Мьзг ин и бона нәщ ьһуйа
23 Ле һәг әр йәк дьх wә дӧд ьл ийе
7
Бон а ве йәк е бон а шьк ь
дькә, диwане сәр хwәда тинә,
чьмк и бь баwәрийе нах wә. У рий а Хwәде һәвдӧ qәбул кьн,
һәр тьшт е кӧ нә бь баwәрийе чаwа Мәсиһ әм qәбул кьрьн.
8 Чьмк и әз wәр’а дьб еж ьм, кӧ
йә, гӧнә йә.
Мәсиһ бу хьзм әтк ’ар е щьһу
Тӧ ль хәлqе хwәш wәр ә, 
йа, бона амьн ийа Хwәде ә’йан
нә кӧ ль хwә
кә, wәк и әw созе кал‑бав ар’а
1 Әм кӧ баwәрийеда qә һат ий ә дай ин е, мак кә 9 у
wат ьн, гәрәке бьк’әвьнә нәщ ьһу бон а р’ә’м а Wи шь
бьн баре сьста, нә кӧ әм ль хwә кьрийе бьд ьн ә Хwәде. Чаwа
хwәш бен. 2 Бьра жь мә һәр кәс ньв ис ар ә:
алийе qәнщ ийеда ль һәв але
«Бона ве йәке Әзе нав нәщь
хwә хwәш бе, кӧ баwәрийеда
һуй ад а пәсьне Тә бьд ьм

15

* 15:3 Зәбур 69:9.
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у әшqи нав е Тә бьст ьр ем»*.
диса дьбежә:
«Гәл и нәщ ьһуй а, ша бьн
т’әви мьләт е Wи!»*
11 У дис а дьб ежә:
«Шьк ьрийе бьд ьнә Хӧдан
гәл и нәщ ьһуйа
у пәсьне Wи бьд ьн, һ’әм у
щьмә’тно»*.
12 Ишай а жи дьб ежә:
«Тамарәкә Йешаф wе дәре,
бьб ә мире нәщ ьһуйа
у нәщ ьһу wе гӧм ан а хwә
бьд ьнә сәр Wи»*.
13 Бьр а Хwәдейе гӧм ане дьле
wә бь шабуне у ә’дьлай ийев а
бьк’ьмк’ьм инә, бона wе баwә
рийа wә, wәк и гӧмана wә бь
qәwата Р’ӧһ’е Пироз зедә бә.
10 У

Хьзмәтк’арийа Паwлосә 
бона нәщ ьһуйа
14 Әз хwәх а wәд а гӧм ан ьм
хушк‑бьр ай ед мьн, кӧ һун
qәнщ ийада манә у занәбунева
жи даг ьрт и нә, дьк арьн һәвдӧ
шир әт кьн. 15 Ле алик ив а мьн
тӧр ӧш кьр wәр’а ньвиси, кӧ
wан тьшт а бьк ьмә бир а wә,

бон а wе к’әр әм а кӧ жь Хwә
дед а мьнр’а һат ийә дай ине,
16 wәк и әз нав а нәщ ьһуй ад а
бьб ьм ә бәрд әст ий е Мәсиһ
Иса. Әз нав а Мьзг ин ид ай и
на Хwәдед а мин а к’аһ инәк иф
хьзмәтк’арийе дьк ьм, кӧ һ’ә
дибунаф нәщьһуйа qәбул бә, бь
Р’ӧһ’е Пироз бӧһӧрт и‑жьбар ә
бә. 17 Аwа әз дьк арьм бь сай а
Мәсиһ Иса пе хьзмәтк’арий а
хwәйә бон а Хwәде бьфьр’ьм.
18 Әз тӧр ӧш нак ьм бон а тьш
тәк и ӧса хәб әр дьм, пешт ьри
wан тьшт ед кӧ Мәсиһ бь дәст е
мьн кьрьнә, бон а гӧһд арий а
нәщ ьһуйа, һәг әр бь хәб әра бә
йан кьра бә, 19 бь qәwат а ни
шан а у к’әр әмәт а, бь qәwат а
Р’ӧһ’е Хwәде. У бь ви аwайи
әз жь Оршәл име ф гьрт и һ’әт а
Илирк уме гәр’ийам, Мьзгини
йа Мәсиһв а т’ьж и кьр. 20 Мьн
дьщә’данд кӧ wан дәра Мьзг и
нийе даннасин кьм, к’идәр ед
бон а нав е Мәсиһ нәһ ат ьбу
бьһ ист ьне, wәк и нәб ә кӧ әз
сәр һ’име һьнәкед дьн чек ьм.
21 Ле бәле чаwа ньв ис ар ә:

* 15:9 Зәбур 18:49.
* 15:10 Qан уна Дӧщари 32:43.
* 15:11 Зәбур 117:1.
* 15:12 Ишайа 11:10.

374

Р’ОМ АЙИ, 16

«К’иж анар’а бона Wи нәһа
тийә гот ьне, wе бьбин ьн
у к’иж ана бона Wи нә бь
һист ийә, wе бьзан ьбьн»*.
Т’ьвд ира Паwлосә 
бона р’омай ийа
22 Ләм а

һәбукаф дьнеда к’омәке бьдьнә
wан. 28 Аwа пәй ве кьрьнер’а,
гава к’омәк а т’опк ьри бьг ьһ и
ньмә щи, әзе бем щәм wә, жь
wьр дәрбази Спанй айе бьм.
29 Әз зан ьм гав а бемә щәм wә,
әзе бь дәwләмәндт ийа дӧа‑дь
розг ед Мәсиһ* бем.
30 Әз һив и жь wә дьк ьм
хушк‑бьрано, бь сайа Хӧдане
мә Иса Мәсиһ у wе һ’ьзк ьрьна
жь Р’ӧһ’, wәк и һун бь дӧайед
хwәйә ль бәр Хwәде т’әви шәр’
к’арийа мьн бьн. 31 Дӧа бьк ьн,
wәк и әз жь дәсте wан хьлаз бьм,
йед кӧ Щьһустанедаф нәбаwәр
ьн у wәк и хьзмәтк’арийа мьнә
бона к’омәкдайине Оршәлиме
да ль щьмә’та Хwәде хwәш бе.
32 У бь ви аwайи әзе бь ә’мьр е
Хwәде, бь дьләк и ша бемә щәм
wә у һьнәк и т’әви wә һеса бьм.
33 Дә бьра Хwәдейе ә’дьлай ийе
т’әви wә һ’әм уйа бә. Амин.

гәләк щара р’е нәд ь
к’әтә мьн сәр wәда бьһ атама.
23 Ле ньһ а иди ван алийа щийе
ӧса т’ӧнә п’егәһ ле нәк’әт ьбә у
әв чәнд сал ә әз дькьм бемә щәм
wә, 24 гава һәр’ьмә Спанйайе.
Аwа гӧмана мьн һәйә, кӧ әзе
сәр р’ийа хwә сәрик и ль wә хьм
у жь wьр һун мьн вәр’ек ьн әз
һәр’ьмә Спанйайе, гав а бина
мьн һьнәк и пе wә дәре. 25 Ле
ньһ а әз дьч ьмә Оршәл име, кӧ
бь к’омәкдайине хьзмәтк’арийа
щьмә’та Хwәде бьк ьм. 26 Чьмк и
хушк‑бьрайед Мәкәдонй айе
у Ахайайе бь һәвр’а qайл бун,
кӧ алик’арике бьд ьнә щьмә’
та Хwәдейә бәләнг аз, йед кӧ
Сьлавед Паwлосә ахьрийе
Оршәл имеда дьм ин ьн. 27 Әw
1 Әз т’әмийа хушка Фой
qайл бун у дәйндаре wан ьн
жи. Чьмк и нәщ ьһуйа алийе
бе дьдьмә wә, йа кӧ бәр
р’ӧһ’ан ида к’омәк жь щьһуйа дәст ийа щьвина Кәнхерйайе
станд ьн, гәрәке әw жи алийе дькә. 2 Һун wе бь наве Хӧдан

16

* 15:21 Ишайа 52:15.
* 15:29 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Бь дәwләмәндт ийа дӧа‑дь
розг ед Мьзг ин ийа Мәсиһ».
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qәбул кьн, чаwа ль щьмә’т а
Хwәде дьк’әвә у гава дьбә һ’әw
ще тьштәк и, дәсте хwә дьреж и
wе кьн, чьмк и әwе жи хwәйити
гәләк а кьрийә у ӧса жи мьн.
3 Сьлаве бьд ьнә Прьск илайе
у Акила*, һәвал‑хәбат ед мьнә
шьхӧле Мәсиһ Исада. 4 Wана
бона мьн дәст жь ә’мьре хwә
к’ьшанд, нә кӧ т’әне әз жь wан
р’ази мә, ле т’әмамийа щьвинед
жь нәщ ьһуйа жи. 5 У ль щьви
на мала wанда жи сьлав кьн.
Апенәт ойе дәлале мьн жи
сьл ав кьн, кӧ Асй айед а ба
wәрмәнде Мәсиһ иф пеш ьн ә.
6 Сьл ав е бьд ьнә Мәрйәме, кӧ
бона wә гәләк худан р’ет ийә.
7 Сьл ав е бьд ьнә Әнд р он ико у
Йунйасе пьсмам у һәвалед мь
нә кәледа. Әw нава шандийада
ә’йан ьн у бәри мьн баwәрийа
хwә Мәсиһ анинә.
8 Сьлаве бьд ьнә Әмп лийат о,
дәлале мьни жь Хӧдан. 9 Сьлаве
бьд ьнә Урбано һәв ал‑хәбат е
мәй и шьхӧле Мәсиһда у Ста
хой е дәл ал е мьн. 10 Сьл ав е
бьдьнә Апелис, кӧ бона Мәсиһ
йәк и к’әт и‑р’абуй и йә. Сьла
ве бьд ьнә мала Арист ополо.

11 Сьл ав е

бьд ьнә Һерод ийоне
пьсмаме мьн. Сьлаве бьд ьнә
wан, йед кӧ жь мала Нәрк исо
нә, нав баwәрийа Хӧданда нә.
12 Сьл ав е бьд ьнә Тьриф ен айе
у Тьриф ос айе, к’иж ан бон а
наве Хӧдан дьхәбьт ьн. Сьла
ве бьд ьнә Пәрсис ейа дәлал,
кӧ гәләк и худан р’ет ийә бона
Хӧдан. 13 Сьлаве бьдьнә Р’уфо
йе бьж арт ийе* Хӧдан у дийа
wи у ӧса жи чаwа дийа мьн.
14 Сьл ав е бьд ьнә Асинк рит о,
Флег он, Һәрмес, Патр об ас,
Һәрмас у хушк‑бьрайед май и
нә т’әви wан. 15 Сьлаве бьд ьнә
Филолог о у Йул ийа, Нерой ис
у хушк а wи, ӧса жи Олимпас
у т’әмам ийа щьмә’та Хwәдейә
т’әви wан.
16 Сьл ав е бьд ьнә һәв бь р’а
мус ан а шир е һ’әл ал. Һ’әм у
щьвинед Мәсиһ ль wә сьлав
дьк ьн.
Т’әм ийед ахьрийе
17 Ньһ а

әз һиви жь wә дьк ьм
хушк‑бьр ано, кӧ һун һ’әвз а
хwә жь wан бьк ьн, йед кӧ жь
wе һинбуне дәр, йа кӧ һун һин
бунә, щӧдәбуне пешда тиньн у

* 16:3 К’ар ед Шанд ийа 18.
* 16:13 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Р’уф ойе нав шьхӧле Хӧданда ә’йан».
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хәлqе п’ьшк дьк ьн. Жь wан дур
бьн. 18 Чьмк и йед ӧса хӧламтийе
ль Хӧдане мә, Мәсиһ нак ьн, ле
зьке хwә дьч’ерин ьн. Бь заре
хwәш у һ’ьләк’арийе, йед сахьке
дьле хwә дьх ап ин ьн. 19 Гӧһда
рийа wә нав һ’әм уйада бь нав
у дәнг ә у әз бона wә ша мә, ле
дьх wазьм кӧ һун сәрwахт бьн
һьндав а qәнщ ийеда у дьлсах
бьн һьндава хьрабийеда. 20 У
Хwәдейе ә’дьлай ийе зут ьр әке
wе сәре мирещ ьнф бьне ньг ед
wәда бьп’әлехә.
К’әр әм а Хӧд ан е мә Иса
Мәсиһ т’әви wә бә.
21 Тимот’ейойе һәв ал‑хәбат е
мьн ль wә сьлав дькә, ӧса жи
Лукйо, Йас он у Соспатр ойе
пьсмамед мьн.
22 Әз Тәрт ий о жи бь нав е
Хӧдан ль wә сьлав дьк ьм, йе
кӧ әв нә’мә ньвиси.

Гайос ль wә сьл ав дькә,
qон ахе мьн у йе т’әм ам ий а
щьвине. Ераст ойе сәр хьзна
бажер ль wә сьлав дькә у ӧса
жи бьрайе Кьwарто. 24 К’әрәма
Хӧдане мә Иса Мәсиһ т’әви wә
һ’әм уйа бә. Амин*.
23

Дӧа у шьк ьрд ай ин
25 Ньһ а

шьк ьр жь Wир’а, Йе
кӧ дькарә wә баwәрийеда бь
шьдинә, wәкә wе Мьзг инийа
кӧ әз бона Иса Мәсиһ данна
син дьк ьм, wәкә ашкәрәбуна
wе сӧр’а кӧ һе дәwред бәрейә
бьһӧрида вәшарт и мабу, 26 ле
ньһа бь ньвисаред п’ехәмбәра
ә’йан бу у бь ә’мьре Хwәдейе
һ’әта‑һ’әтайе һатә наск ьрьне,
wәки һ’әму мьләт баwәр бькьн у
гӧһдар бьн. 27 Шькьр жь Хwәдейе
т’әнейи сәрwахтр’а, бь сайа Иса
Мәсиһ, һ’әта‑һ’әтайе. Амин*.

* 16:24 Нав дәстн ьвисар ед һәр ә qәнщда р’еза 24‑а т’ӧнә.
* 16:27 Нав һьнәк дәстн ьвисарада р’еза 25 һ’әт а 27‑а т’ӧнәнә.

НӘ’М А ПАWЛОСӘ ПЕШЬН
КОРЬНТ’ИЙ АР’А
Пешготьн
Корьнт’ баж арәк и Йунан ьстаней иф ә’йан бу, әw п’айт’әхте qәза
Ахайайейә Р’омайе бу. Бь дәст е Паwлос һ’име щьвинаф Мәсиһ ль
wьр һатә дан ине, гав а дәма р’еw ит ийа хwәйә дӧдада әw ль wьр 18
мәһа ма (К’аред Шанд ийа 18:11, 18). Корьнт’ баж арәк и гӧл у гәш у
нави‑дәнг бу, нә кӧ т’әне алийе т’ӧщар әт ийедаф, ле ӧса жи алийе
р’абун‑р’ун ьшт ьне, занәбун у һ’әбанд ьнеда, чьмк и һәр мьләт ль
wьр дьман. Ле бәле алик ив а жи бенам усийеда һ’әwла хwә дәwле
авит ьбун. У ве йәке гәләк и һ’ӧкӧм и сәр щьвина ну дьк ьр у һәр
щур’ә зә’мәт и пешда дан и.
Аһа к’ьфш дьб ә кӧ әва нә’ма незик и сала 54‑а Әфәседа корьн
т’ийар’а һат ийә ньвисаре, дәма р’еw ит ийа Паwлосә 3‑а (Корьнт’и
I, 16:8; К’аред Шанд ийа 19:1). Шанд иф бь ве нә’ме сәр wан пьрса
дьс әк ьнә, к’иж ан кӧ сәр ә’мьре щьвина ну бьбунә гьран и, ӧса
жи сәр һәләqәт ийа wан р’абун‑р’ун ьшт ьн у чь кӧ баwәрийаф ба
wәрмәндав а гьредай и бу.
Хәме Паwлос дӧп’а бона дӧт ир әт ийа щьвине у ч’ә’вдәрийаф
wан бу (сәред 1‑е һ’әт а 6‑а). Ӧса жи әw пьрсед һ’ал‑зәwаще (сәре
7‑а), исафеф (сәред 8‑а һ’әт а 11:1), qәйдә‑qан унед щьвине, п’еш
к’ешедф Р’ӧһ’еф Пир оз (сәр ед 11‑а һ’әт а 14‑а) у фьк ьра р’абуна
мьрийа (сәре 15‑а) ә’нәнә дькә. У к’ур дьдә к’ьфше, кӧ Мьзг ин иф
чаwа ван пьрса дьн ьһер’ә у щаба wан дьдә.
Сәре 13‑да дәрһәqа һ’ьзк ьрьнеда хәб әр дьдә, кӧ әw жь Хwәде
да мерьвр’а п’ешк’ешәкә һәр ә мәзьн ә. Бәлк и әв сәри п’ара һәр ә
ә’йан ә, нав а ве п’ареда.
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Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1‑9)
Дӧтирәтийа нава щьвине (1:10–4:21)
Пьрса бона һ’ал‑зәwаще (5:1–7:40)
Пьрса исафе у хwә дур хwәйкьрьна баwәрмәнда жь
р’аw‑р’ьзьмедф мьләта (8:1–11:1)
Ә’мьр, һ’әбандьн у т’әрбәтийа щьвине (11:2–14:40)
Р’абуна Мәсиһ у баwәрмәнда жь мьрьне (15:1‑58)
К’омәкт’опкьрьна баwәрмәнда бона щьвина Щьһустанеф
(16:1‑4)
Чәнд т’ьвдиред Паwлос у пашготьн (16:5‑24)

1

Сьлавк ьрьн
1 Жь

Паwлосе кӧ бь ә’мьре
Хwәде шандитийаф Мәсиһ
Исар’а газик ьри, т’әви Состе
нисе бьра,
2 щьвин а ф Хwәдейә Корьн
т’ер’а, бӧһӧрти‑жьбарәбуйийед
йәктий а Мәсиһ Исада, йед
пирозбунер’аф газик ьри, т’әви
wан һ’әм уйед кӧ һәр дәра гази
наве Хӧданеф мә Иса Мәсиһ
дьк ьн, Әw Хӧдане wан у мә йә:
3 Дә бьра к’әр әмф у ә’дьлай и
йа Хwәдейе Бавеф мә у Хӧдан
Иса Мәсиһ ль wә бә.

Мәсиһ Иса wәр’а һатийә дайи
не. 5 Бәле һун бь йәктийа Wи
һәр тьшт ида дәwләт и бун, һәр
хәб әрдане у һәр занәбунеда.
6 Һинк ьрьн а дәрһәqа Мәсиһ
да нав а wәд а һ’име хwә ӧса
гьрт ийә, 7 кӧ һун кемасийа т’ӧ
п’ешк’ешеф нак’ьш ин ьн, гава
һивийа хӧйабуна Хӧд ане мә
Иса Мәсиһ ьн. 8 Әwе wә һ’әта
хьлазийе һ’имг ьрт и хwәй кә,
кӧ һун Р’ожа һатьна Хӧдане мә
Иса Мәсиһ беләк’ә бьн. 9 Амьн
ә әw Хwәдейе кӧ гази wә кьр,
wәк и һун т’әви Кӧр’е Wи Иса
Мәсиһе Хӧдане мә бьн.

Шьк ьрд арийа Паwлос
4 Әз һәр гав бона wә шьк ьри

Дӧт ир әт ийа щьвина 
Корьнт’ед а

10 Дә әз иди һив и жь wә
йе дьд ьмә Хwәдейе хwә, бона
wе к’әр әмаф Wи, йа кӧ бь сайа дьк ьм хушк‑бьрано, бь нав е

379

КОРЬНТ’И I, 1

Хӧд ане мә Иса Мәсиһ, бьра
гот ьн а wә һ’әм уй а йәк бә у
дӧт ир әт и нав а wәда т’ӧнәбьн,
ле һ’әм у жи бь һәвр’а бьн у сәр
нет‑мәр әмәк и бьн. 11 Чьмк и
мьн сал ьхе wә жь мала Хьлойе
һьлд а хушк‑бьрано, кӧ нав а
wәд а дә’w‑доз һән ә. 12 Аwа
гот и дьх wазьм беж ьм, wәк и
нав а wәд а йәк дьб еж ә: «Әз
Паwлоси мә», йәк дьбежә: «Әз
Аполойи мә», йәк жи дьб ежә:
«Әз Пәтрусиф* мә» у йәк и дьн
жи дьб ежә: «Әз Мәсиһ и мә».
13 Чьм а Мәсиһ п’ар әв әбуй и
йә? Чьма Паwлос бона wә хачф
буйә? Йан бь наве Паwлос һун
пе аве һат ьнә ньхӧм анд ьне ф?
14 Әз жь Хwәд е р’аз и мә, кӧ
мьн жь wә т’ӧ кәс нән ьхӧманд,
пешт ьр и Кьр исп о у Гай ос.
15 Ньһ а т’ӧ кәс ньк ар ә беж ә,
кӧ һун бь нав е мьн һат ьн ә
ньхӧм анд ьне. 16 (Р’аст ә мьн
мал а Стәйфан жи ньхӧм анд.
Ле wәк и май ин най е бир а
мьн, кӧ мьн йәк и дьн ньхӧ
манд ьб ә.) 17 Чьмк и Мәсиһ әз
ньхӧманд ьнер’а нәшанд ьм, ле
Мьзгинидайинер’аф у әз ве йәке

над ьмә зора хәб әрдана зьмен,
кӧ нәбә qәwата хаче Мәсиһ бәр
тьшт әк и нәйе һ’әс аб е.
Мәсиһ qӧдр әта Хwәде 
у сәрwахт ийаф Хwәде йә
18 Р’аст ә һинк ьрьна дәрһәqа
хачда ӧндабуйийар’а беһ’ьши йә,
ле мә хьлазбуйийар’аф, qәwата
Хwәде йә. 19 Чаwа ньвисар ә:
«Әзе сәрwахт ийаф сәрwахта
ӧнда кьм
у билант ийаф билана бәтал
кьм»*.
20 К’анен сәрwахт? К’анен занә?
К’анен аqьлмәндед ве дьнйа
йе? Нә сәрwахтийа ве дьнйайе
Хwәде кьрә беһ’ьши? 21 Чьмк и
сәрwахтийа Хwәде нәһ ьшт кӧ
дьнйа бь сәрwахтийа хwә Wи
нас кә, ле ль Хwәде хwәш һат, бь
wе һинк ьрьна «беһ’ьши» йед кӧ
баwәр дьк ьн хьлазф кә. 22 Щьһуф
к’әр әмәта дьх wазьн у йунан
жи сәрwахтийе дьгәр’ьн. 23 Ле
әм, Мәсиһе хачбуйи даннасин
дьк ьн, щьһуйар’а п’ьшкбунф ә,
нәщьһуйар’аф жи беһ’ьши, 24 ле
бона йед кӧ Хwәде гази wан дькә,
һәгәр щьһу бьн, һәгәр нәщьһу,

* 1:12 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Кифас». «Кифас» бь зьмане
арам иф те фә’мк ьрьне: «Пәтрус».
* 1:19 Ишайа 29:14.

380

КОРЬНТ’И I, 2

әw хәбәр Мәсиһ ә, qәwата Хwәде
у сәрwахтийа Хwәде. 25 Чьмк и
әw кьред Хwәдейә кӧ бәр ч’ә’ве
мәрьваф беһ’ьш и хӧйа дьбьн,
әw жь сәрwахт ийа мәрьв айе
сәрwахттьр ьн у бәр ч’ә’ве мә
рьва чьqас сьстийа Хwәде хӧйа
дьбә, әw жь qәwата мәрьвайе
qәwаттьр ә*.
26 Дина хwә бьд ьне хушк‑бь
рано, һун к’и бунә кӧ Хwәдеда
һат ьнә газик ьрьне: Алийе дь
нед а жь wә гәләк нә сәрwахт
бунә, жь wә гәләк дьнед а нә
зор бунә у нә жи жь wә гәләк
малед р’әнг инд а бунә. 27 Ле
Хwәде беһ’ьшед дьне бьжартьн,
wәк и сәрwахт а бьдә шәрме у
сьстед дьне бьжартьн, wәк и йед
qәwат бьдә шәрме 28 у Хwәде
йед дьнеб ехәб әр ә бер’умәт у
йед нә т’ӧ тьшт бьж арт ьн, кӧ
һәй ин ед бәрб ьч ’ә’в р’әт кә
һәр’ә, 29 wәк и т’ӧ qул‑бәндә
ль бәр Хwәде пе хwә нәфьр’ә.
30 Әwи һун т’әв и Мәсиһ Иса

кьрьн у Мәсиһ бон а мә кьр ә
сәрw ахт и. Әм бь Wи р’аст ф
тен ә һ’әс аб е, пир оз ф у аза
дьбьн. 31 Аwа чаwа ньвис ар ә:
«Йе кӧ дьфьр’ә, бьра бь Хӧдан
бьфьр’ә»*.

2

Һинк ьрьна дәрһәqа 
Исайе хачбуй ид а

1 Әз жи гав а һат ьм ә щәм
wә хушк‑бьрано, әз бь хә
бәр йан сәрwахт ий а к’әм алә
гьр ан нәһ ат ьм сӧр’а* Хwәде
wәв а ә’йан кьм. 2 Чьмк и гав а
әз нав а wәд а бум, мьн нет а
хwәд а дан ән и кӧ тьшт әк и
дьн һин кьм*, пешт ьри Иса
Мәсиһ у Әw жи Йе хачбуй и.
3 Әз хwәх а һ’ал әк и сьстд а, бь
хоф у тьрс нав а wәд а бум. 4 У
гот ьн у һинк ьрьн а мьн, нә кӧ
бь хәб әр ед сәрwахт ий а мәрь
вай ийә зарх wәш ийе бу, ле бь
избат ий а qәwат а Р’ӧһ’е ф Пи
роз бу*. 5 Әв йәк аһа бу, wәк и
баwәрий а ф wә бь сәрwахт ий а

* 1:25 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Чьмк и беһ’ьш ийа Хwәде жь
(сәрwахт ийа) мәрьв а сәрwахтт ьр ә у сьст ийа Хwәде жь (qәwат а) мә
рьв айе qәwатт ьр ә».
* 1:31 Йер әм ийа 9:24.
* 2:1 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Шә’дәт и» (чаwа «һинк ьрьн»).
* 2:2 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Зан ьбьм». Аwа гот и Паwлос
нәх wәст пешт ьри Иса тьшт әк и дьн чаwа занәбун һин бьк ьра.
* 2:4 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Ле әв йәк хӧйабуна qәwата Р’ӧһ’е Пироз бу».
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мәрьв айе ниб ә, ле бь qәwат а Хwәдейә к’ур жи. 11 К’и һаш
Хwәде бә.
жь кел‑мә’н ийед мерьв һәйә,
пешт ьри wи р’ӧһ’е нав а wида?
Сәрwахт ийа Хwәде
Ӧса жи кәс һаш жь йа Хwәде
6 Ле бәл е дәрһ әq а сәрw ах т’ӧнә, пешт ьри Р’ӧһ’е Хwәд е.
тийед а әм йед р’ӧһ’ан ийә гь 12 Мә нә кӧ р’ӧһ’е ве дьнй айе
һишт ир’а хәб әр дьд ьн, ле нә станд ий ә, ле әw Р’ӧһ’е жь
сәрwахт ий а ве дьне у нә жи Хwәде, wәк и әм wан тьшт ед
йа сәрwер ед ве дьне, кӧ һ’ӧ жь Хwәдед а мәр’а дай и фә’м
кӧме wан бәт ал дьб ә. 7 Ле әм бьк ьн. 13 Әм бон а ван тьшт а
дәрһәqа сәрwахт ийа Хwәдейә бь гот ьн ед жь сәрw ахт ий а
сӧр’ә вәшарт ида хәб әр дьд ьн, мәрьв айе һинбуй и хәб әр на
йа кӧ Хwәде һе бәри ә’фьран дьн, ле бь гот ьнед һинк ьрьн а
дьн а дьнй айе, бон а р’умәт а жь Р’ӧһ’е Хwәде хәб әр дьд ьн,
мә qьрар кьр. 8 Жь сәрwер ед тьшт ед р’ӧһ’ан и wанр’а шьро
ве дьнй айе т’ӧ кәси әв сәр вәд ькьн, йед кӧ хwәй и‑Р’ӧһ’е
wахт ий а фә’м нәк ьр, чьмк и Хwәде нә*. 14 Ле мәрьв е нәх
һәг әр фә’м бьк ьран а, wе Хӧ wәйи‑Р’ӧһ’ wан тьшт ед Р’ӧһ’е
дане р’ум әт е хач нәк ьр ан а. Хwәде qәбул накә, бь йа wи әв
9 Ле чаwа ньв ис ар ә:
йәк ан а беһ’ьш и нә у ньк ар ә
«Әw тьшт ед кӧ ч’ә’в а нәд и жи фә’м бькә, чьмк и һ’але wан
тьнә у гӧһ а нәбьһ ист ьнә, тьшта бь р’ӧһ’ан и тенә ә’нәнә
дьлеф мерьвр’а дәрбаз нә кьрьне. 15 Ле йе хwәй и‑Р’ӧһ’е
бунә,
Хwәде һәр тьшт и ә’нәнә дькә,
Хwәде бона wан һазьр кьрьнә, ле бәле хwәх а жь кәс әки найе
йед кӧ Wи һ’ьз дьк ьн»*.
ә’нәнәк ьрьне. 16 Чаwа ньвисар
10 Ле бәл е Хwәд е бь Р’ӧһ’е ә: «К’е нет‑фьк ьр а Хӧд ан пе
Хwә әв йәк ль бәр мә вәк ьр. һ’әс ий а, кӧ шир әт әк е бьд ә
Чьмк и Р’ӧһ’ һәр тьшт и ә’нә Wи?»* Ле нет‑фьк ьра Мәсиһ
нә дьк ә, һ’әт а нет‑мәр әмед сәр е мәд а йә.
* 2:9 Ишайа 64:4.
* 2:13 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Тьштед р’ӧһ’ани, бь р’ӧһ’ани шьровәдькьн».
* 2:16 Ишайа 40:13.
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3

Qӧл ьхк’аред Хwәде

1 Ле мьн хушк‑бьрано, нь
карьбу т’әви wә хәбәр да
чаwа т’әви йед хwәй и‑Р’ӧһ’е
Хwәде, ле чаwа т’әви бәндед
ве дьне, чаwа т’әви хьш имед
баwәрийа Мәсиһда. 2 Мьн шир
да wә, ле нә кӧ хwарьна гьран,
чьмк и wә һе нькарьбу бьх wара.
У һун ньһа жи нькарьн бьхwьн,
3 чьмк и һун һәла һе мина бәндед
ве дьне нә. Һ’әта кӧ нава wәда
һ’әвс уд и у һәвр’ьк ’и* һәнә,
гәло әв йәк ана нә мәрьвай и
нә? У һун мина бәндед ве дьне
наж ин? 4 Мәсәлә кӧ гава йәк
дьбежә: «Әз Паwлоси мә» у йе
дьн: «Әз Аполойи мә», һун нә
мина бәндед ве дьне нә?
5 Иди к’и йә Аполо? К’и йә
Паwлос? Әw qӧльхк’аред Хwәде
нә, бь к’ижана wә баwәр кьр.
Хӧдан чьqас шьхӧл дайә wан
һәр кәси, һаqаси жи дьк ьн.
6 Мьн дач’ьк анд, Аполо авда,
ле Хwәде гиһанд*. 7 Аwа нә йе
дач’ьканд тьштәк ә, нә жи йе
авда, ле йе гиһанд, кӧ Хwәде йә.
8 Йе дач’ьк анд у йе авда йәк ьн

у һәр кәсе һәqе хwә бьстинә,
wәкә хәбата хwә. 9 Чьмк и әм
т’әвайи бона Хwәде дьхәбьтьн,
һун жи зәвийа Хwәде нә, ава
йийе Хwәде нә.
10 Мьн жи wәкә wе к’әрәма кӧ
Хwәде да мьн, мина чирәдәстә
киф сәрwахт һ’им авит, ле йәк и
дьн сәр чедькә. Ле бәле т’әне
бьра һәр кәс һаш жь хwә һәбә,
чаwа чедькә. 11 Чьмк и һ’имәк и
дьн кәсәк нькарә бавежә, пеш
тьри йе авити, кӧ Иса Мәсиһ ә.
12 Ль сәр ви һ’им и йәк дьк арә
бь зер’, зив, кәвьред qимәт, дар,
гиһе, йан кайе чекә, 13 ле бь чь
тьшти жи чекә, шьхӧле һәр кәси
wе ә’йан бә, чьмк и әw Р’ож wе
бьдә к’ьфше, әwе бь егьр ә’йан
бә у кьре һәр кәси чь һ’алида
бә, агьре бьщер’ьбинәф. 14 Һәгәр
шьхӧле йәки сәр ви һ’име чекьри
бьминә, әwе һәq бьстинә, 15 ле
һәгәр шьхӧле йәк и бьшәw ьтә,
әwе зийане бьк’ьшинә, ле хwә
ха wе хьлаз бә, чаwа йәк и нава
егьрр’а дәрбазбуйи.
16 Чьм а һун ньз ан ьн кӧ һун
п’арьстг әһ аф Хwәде нә у Р’ӧ
һ’е Хwәде нав а wәда дьм инә?*

* 3:3 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Дӧт ир әт и».
* 3:6 К’ар ед Шанд ийа 18:4‑11; 18:24‑28.
* 3:16 Корьнт’и I, 6:19; Корьнт’и II, 6:16.
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17 Һәг әр йәк п’арьстг әһ а Хwәде

wеран кә, Хwәде жи wе wи wеран
кә, чьмк и п’арьстгәһ а Хwәде
пироз ә у һун ьн әw п’арьстгәһ.
18 Бьра т’ӧ кәс хwә нәх ап инә.
Һәгәр йәк жь wә ль гора qәйдед
ве дьнйайе хwә сәрwахт дьбинә,
бьра бьбә беһ’ьш, wәк и бьб ә
сәрwахт. 19 Чьмк и сәрwахт ийа
ве дьнйайе ль бәр Хwәде бе
һ’ьш и йә. Чаwа ньвисар ә: «Әw
сәрwахт а нав а һ’ьләк ’арий а
wанда дьг ьрә»* 20 у диса: «Хӧ
дан занә кӧ шеw ьред сәрwахта
п’уч’ ьн»*. 21 Дә бьра иди т’ӧ кәс
пе мәрьва нәфьр’ә! Бәле һәр
тьшт жи п’ара wә нә. 22 Паwлос,
Аполо, Пәтрус*, дьнйа, жийин,
мьрьн, тьшт ед кӧ ньһ а һәнә,
йан йед wе бен, һәр тьшт п’ара
wә нә, 23 һун жи п’ара Мәсиһ
ьн у Мәсиһ жи п’ара Хwәде йә!

4

Бәрдәст ийед Мәсиһ

1 Аwа гәр әке мәрьв мә ӧса
һ’әсаб кьн, чаwа бәрдәсти
йед Мәсиһ у wәк’илед сӧр’ед
Хwәде. 2 Жь wәк’ил жи дьк’әвә
кӧ әw амьн бә. 3 Ле бона мьн әв
йәк нә т’ӧ тьшт ә, кӧ фьк ьред

wә йан йед диwана мәрьвайе
сәр мьн чь нә, әз хwәх а жи
лом а ль хwә нак ьм. 4 Исафа
мьн р’ьһ’әт ә, нә кӧ бь ве йәке
әз хwә софи дьк ьм, ле һ’ак ьме
мьн Хӧдан ә. 5 Аwа жь wәхт зу
тьр лома нәк ьн, һ’әта һат ьна
Хӧдан. Әwе тьшт ед тә’рийеда
вәшарт и дәрхә р’онайе у ше
wьред дьлаф бьдә ә’йанк ьрьне.
У һьнг е һәр кәсе qимәт е хwә
жь Хwәде бьст инә.
6 Әв йәкана хушк‑бьрано, мьн
бона wә анинә сәр хwә у Аполо,
wәк и һун ве йәке жь мә һин
бьн: «Жь ньвисаре дәрнәйен».
Һьнг е жь wә т’ӧ кәс wе йәк пе
йәк и нәфьр’ә. 7 К’и тә жь хәл
qе фьрqи дькә? Чи тә һәйә, кӧ
тә п’ешк’ешф нәстанд ийә? Ле
wәк и тә станд ийә, чьма п’әйе
хwә дьд и чаwа тә нәстанд ьбә?
8 Һун иди т’ер бунә, иди һ’ьр’
бунә! Бейи мә иди бунә п’адша!
Ах хwәзи һун бьбуна п’адша,
әме жи т’әви wә бьбуна п’ад
ша! 9 Чьмк и әз т’әхм ин дьк ьм,
кӧ Хwәде әм шанд и авит ьнә
паш ий а к’оч’а, чаwа жь мь
рьнер’а дай и. Әм дьнеда бунә

* 3:19 Ибо 5:13.
* 3:20 Зәбур 94:11.
* 3:22 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Кифас».
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итойинф, һьн ль бәр мьлйак’ә
таф, һьн жи бәр мәрьва. 10 Әм
беһ’ьш ьн бона Мәсиһ, ле һун
сәрwахт ьн йәктийа Мәсиһда!
Әмә сьст ьн, ле һунә qәwат!
Һунә хwәй ир’умәт ьн, ле әмә
бер’умәт! 11 Һ’әта ньһ а жи әм
бьр’ч и дьм ин ьн, т’и дьм ин ьн,
бе сьт’ар дьбьн, тенә к’ӧтане у
дәро‑дәр дьбьн. 12 Әм бь дәст е
хwә дьхәбьт ьн, бь худана хwә
дьж ин. Гава мә р’әзил дьк ьн,
әм дӧа ль wан дьк ьн, гав а мә
дьз ерин ьн, әм сәбьр дьк ьн,
13 гав а нав е мәр’а дьл изьн, әм
ль бәр wан дад ьх ьн. Әм бунә
гәмара ве дьнйайе, һ’әта ньһ а
жи һәр тьшт ида бунә хwәл и!
14 Әз ве йәке wәр’а дьн ьви
сьм, нә кӧ wә бьд ьмә шәрме,
ле wәк и wә мина зар’ед хwәйә
дәлал ширәт кьм. 15 Һәг әр wе
жий ина wәйә т’әви Мәсиһда
бь һ’әзара т’әрбәтдаредф wә һә
бьн, ле т’әне бавәк и wә һәйә,
чьмк и wе жий ина wәйә т’әви
Мәсиһ Исада һун жь мьн бь
Мьзг ин идай ине дьне к’әт ьн.
16 Аwа һиви жь wә дьк ьм, ч’ә’в

бьд ьнә мьн*.** 17 Бона ве йәке
мьн Тимот’ейо сәр wәда шанд,
лаwе хwәй и дәлал у һьндав а
Хӧданда амьн. Әwе wан р’е‑дьр
бед мьнә Мәсиһ Исада гьрт и
бькә бира wә, кӧ әз чаwа ль һәр
дәра, һ’әм у щьвина һин дьк ьм.
18 Һьнәк жь wә бабах бунә,
wан т’ьр е ф әзе нәйемә щәм
wә. 19 Ле әзе зут ьр әке сәр wә
да бем, һәг әр Хӧдан һ’ьз бькә
у әзе нә кӧ ль гот ьнед бабах а
бьн ьһер’ьм, ле һ’ӧнӧред wан.
20 Чьмк и П’адшатийаф Хwәде нә
кӧ хәбәрданеда йә, ле һ’ӧнӧрда
йә. 21 Һун чаwа дьх wазьн? Әз
бь к’ӧлме сәр wәда бем, йан
бь һ’ьзк ьрьне у бәрбьһерийе?
Зьрара бенам усийа щьвинед а

5

1 Дәнг һәйә кӧ нав а wәд а
бенам уси жи һәйә у әw жи
бен ам усик ә ӧса, wәк и нав а
п’утп’арьст адаф жи т’ӧнә, кӧ
йәк дәст дав еж ә дем ар’ий а
хwә*. 2 У һун жь к’ӧб арий е
һ’ьр’ бунә! Нә гәр әке wә шин
бьк ьра у йе хwәйе ви кьри жь
нав а хwә дәрх ьста? 3‑4 Ле бәле

* 4:16 Корьнт’и I, 11:1; Фил ип и 3:17.
** 4:16 Нав һьнәк дәстн ьвисар ед пашwәхт ийеда әв жи һәйә: «Чаwа
мьн жи ч’ә’в да Иса».
* 5:1 Qан уна Дӧщари 22:30.
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чаwа әз бәдән и нә нав а wәда
мә, ле р’ӧһ’е хwәда һазьр ьм у
чаwа йәк и һазьр, мьн иди бона
йе ви тьшти дькә qьрара хwә бь
наве Хӧдане мә Иса дайә. Гава
һун щик и дьщ ьвьн, р’ӧһ’е мьн
жи т’әви wә, бь qәwата Хӧда
не мә Иса 5 wи мәрьви бьд ьнә
дәст е мир ещ ьнф, кӧ qал ьб е
wи ӧнда бә у р’ӧһ’е wи хьлаз
бә Р’ож аф Хӧданда.
6 Нә qәнщ ә кӧ һун фьр’н аq
дьбьн! Гәло һун ньз ан ьн кӧ
һьнәк һәвиртьр’шкф т’әмамийа
шкәв е һьлт инә? 7 Ви һәвир
тьр’шке кәвьн жь хwә дур хьн,
кӧ һун бьбьнә һәвире нуй и бе
һәвирт ьр’шк, чаwа һун ӧса нә
жи. Чьмки Бәрхе мәйи Щәжьна
Дәрбазбунеф, аwа гот и Мәсиһ
бона мә һатә сәржек ьрьне. 8 Дә
әм ве щәж ьне дәрбаз кьн, нә
кӧ бь һәвирт ьр’шке кәвьн и
нәһәqийе у хьр абийе, ле бь
нане бе һәвирт ьр’шк, бь нане
һ’әлал ийе у р’аст ийе*.
9 Мьн wәр’а нә’меда ньвисибу,
кӧ т’әви qаваф нәбьн. 10 Нә кӧ
гот ьна мьн дәрһәqа qав а, ть
мак’ара, т’аланк ьр йан п’утп’а
рьст ед ве дьнеда бу. Һәг әр ӧса

буйа, гәр әке һун лап жь дьне
дәрк’әтана. 11 Ле бәле мьн wәр’а
ньвиси, кӧ һун т’әви wи нәбьн,
йе кӧ наве хwәденасийе сәр ә,
ле qав ә, тьма йә, п’утп’арьст ә,
бӧхданбеж ә, сәрхwәш ә, йан
жи т’аланк ьр ә. Т’әви йе ӧса
һ’әта нен жи нәх wьн! 12‑13 Чи
мьнр’а йә әз диwана йед жь
щьвине дәр бьк ьм? Хwәде wе
диwана wан бькә. Ле диwана
йед щьвинеда дәст ед wәда йә.
Аwа чаwа ньвисар ә: «Мәрьве
хьраб жь нав а хwә дәрх ьн»*.
Пьрса дәрһәqа дә’w‑доза 
нава баwәрмәнд ад а

6

1 Гәло әва к’ар е кьрьне йә,
гав а йәк жь wә, нав а wи у
бьре wид а дә’w‑доз пешд а те,
тӧр ӧш дькә ль бәр нәп’ак а wе
йәке дьдә сафик ьрьне, нә кӧ
ль бәр щьмә’т а Хwәде? 2 Чь
ма һун ньз ан ьн кӧ щьмә’т а
Хwәде wе диwан а дьне бькә?
У һәгәр бь дәст е wә wе диwана
дьнй айе бе кьрьне, гәло һун
ньк арьн ван пьрс ед сьвьк жи
сафи кьн? 3 Чьма һун ньз ан ьн
кӧ әме диwана мьлйак’әт а жи
бьк ьн? Иди к’ӧ дьминә диwана

* 5:7‑8 Дәрк’әт ьн 12; 13:7.
* 5:12‑13 Qан уна Дӧщари 17:7; 19:19; 22:21, 24; 24:7.
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пьрс ед ве дьнй ай е нәк ьн?
4 Аwа һәг әр нав а wәд а пьрс ед
ве дьнейә сафик ьрьне һәбьн,
һун чаwа дьк арьн һ’ак ьмт ийе
бьд ьнә дәст е йед ӧса, кӧ жь
алийе щьвинед а нә т’ӧ тьшт
ьн? 5 Әз аһа дьб еж ьм, кӧ һун
шәрм бьк ьн! Гәло нав а wәд а
йәк и сәрwахт т’ӧнә, кӧ бьк а
рьб ә нав а бьрад а сәр әдәрийе
бькә? 6 Ле бьра бьрер’а дьк’әв ә
дә’w‑доз е, әw жи ль бәр нә
баwәра!
7 Wә р’асти ве йәкеда лап дайә
дәр, кӧ һун һәвр’а дьк’әвьнә
дәрг әһ‑диwана. Гәло һе qәнщ
нинә, кӧ һун бенә нәһәqкьрьне?
Гәло һе qәнщ нинә, кӧ һун бенә
шеланд ьне? 8 Ле һун нәһәqи
йе дьк ьн у дьшел ин ьн, әw жи
хушк‑бьра! 9 Чьма һун ньзаньн
кӧ йед нәһәq wе П’адшат ийа
Хwәде wар нәбьн? Нәх ап ьн!
Нә бенам ус, нә п’утп’арьст, нә
зьнек’ар, нә жьнед һәвр'а дьбьн
р'обәт, нә меред һәвр'а дьбьн
р'обәт,* 10 нә дьз, нә тьмак’ар,
нә сәрхwәш, нә бӧхд анб еж,
нә жи т’аланк ьр П’адшат ийа
Хwәде wе wар нәбә. 11 У жь wә
һьнәк ӧса бун. Ле һун жь гӧна

һат ьнә шушт ьне, һун һат ьнә
бӧһӧрт и‑жьб ар әк ьрьне, һун
р’аст ф һат ьнә һ’әсабе бь наве
Хӧдан Иса Мәсиһ у бь Р’ӧһ’е
Хwәдейе мә.
Бьра бәдәнед wә Хwәдер’а 
хьзмәтк’арийе бькә
12 Дьбеж ьн: «Һәр тьшт мьнр’а
ә’дәт ә», бәле, ле һәр тьшт нә
к’ар ә. «Һәр тьшт мьнр’а ә’дәт
ә», ле т’ӧ тьшт гәр әке һ’ӧкӧ
ми сәр мьн нәкә. 13 Дьбеж ьн:
«Хwарьн бон а зьк ә, зьк жи
бон а хwарьне йә», ле Хwәде
һәр дӧйа жи wе ӧнд а кә. Ле
бәдән нә бона qавийе йә, ле
бона хьзмәтк’арийа Хӧдан ә
у Хӧдан жи бона бәдәне хәм
дькә. 14 У Хwәдейе кӧ Хӧдан
жь мьрьне р’ак ьр, wе мә жи жь
мьрьне р’акә бь qәwат а Хwә.
15 Чьм а һун ньз ан ьн кӧ бәдә
нед wә әндәмед Мәсиһ ьн? Әз
әндәмед Мәсиһ һьлд ьм т’әви
qав а кьм? Т’ӧ щар! 16 Йан һун
ньзан ьн йе кӧ т’әви qава дьбә,
т’әви wе дьб ә бәдәнәк? Чаwа
ньвис ар дьб ежә: «Һәр дӧ wе
бьбьнә бәдәнәк»*. 17 Ле әwе кӧ
т’әви Хӧдан дьбә, дьбә р’ӧһ’әк.

* 6:9 Бьньһер'ә: Р'омайи 1:26-27.
* 6:16 Дәстпебун 2:24.
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18 Жь qавийе бьр’әвьн! Һ’әм у

гӧнед май инә кӧ мәрьв дькә,
жь бәд әне дәр ә, ле әwе кӧ
qавийе дькә, мьqабьл и бәдә
на хwә гӧна дькә. 19 Чьма һун
ньзаньн кӧ бәдәнед wә п’арьст
гәһа Р’ӧһ’еф Пироз ьн, кӧ нава
wәда йә, К’иж ан wә жь Хwәде
станд? Һун нә хwәй ийе сәре
хwә нә*. 20 Һун бь qимәт әк и
бьһ а һат ьнә к’ьр’ине. Бона ве
йәке бьк ьн кӧ пе бәдәна wә
шьк ьри Хwәдер’а бе дай ине*.

7

Пьрсед һ’ал‑зәwаще
1 Ле ньһ а дәрһәqа wан пьр

сед кӧ wә мьнр’а ньвисин:
«Qәнщ ә wәк и мер незик и жьне
нәб ә?»* 2 Ле бона кӧ пеш ийа
һәр щур’ә qавийе бе гьрт ьне,
бьра мер бе жьн нәб ә у жьн
жи бе мер. 3 Мер бьра дәйне
жьне бьде, жьн жи дәйне мер.
4 Жьн нә хwәйа qал ьб е хwә йә,
ле мер, ӧса жи мер нә хwәйе

qал ьб е хwә йә, ле жьн. 5 Жь
һәвдӧ на‑на нәк ьн, пештьри wе
дәме, гав а һун бь һәвр’а бон а
wәхт әке т’ьф аqф qьрар дьк ьн
wәк и хwә бьд ьнә дӧак ьрьне*,
ле паше дис а ль һәв вәг әр’ьн,
кӧ мирещ ьн wә нәщер’ьбинәф
жь дәст бет’аw ий а wә. 6 Әз ве
йәке дьһел ьмә сәр әхтәрий а
wә, нә кӧ ә’мьр дьк ьм. 7 Р’аст
ә, мьн дьх wәст кӧ һ’әм у мәрьв
мин а мьн бун а, ле һәр мәрь
вәк ир’а дай инәк ә жь Хwәде
һәйә, йәк һа йә, йәк жи аһа йә.
8 Ле йед бе жьн у жьнәбий а
р’а әз дьбеж ьм: Qәнщ ә кӧ әw
мина мьн бьм ин ьн. 9 Ле һәгәр
хwә зәфт нак ьн, бьра бьзәw ь
щьн‑мер кьн, чьмк и qәнщ ә кӧ
әw бьз әw ьщ ьн‑мер кьн, нә кӧ
хwәда бьшәw ьт ьн.
10 Ле йед зәw ьщи‑мерк ьрир’а,
нә кӧ әз ә’мьр дьк ьм, ле бәле
Хӧдан: Бьра жьн жь мер нә
qәтә*, 11 һәгәр бьqәтә жи, бьра

* 6:19 Корьнт’и I, 3:16; Корьнт’и II, 6:16.
* 6:20 Нав һьнәк дәстн ьвисар ед пашwәхт ийеда аһа йә: «Бона ве йә
ке пе бәдән у р’ӧһ’е хwә Хwәдер’а шьк ьрийе бьд ьнә дай ине, йед кӧ
п’ара Хwәде нә».
* 7:1 Дәрһәqа «Qәнщ ә wәк и мер незик и жьне нәб ә?» һьнәк фә’м дь
кьн кӧ әва щаба Паwлос ә, һьнәкед май ин жи дьб еж ьн кӧ әва пьрса
корьнт’ийа йә йан жи бир‑баwәрийа wан ә.
* 7:5 Нав һьнәк дәстн ьвисар ед пашwәхт ийеда әв жи һәйә: «р’ож иф».
* 7:10 Мәтт а 5:32; 19:9; Луqа 16:18.

388

КОРЬНТ’И I, 7

мер нәкә йан жи мере хwәр’а
ль һәв бе. У мер жи бьра жьна
хwә бәр’нәдә.
12 Ле йед май инр’а әз дьбе
жьм, нә кӧ Хӧдан: Һәгәр жьна
бьрак и нәбаwәр бә у бьх wазә
т’әви wи бьминә, бьра wе бәр’
нәдә. 13 У жьнәкә кӧ мере wе
нәбаwәр бә у әw бьх wазә т’әви
wе бьминә, бьра жь wи нәqәтә.
14 Чьмк и мере нәбаwәр бь жьна
баwәрмәнд һ’әлал дьбә у жьна
нәбаwәр жи бь мере баwәрмәнд
һ’әлал дьбә. Һәгәр ӧса нибуйа,
зар’ед wәйе һ’әрамф буна, ле ньһа
һ’әлал ьн. 15 Ле һәгәр нәбаwәр
бьqәтә, бьра бьqәтә. Хушк йан
бьра ве дәрәщеда аза йә. Бәле
Хwәде гази wә ә’дьлайийе кьр.
16 Тӧ чь зани к’ӧлф әт еф, бәлк и
те мере хwә хьлаз ки? Йан жи
тӧ чь зани меро, бәлк и те к’ӧл
фәта хwә хьлаз ки?

Пьрсед бона qиз у хорта

Баwәрмәнд гәр әке 
ль гора ә’мьре Хwәде бьж ин
17 Wәк и

бу гава һатә газик ьрьне, бьра
сьнәтбуна хwә иди нәгӧһезә.
Һәгәр йәк нәсьнәтк ьри бу гава
һатә газикьрьне, бьра иди сьнәт
нәбә. 19 Нә сьнәтбун тьштәк ә
у нә жи нәсьнәтбун, ле сәри
т’әм ийед Хwәде qәданд ьн ә.
20 К’и чь һ’ал ида бу гав а Хwәде
гази кьре, бьра нава wеда жи
бьм инә. 21 Хӧл ам буй и гав а
һати газик ьрьне? Хәм нәкә. Ле
һәгәр дькари аза би, wе мәща
ле жь дәсте хwә нәкә. 22 Чьмк и
әw хӧламе кӧ һатә газик ьрьне,
wәки бьбә п’ара Хӧдан, әw азайе
Хӧдан ә, ӧса жи әwе кӧ аза бу
гава һатә газикьрьне, әw хӧламе
Мәсиһ ә. 23 Һун бь qимәтәк и
бьһа һат ьнә к’ьр’ине, нәбьнә
хӧламед мәрьва. 24 Хушк‑бьрано,
к’и чь һ’алида һатә газик ьрь
не, бьра нава wеда жи ль бәр
Хwәде бьминә.

дьн әз дьбеж ьм: Хӧ
дан чаwа п’ара һәр кәси да у
чаwа Хwәде гази һәр кәси кьр,
бьра wәкә wе йәке жи бьж и. Әв
ә т’әмийа кӧ әз дьдьмә һ’әм у
щьвина. 18 Һәгәр йәк сьнәткьриф

25 Ле

ньһа чь жь qиз у хорта*
дьк’әв ә, мьн дәрһәqа wанда
ә’мьр жь Хӧдан нәстандийә, ле
т’әне әз фьк ьра хwә дьбеж ьм,
чаwа йәки жь Хӧдан р’ә’м станди
кӧ һьндава Wида амьн ә. 26 Әз
бона тәнгасийаф ньһа аһа р’е

* 7:25 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр, дәwса «qиз у хорт а» «бьк’ьраф» һәйә.
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тер’а дьбиньм кӧ мәрьв чь дә
рәщеда йә, бьра ӧса жи бьминә.
27 Жьнев а гьредай и йи? Нәкә
кӧ же бьqәти. Бе жьн и? Жьне
нәгәр’ә. 28 Ле һәгәр бьзәw ьщи,
гӧнәф нак и у һәгәр qиз мер кә,
гӧнә накә. Ле йед ӧса wе р’асти
охьрмед гьран бен, әз дьхwазьм
wә жь wе йәке хwәй кьм.
29 Әз wәр’а дьбеж ьм бьрано:
Wәхт һьндьк майә. Жь вьр шун
да әwе кӧ жьна wи һәйә бьра
ӧса бә чаwа йе бе жьн, 30 әwе
кӧ дьг ьри чаwа йе наг ьри, әwе
кӧ ша дьбә чаwа йе ша набә,
әwе кӧ дьк’ьр’ә чаwа нә хwәйе
wан тьшта бә, 31 у әwе кӧ шь
хӧле дьнева мьж ул дьбә чаwа
йе пева мьж ул набә, чьмк и әв
дьнйа ә’йан дәрбаз дьбә.
32 Ле әз дьх wазьм кӧ һун жь
хәма дур бьн. Йе нәзәwьщи шь
хӧлед Хӧданва гиро йә, кӧ чаwа
бькә ль Хӧдан хwәш бе. 33 Ле йе
зәwьщи хәмед дьнева гиро йә,
кӧ чаwа бькә ль жьна хwә хwәш

бе 34 у сәр дӧ р’ийа сәк ьни йә.
Жьна бемер йан qиз шьхӧлед
Хӧданва гиро йә*. Мәрәме wе
әw ә, кӧ әw р’ӧһ’ у qальбе хwәда
бӧһӧрти‑жьбарә бә, ле йа мер
кьри хәмед дьнева гиро йә, кӧ
чаwа бькә ль мере хwә хwәш
бе. 35 Әз ван тьшта бона к’ара
wә дьбеж ьм, нә кӧ бар дьдьмә
сәр мьле wә, ле дьх wазьм wәк и
һун бь т’әрбәт у бь дьл у щан
шьхӧлед Хӧданва гиро бьн.
36 Ле һәг әр йәк фә’м дьк ә,
wәки һьндава дәргистийа хwәда
р’аст ийе накә, тәме wи жи хь
раб буйә* кӧ гәрәке бьзәw ьщә,
бьра ӧса бькә чаwа дьх wаз ә,
гӧнә накә, бьра һәвдӧ бьст и
ньн. 37 Ле әwе кӧ гьрани сәр wи
т’ӧнә, ле ль тәме хwә дьк арә у
дьле хwәда qьрар кьрийә кӧ
дәрг ист ийа хwә ӧса хwәй кә
чаwа бәре, әw тьштәк и qәнщ
дькә. 38 Аwа йе дәрг ист ийа хwә
дьстинә, qәнщ дькә, ле йе кӧ wе
бьк’ьр дьһелә, һе qәнщ дькә*.

* 7:34 Нав һьнәк дәстн ьвисарада р’еза 34‑а аһа дәстпед ьб ә: «Нав а йа
мерк ьри у нәмерк ьрид а ф фьрqи һәйә, йа нәмерк ьри шьхӧлед Хӧ
данв а гир о йә».
* 7:36 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Ә’мьр е wе дәрбаз дьб ә».
* 7:36‑38 Һьнәк занә дьб еж ьн, кӧ ль гора ә’дәт е йунана хорт дьк арь
бу дәрг ист ийа хwә бьк’ьр ф хwәй бьк ьра, һ’әт а кӧ дьле wи дьх wәст.
Һьнәкед дьн жи ван р’еза аһа фә’м дьк ьн: «(Р’еза 36) Ле һәг әр йәк
фә’м дькә, wәк и һьндав а qиз а хwәда р’аст ийе накә, чьмк и ә’мьр е wе
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39 Жьн нә хwәсәрих wә йә һ’әта

кӧ мере wе сах ә, ле һәг әр мер
ле бьм ьрә, әw аза йә, т’әви к’е
бьх wаз ә дьк арә мер кә, т’әне
баwәрмәнде Хӧдан бә. 40 Ле әwе
һе хwәзьл и бә, кӧ ӧса бьм инә.
Әв ә фьк ьра мьн у т’әхмина мьн
Р’ӧһ’е Хwәде нава мьнда һәйә.
Пьрса хwарьна 
qӧрбанедф п’утп’арьст ийе

8

1 Ле ньһ а чь кӧ жь пьрса
qӧрб анед п’ут а дьк ’әв ә:
Фә’мдари йә кӧ занәбуна мә
һәр кәси жи һәйә. Занәбун
п’ьшька мерьв дьwәрьминә, ле
һ’ьзк ьрьн ава дькә. 2 Һәгәр йәк
т’әхмин дькә, кӧ әw тьштәк и
занә, әw р’аст һе тьштәк и ӧса
ньзанә чаwа кӧ лазьм ә бьзаньбә.
3 Ле һәгәр йәк Хwәде һ’ьз дькә,
әw жь алийе Wива наск ьри йә.
4 Аwа дәрһәqа wан qӧрбанед
п’утайә кӧ мәри дьх wьн: Әм за
ньн кӧ п’ут һәйина хwәва п’уч’
ьн у Хwәдеки дьн т’ӧнә, пештьри
йәк и*. 5 Һәгәр бь навед дьн жи
хwәде һәбьн, йан ль ә’рде йан

ль ә’змен, чаwа беһ’әсаб хwәде
у беһ’әсаб хӧдан һәнә жи, 6 ле
бон а мә т’әне Хwәдек һәйә,
Бав, Ә’фьрандаре һәр тьшт и,
әм жи бона Wи һәнә у т’әне
Хӧданәк һәйә, Иса Мәсиһ, бь
К’иж ан и һәр тьшт хӧл ьqи нә
у бь сайа Wи әм һәнә.
7 Ле әв занәбун щәм һәр кәси
т’ӧнә. Һ’әта ньһа һе дьле һьнәка
пәй п’утп’арьстийе йә, кӧ гава
wи гошт и дьх wьн, һ’әсаб дь
кьн чаwа qӧрбанед п’ута у хwә
дьһ’әр’ьминьн, чьмк и исафаф
хwәйә сьстда фькара дькә. 8 Ле
бәле хwарьн мә ль бәр Хwәде
надә сәк ьнанд ьне. Һәгәр әм
бьх wьн, тьштәк и зедә нак ьн
у һәгәр нәх wьн, тьштәк и жи
кем нак ьн.
9 Ле һаш жь хwә һәбьн, нәб ә
кӧ әw азайа wә бьб ә кәвьрәк
ль бәр ньг е сьста. 10 Әм беж ьн,
һәгәр мәрьвәк и кӧ исафа хwәйә
сьстда фьк ара дькә тә бьбинә,
wәк и тӧ «хwәй изанәбун» и у
ль сьфр а п’арьстг әһ а п’утд а
р’ун ьшт и йи, нә әw кьр е тә

дәрбаз дьб ә, бьра ӧса бькә чаwа дьх wаз ә, гӧнә накә, бьра бьдә мер.
(Р’еза 37) Ле әwе кӧ гьран ийе сәр хwә к’ьфш накә, ле сәр йа хwә йә у
дьле хwәда жи qьрар кьрийә кӧ qиз а хwә нәдә мер, әw тьшт әк и qәнщ
дькә. (Р’еза 38) Аwа йе qиз а хwә дьдә мер qәнщ дькә, ле йе бьк’ьр
дьһелә һе qәнщ дькә».
* 8:4 Qан уна Дӧщари 6:4.
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wе дьл бьдә wи, кӧ әw жи qӧр
банед п’утп’арьст ийе бьх wә?
11 У жь дәст wе «занәбун а» тә,
бьре тәй и сьст, бона к’иж ан и
Мәсиһ мьр, wе ӧнда бә. 12 Бь
ви аwайи, гава тӧ нәһәqийе ль
хушк‑бьред хwә дьк и у исафа
wанә сьст бьриндар дьк и, ль
бәр Мәсиһ нәһ әqийе дьк и.
13 Аwа һәгәр хwарьн дьбә кәвьре
ль бәр п’ийе бьре мьн, гәр әке
иди т’ӧ щар әз гошт нәх wьм,
wәк и бьре хwә п’ьшкф нәк ьм.
Изьн у мәщ алед шанд ийа

9

1 Нә әз аза мә? Нә әз шан
ди мә? Нә мьн Хӧдане мә
Иса бь ч’ә’ва дит? Нә һун пе
худана мьн п’ара Хӧдан к’әтьн?
2 Һәг әр әз шанд ийе һьнәкед
май ин нибьм, ле бәле бе шьк
шанд ийе wә мә! Чьмк и мора
шанд ит ий а мьн һун ьн, кӧ
п’ара Хӧдан к’әт ьн.
3 Щаба мьн бон а йед кӧ дь
кьн жь мьн гьлийа бьк’ьшиньн
әв ә: 4 Гәло изьна мә т’ӧнә әм
жь бәр хәбата хwәва бьх wьн у
вәх wьн? 5 Гәло изьна мә т’ӧнә
әм к’ӧлф әт әк ә баw әр ий ед а
т’әви хwә бьг әр’ин ьн, чаwа

шанд ийед дьн, бьрайед Хӧдан
у Пәтрус* дьк ьн. 6 Йан гәрәке
әз у Барнабасф т’әне бьхәбьт ьн
сәре хwә хwәй кьн? 7 К’иж ан
әскәр жь к’исе хwә әскәрийе
дькә? К’и р’әзф дат инә у бәре
wе нах wә йан йе ль бәр пез ә
шир е пез вән ах wә? 8 Әз ван
тьшта бь мәрьв ай и набеж ьм.
Нә Qан ун жи wе йәке дьбежә?
9 Чаwа Qан ун а ф Мус ад а ф нь
висар ә: «Дәве гайе бедәреда
дьхәбьтә гьренәдә»*. Гәло хәма
Хwәде бона га йә? 10 Йан wе йәке
бона мә дьбежә? Бәле, әв йәк
бона мә һатә ньвисаре, wәк и
әwе кӧ щот е хwә дькә, гәрәке
бь гӧман щот кә у йе кам дькә,
гәр әке гӧман бә, кӧ wе к’әда
хwә бьх wә жи. 11 Һәгәр мә нава
wәда тьшт ед р’ӧһ’ан и чанд ьн,
гәло тьштәк и мәзьн ә, кӧ жь
wә тьшт ед ве дьне бьд ьрун?
12 Һәг әр изьн а һьн әк ед дьн
һәйә к’аре жь wә бьбин ьн, нә
йа мә һе зедә һәйә?
Ле мә әв изьн пек нәа ни.
Сәрд а жи ль һәр тьшт и сә
бьр кьр, кӧ нәбьнә пеш ибьр’е
Мьзг ин ий а ф Мәсиһ. 13 Һун
ньзаньн әwед кӧ п’арьстгәһеда

* 9:5 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Кифас».
* 9:9 Qан уна Дӧщари 25:4.
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дьхәбьт ьн жь п’арьстгәһе жи
дьх wьн? У әwед хьзмәтк’арийа
гориг әһеф дьк ьн, жь гориг әһе
жи п’ара хwә дьст ин ьн*. 14 Ӧса
жи Хӧд ан ә’мьр кьр, кӧ йед
Мьзг ин ийе даннасин дьк ьн,
жь Мьзг ин ийе бьж ин*.
15 Ле мьн жь ван изьн а qәт
йәк пек нәа ни, нә жи ньһ а
дьн ьвисьм кӧ ван изьна пек
бин ьм. Дә бьра әз бьм ьрьм, нә
кӧ йәк р’успит ийа мьн бәтал
кә. 16 Бәле әз ньк арьм п’әйа
бьд ьмә хwә һәг әр әз Мьзг и
нийе даннасин кьм, чьмк и әв
дәйне стуйе мьн ә. Wәй ль мьн
һәгәр әз Мьзг инийе даннасин
нәк ьм! 17 У һәгәр мьн әв йәк а
бь һ’әмде хwә бьк ьра, һьнг е
хәлата мьне һәбуйа, ле әз ве
йәке нә бь һ’әмде хwә дьк ьм,
чьмк и әва qӧл ьхәк ә ль мьн
һат ийә спарт ьне. 18 Аwа иди
чь йә хәлата мьн? Әв ә, кӧ әз
данн асин ий а хwәд а Мьзг и
нийе бе һәq бьд ьм, изьна хwә
Мьзг инидайинеда бь зора хwә
пек нәйн ьм.
19 Р’аст ә әз жь һәр кәси аза
мә, ле әз диса хwә дьк ьмә хӧ
ламе һ’әм уйа, wәк и һе гәләк а

qазьнщ кьм. 20 Бона щьһуйа,
дьбьмә мин а щьһуй а, wәк и
щьһуйа qазьнщ кьм. Аwа гот и
бона йед бьн Qан уна Мусада,
дьбьмә мина йед бьн Qан уне,
wәк и йед бьн Qан унеда qазьнщ
кьм, (ле нә кӧ әз бьн Qан уне
да мә). 21 Бона йед бе Qан ун,
дьбьмә мин а йед бе Qан ун,
wәк и йед бе Qан ун жи qазьнщ
кьм, (нә кӧ әз бе qан уна Хwәде
мә, ле әз бьн qан уна Мәсиһда
мә). 22 Бона сьста дьбьмә мина
сьста, wәк и йед сьст qазьнщ
кьм. Бона һ’әм уйа әз дьк’әвьмә
һ’але һәр кәси, wәк и һәр дәрә
щада бьк арьбьм һьнәк а хьлаз
кьм. 23 Ван һ’әм у тьшта әз иди
бона Мьзг ин ийе дьк ьм, wәк и
әз бьбьмә һәв ал‑п’аре дӧа‑дь
розг ед сәр wе.
24 Һун ньз ан ьн йед ләщмәй
данеда нә, һ’әм у жи дьр’әвьн,
ле т’әне йәк хәлат е дьст инә?
Ӧса бьр’әвьн, кӧ һун бьстиньн.
25 Әwед кӧ дьк ’әв ьн ә ләщ е,
хwә һин и гәләк тьшт и дьк ьн,
wәк и wе к’офийаф кӧ дьч’ьл
мьсә бьст ин ьн, ле кьрьна мә
бона к’офийа һ’әта‑һ’әтайе йә.
26 Бона wе йәке әз ӧса нар’әвьм

* 9:13 Qан уна Дӧщари 18:1.
* 9:14 Луqа 10:7‑8.
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чаw а йед бем әр әм, йан жи
бь к’ӧлма һәр’ьмә бе. 27 Ле әз
зордарийе qал ьбе хwә дьк ьм у
wе зәфт дьк ьм, кӧ нәб ә хәлqе
гази ләще кьм, ле әw хwәх а жь
дәст мьн һәр’ә.
Хwәде нәщер’ьбин ьн, чаwа 
щьмә’та Исрае леф щер’ьбанд

10

1 Нах wазьм хушк‑бьра
но, кӧ һун ньз ан ьбьн
wәк и кал‑бавед мә һ’әм у жи
бьн сийа ә’wрда бун у һ’әм у
жи Бә’ра Сорр’а дәрбаз бун*.
2 Һ’әм у жи т’әв и Мус а бун ә
йәк, ә’wр у бә’реда һат ьнә нь
хӧманд ьнеф. 3 Һ’әм уйа жи хут
әw хwарьна р’ӧһ’ан и хwар* 4 у
һ’әм уйа жи хут әw вәх wарьна
р’ӧһ’ан и вәх wар, чьмк и жь wи
Qәйайе р’ӧһ’ан и вәд ьх wарьн,
Йе кӧ т’әви wан дьч у у әw Qәйа
Мәсиһ бу*. 5 Ле Хwәде гәләкед
жь wан бәгәм нәк ьрьн, ләма

щьнйазед wан бәр’ийедаф һәр
дәра к’әт и ман*.
6 Иди әw тьшт бон а мә бунә
мәсәлед готи, wәк и әм һавьж и
йа хwә жь тьштед хьраб нәйньн,
чаwа wан дьлһавьж и кьр*. 7 Нә
жи бьбьн п’утп’арьст, чаwа жь
wан һьнәк бун, бона к’иж ана
ньвисар ә: «Щьмә’т е р’ун ьшт
хwар, вәх wар у р’абун нам уса
һәвр’а лист ьн»*. 8 Әм qавийе
нәк ьн, чаwа жь wан һьнәк а
qави кьр у р’ожәкеда бист се
һ’әзар мәри к’әт ьн qьр’ бун*.
9 Мәсиһ* нәщер’ьбин ьн, чаwа
жь wан һьнәк а щер’ьбанд у бь
мә’ра һат ьнә ледане мьрьн**.
10 У бина хwә тәнг нәк ьн, чаwа
жь wан һьнәка бинтәнги кьрьн
у бь дәст е мьлйак’әт е мьрьне
к’ок а wан һат*.
11 Әв һ’әм у тьшт чаwа мәс ә
лед гот и дьһ ат ьнә сәре wан,
ле бона мә кӧ әм ахьрийа ван

* 10:1 Дәрк’әт ьн 13:21‑22; 14:22‑29.
* 10:3 Дәрк’әт ьн 16:35.
* 10:4 Дәрк’әт ьн 17:6; Жьмар 20:11.
* 10:5 Жьмар 14:29‑30.
* 10:6 Жьмар 11:4.
* 10:7 Дәрк’әт ьн 32:6.
* 10:8 Жьмар 25:1‑18.
* 10:9 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Хӧдан».
** 10:9 Жьмар 21:5‑6.
* 10:10 Жьмар 16:41‑49.
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дәwрада дьж ин, чаwа шир әт
һат ьнә ньвисаре. 12 Аwа к’и дь
фьк ьр ә кӧ әw мьqәр’м сәк ьн и
йә, бьра һаш жь хwә һәб ә кӧ
нәк’әвә. 13 Щер’ьбанд ьнед ӧса
найенә сәре wә, пешт ьри wан
щер’ьбанд ьнед кӧ тенә сәр е
мәрьвед майин. Ле Хwәде амьн
ә, Әw наһелә кӧ һун жь qәwата
хwә дәр бенә щер’ьбанд ьне.
Әwе щер’ьбанд ьнеда дәл илә
ке жи бькә, кӧ һун бьк арьбьн
тәйах кьн*.
14 Аwа дәл алед мьн, жь п’ут
п’арьст ийе бьр’әвьн. 15 Әз чаwа
т’әви сәрwахт а хәб әр дьд ьм.
Һун хwәх а бьд ьнә бәр һ’әса
ба, әз чь дьбеж ьм. 16 Әw к’аса
Шив а Хӧдан, йа кӧ әм пе шь
кьрийе дьд ьн, нә һәләqәт ийа
хуна Мәсиһ ә? Әw нане кӧ әм
кәрд ьк ьн, нә һәләqәт ийа бә
дәна Мәсиһ ә?* 17 Нанәк һәйә,
ләма әм һ’әм у жи бәдәнәк ьн,

чьмк и әм һ’әм у жи жь wи нани
кәрд ьк ьн.
18 Дин а хwә бьд ьнә щьмә’т а
Исраеле: Әwед кӧ qӧрбана дь
хwьн, т’әви wе п’ара гориг әһе
набьн?* 19 Бәле әз чь беж ьм?
Гәло п’ут жь хwә тьштәк ә, йан
qӧрбанед п’утар’а тенә дай ине
бәрг а тьшт әк и дьг ьрьн? 20 На
хер! Ле гот ьн а мьн әв ә, кӧ әw
тьшт ед п’утп ’ар ьст дьк ьн ә
qӧрб ан, щьн ар’а ф дьк ьн, нә
кӧ Хwәдер’а. У әз нах wазьм
кӧ һәләqәт ий а wә т’әви щь
на һәб ә*. 21 Һун ньк арьн һьн
к’ас а Хӧд ан вәх wьн, һьн жи
к’ас а щьн а. Һун ньк арьн һьн
жь сьфра Хӧд ан бьх wьн, һьн
жи жь сьфра щьн а. 22 Йан әм
бьк ьн кӧ хир әт а Хӧд ан qә
бул нәк ә?* Чьм а әм жь Wи
qәwатт ьр ьн?
23 Дьб еж ьн: «Һәр тьшт ә’дәт
ә», бәле, ле һәр тьшт нә к’ар ә.

* 10:13 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Хwәде wе бькә кӧ һун тәйах кьн у бь ви
аwайи һуне бьк арьбьн жь wе йәке хьлаз бьн».
* 10:16 Мәтт а 26:26‑28.
* 10:18 Qан уна К’аһ инт ийе 7:6.
* 10:20 Qан уна Дӧщари 32:17.
* 10:22 Бь йунан и хәбәр бь хәбәр аһа йә: «Йан әм бьк ьн кӧ һелане бьд ьнә
к’ӧмр’әш ийаф Хӧдан». К’ӧмр’әш ийа Хӧдан р’ӧһ’ан и те фә’мк ьрьне.
Пәйманаф Кәвьнда, гав а щьмә’т а Хwәде дәст жь Хwәде к’ьшанд у
п’ут һ’әбанд ьн, әw ӧса дьһ ат ә һ’әсаб е чаwа жьна йәк и ч’ә’в бав ежә
мер әк и дьн. Һос әйа 2:2‑13; Йер әм ийа 3:6‑10, 20.
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«Һәр тьшт ә’дәт ә», ле һәр тьшт
ава накә. 24 Нәб ә кӧ йәк к’ара
хwә бьг әр’ә, ле йа һәв але хwә.
25 Чь кӧ qәс абх ан ад а те фь
ротане бьх wьн, пәй пьрс‑пьр
сийара нәк’әвьн, бона фьк ар
кьрьна исафе. 26 Чаwа ньвисар
ә: «Дьнй а бь хер‑хьзн а хwәв а
йа Хӧдан ә»*. 27 Һәгәр жь нәба
wәра йәк wә т’әгл иф кә у һун
бьх wазьн һәр’ьн, чь бьдьнә бәр
wә бьхwьн, пәй пьрс‑пьрсийара
нәк’әвьн, бон а фьк арк ьрьн а
исаф е. 28 (Ле һәг әр йәк wәр’а
беж ә: «Әва qӧрб ан ә», иди
нәх wьн бон а йе кӧ һун пе
һ’әсанд ьн у бона фьк арк ьрьна
исаф е. 29 Гот ьн а мьн нә бон а
фьк ара исафа wә йә, ле йа һә
вале wә.) Чьма гәрәке азай ийа
мьн бон а фьк ара исаф а йәк и
май ин бе лом әк ’арк ьрьне ф?
30 Һәг әр әз шьк ьрийе дьд ьм ә
Хwәде дьх wьм, чьм а бон а wе
йәке хәйба мьн дьк ьн, wәк и әз
шьк ьрий а хwә Хwәде тин ьм?
31 Аwа һәг әр һун бьх wьн,
вәх wьн, йан чь шьхӧл и кӧ
һун бьк ьн, һәр тьшт и бон а
шьк ьрд ай ин а Хwәде бьк ьн.
32 Нә ньг бавеж ьнә бәр щьһуйа,

нә бәр нәщ ьһуйа, нә жи бәр
щьвина Хwәде, 33 чаwа әз жи
һәр алийав а ль һ’әм уйа хwәш
тем у к’ара хwә нагәр’ьм, ле йа
гәләк а, wәк и хьлаз бьн.

11

1 Ч’ә’в бьд ьнә мьн, ча
wа әз жи ч’ә’в дьд ьмә
Мәсиһ*.

Бона сәрн ьх амт ьн у
сәрqот ийе дәма һ’әбанд ьнед а
2 Әз п’әйе wә дьд ьм, wәк и
һун һ’әм у дәр әщ ад а мьн бир
тин ьн у әw р’аw‑р’ьзьмедф кӧ
мьн данә wә пек тин ьн. 3 Ле әз
дьх wазьм кӧ һун зан ьбьн wәк и
сәр е һәр мери Мәсиһ ә, сәр е
жьне мер ә у сәре Мәсиһ Хwәде
йә. 4 Һәр мер е кӧ сәрн ьх амт и
дӧа йан п’ехәмб әрт ийе ф дькә,
әw сәре хwә беһӧрмәт дькә. 5 У
һәр к’ӧлфәта кӧ сәрqот дӧа йан
п’ехәмб әрт ийе дькә, әw сәр е
хwә беһӧрмәт дькә. Әw дьб ә
мина йәкә п’ор’кӧр’к ьри. 6 Аwа
гот и, һәг әр к’ӧлф әт сәр е хwә
нән ьхемә, бьра п’ор’е хwә жи
бьбьр’ә. Ле һәг әр к’ӧлф әт ер’а
ә’йб ә, кӧ п’ор’е хwә бьбьр’ә
йан бьд ә бәр дуз ан, кӧ ӧса

* 10:26 Зәбур 24:1; 50:12; 89:11.
* 11:1 Корьнт’и I, 4:16; Фил ип и 3:17.
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йә бьр а сәр е хwә бьн ьхемә.
7 Нә щай из ә мер сәр е хwә
бьн ьхемә, чьмк и әw сур әт у
р’умәт а Хwәде йә, ле жьн р’у
мәта мер ә. 8 (Чьмк и нә кӧ мер
жь жьне йә, ле жьн жь мер ә*
9 у мер бон а жьне нәхӧл ьqи,
ле жьн бон а мер.) 10 Бон а ве
йәке гәр әке к’ӧлф әт сәр е хwә
бьн ьхемә, чаwа ниш ан а бьн
һ’ӧкӧмда, бона мьлйак’әтед кӧ
дьбин ьн*. 11 Ле бәле йәктий а
Хӧд анд а нә жьн бе мер дьб ә,
нә жи мер бе жьн. 12 Чьмк и
чаwа жьн жь мер ә, ӧса жи
мер жь жьне йә, ле һ’әм у жи
жь Хwәде нә.
13 Һун хwәх а бьд ьнә бәр һ’ь
ша, гәло жь к’ӧлфәт е дьк’әв ә,
wәк и сәрqот бәр Хwәде дӧа
бькә? 14 Нә т’әбийәт жи wә һин
дькә, кӧ п’ор’е дьреж р’әwша
мер давежә? 15 Ле р’әwша жьне
п’ор’е дьреж ә, чьмк и әw п’ор’
жер’а бона ньх амт ьне һат ийә
дайине. 16 Ле һәгәр йәк бьх wазә
ве йәкер’а бьк’әвә дә’wе, ә’дә
тәк и мәй и дьн т’ӧнә у нә жи
йе щьвинед Хwәде.

Шива Хӧд ан
(Мәтта 26:26‑29; Марqос
14:22‑25; Луqа 22:14‑20)
17 Ле ве т’әм ийед а әз п’әйе
wә над ьм, чьмк и гава һун дь
щьвьн, әw наб ә к’ара wә, ле
зийана wә. 18 Бәри һәр тьшт и,
әз дьбьһем, гава кӧ һун дьщ ь
вьнә щьвине, нава wәда дьбә
дӧт ирәт и у кем‑зедә әз баwәр
дьк ьм. 19 Бәле, ә’сәйи дӧтирәти
wе бьк’әвә нава wә, wәк и йед
нава wәдайә жьбарә к’ьфш бьн.
20 Аwа һун кӧ дьщ ьвьнә щик и,
әва набә шива Хӧдан кӧ һун
дьх wьн, 21 чьмк и гава һәр йәк
жь wә дьх wә, һ’әщә‑һ’әща wи
йә сәр шиве дьк’әвә. Йәк бьр’чи
дьминә у йе дьн к’ефхwәш дьбә.
22 Чьма малед wә т’ӧнәнә, кӧ һун
wанда бьх wьн у вәх wьн? Йан
чьма щьвина Хwәде беһӧрмәт
дьк ьн у дәсттәнга дьдьнә шәр
ме? Әз чь wәр’а беж ьм? П’әйе
wә бьд ьм бона ве йәке? Әз ве
йәке ньк арьм!
23 Мьн әв йәк жь Хӧдан станд
у да wә, кӧ Хӧдан Иса wе шәва

* 11:8 Дәстпебун 2:18‑23.
* 11:10 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бона ве йәке у бона мьлйак’әт ед кӧ дь
бин ьн, гәр әке к’ӧлф әт сәрг ьр едай и бә, чаwа нишана кӧ һ’ӧкӧме wе
һәйә дӧа у п’ехәмб әрт ийе бькә».

397

КОРЬНТ’И I, 12

кӧ һат ә нәм амк ьр ьн е, нан
һьлда 24 шьк ьри да, кәрк ьр у
гот: «Әва бәдәна Мьн ә бона
wә. Ве йәке бон а бира нин а
Мьн бьк ьн». 25 Ӧса жи к’ас пәй
шивер’а һьлда у гот: «Әва к’аса
пәйманаф ну йә, пе хуна Мьн
гьредай и. Ве йәке бона бир
анина Мьн бьк ьн, чь щар гава
һун же вәх wьн»*. 26 Һәр щар,
гав а һун ви нан и бьх wьн у жь
ве к’асе вәх wьн, мьрьна Хӧдан
бьк ьнә дәнги, һ’әта һатьна Wи.
27 Аwа к’и бь нәл ай иqи на
не Хӧдан бьх wә йан к’аса Wи
вәх wә, wе дәйндар е бәдән у
хуна Wи бә. 28 Ләма бьра мәрьв
пешийе дьле хwә бьньһер’ә у
паше жь wи нани бьх wә у жь
wе к’асе вәх wә. 29 Чьмк и к’и бь
хwә у вәх wә у фә’мина бәдәна
Хӧдан* ньзан ьбә, әw диwана
хwә дьх wә у вәдьх wә. 30 Ләма
жи нав а wәда гәләк нәх wәш
у хwәй изәдә һәнә у һьнәк жи
мьрьнә. 31 Ле һәгәр мә диwана
хwә бьк ьра, диwана мәйе нә
һата кьрьне, 32 ле гава диwана
мә бьб ә, әм жь Хӧд ан тенә

шир әтк ьрьне, wәк и диwан а
мә т’әви дьнйайе нәбә.
33 Аwа хушк‑бьрайед мьн, га
ва бона шив а Хӧдан бьщ ьвьн,
һивийа һәвдӧ бьсәк ьн ьн. 34 Ле
һәгәр йәк бьр’ч и йә, бьра мала
хwәда бьх wә, кӧ нәбә, гава һун
бьщ ьвьн, диwане сәр хwәд а
бин ьн. Бон а пьрс ед май ин,
гав а бем әзе һьнг е сафи кьм.
П’ешк’ешедф Р’ӧһ’еф Пироз

12

1 Ле ньһ а чь жь п’еш
к’ешед Р’ӧһ’ани дьк’әвә
хушк‑бьрано, әз нах wазьм кӧ
һун нәзан бьн. 2 Wәва ә’йан ә
гава һун п’утп’арьст бун, һун
ӧса пәй п’утед кәр’ә лал к’әть
бун, һәр алийава к’әтьбунә бьн
qолед wан. 3 Бона ве йәке жи
әз wәр’а дьбеж ьм, т’ӧ кәс т’ӧнә
кӧ бь р’ебәрийа Р’ӧһ’е Хwәде
хәбәр дә у бежә: «Бьра ньфьр’
ль Иса бә». У кәсәк жи нька
рә бежә: «Иса Хӧдан ә», һәгәр
нә бь р’ебәрийа Р’ӧһ’е Пироз.
4 Аwа щур’ә‑щур’ә п’ешк’ешед
Р’ӧһ’ан и һәнә, ле хут дай ина
wи Р’ӧһ’и нә*, 5 щур’ә‑щур’ә

* 11:24‑25 Луqа 22:18‑19.
* 11:29 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «бәдәна Хӧдан» т’әне «бәдән»
һәйә.
* 12:4‑12 Р’омай и 12:4‑8.
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һ’әм у һәвр’а бәдәнәк ьн, ӧса
жи Мәсиһ ә. 13 Р’аст ӧса жи
йәктийа Р’ӧһ’әк ида әм һ’әм у
һат ьнә ньхӧманд ьнеф, кӧ бь
бьнә бәдәнәк, һьн щьһу һьн
нәщ ьһу, һьн хӧлам һьн аза у
әм һ’әм у жи жь wи Р’ӧһ’и данә
вәх wарьне.
14 Бәле бәдән нә т’әне әндә
мәк ә, ле жь гәләка йә. 15 Һәгәр
ньг бежә: «Әз нә жь бәдәне мә,
чьмк и әз нә дәст ьм», гәло әва
мә’н и йә, кӧ әw нә жь бәдәне
йә? 16 У һәг әр гӧһ бежә: «Әз
нә жь бәдәне мә, чьмк и әз нә
ч’ә’в ьм», гәло әва мә’н и йә, кӧ
әw нә жь бәдәне йә? 17 Һәгәр
т’әм ам ий а бәд әне ч’ә’в бу
йа, ле бьһ ист ьне ль к’ӧ буйа?
Һәг әр һ’әм у бәдән гӧһ буйа,
бинһ ьлдане ль кӧ буйа? 18 Ле
р’аст Хwәде әw әндәм йәко‑йәко
бәдәнәкеда щи кьрьн, чаwа Wи
хwәст. 19 Һәг әр һ’әм у әндәмәк
Бәдән йәк ә, әндәм гәләк ьн
буна, бәдәне ль кӧ буйа? 20 Ле
12 Чаwа бәдән йәк ә у гәләк р’аст ньһ а әндәм гәләк ьн, ле
әндәмед wе һәнә, ле диса әw бәдән йәк ә.

qӧл ьх жи һәнә, ле һәма wи Хӧ
дан ир’а qӧл ьх дьк ьн, 6 ӧса жи
щур’ә‑щур’ә карин һәнә, ле хут
әw Хwәде йә, кӧ ван дай инада
карине дьдә һәр кәси. 7 Ле һәр
кәсир’а Р’ӧһ’ бона к’ара һ’әмуйа
хӧйа дьбә. 8 Йәк ир’а жь Р’ӧһ’
хәбәра сәрwахт ийе те дай ине,
йәк ир’а хәбәра занәбуне хут жь
wи Р’ӧһ’и, 9 йәки дьнр’а баwәриф
хут жь wи Р’ӧһ’и, йәк и дьнр’а
п’ешк’ешед нәх wәшqәнщк ь
рьне хут жь wи Р’ӧһ’и, 10 йәк и
дьнр’а qәwат, wәк и к’әр әмәта
бькә, йәк и дьнр’а п’ехәмб әр
ти*, йәк и дьнр’а фә’м ина кӧ
р’ӧһ’а жь һәв дәрхә, йәк и дьн
р’а зьманед хәриб, йәк ир’а жи
шьр ов әк ьр ьн а wан зьм ан а.
11 Әв һ’әм у жи хут Хwәх а әw
Р’ӧһ’ дькә у һәр кәсир’а баш
qә‑башqә п’ар әв әд ькә, чаwа
кӧ дьх wазә.

* 12:10 К’ьт еба ф Пир озд а у илаһ иф нав а ве нә’м а Паwлосд а, хәб әра
«п’ехәмб әрт и» фьр ә те фә’мк ьрьне. Йе кӧ п’ехәмб әрт ийе дькә, әw
бь р’еб әрийа Р’ӧһ’е Пир оз гот ьнәкә жь Хwәде ә’лам и мәрьв а дькә.
Чаwа Паwлос Корьнт’и I, 14:3‑да дьб ежә, йе кӧ п’ехәмб әрт ийе дькә,
баwәрийа мәрьв а ава дькә, дьл дьдә бәр wан у бәр дьле wанда те. Иди
п’ехәмб әрт и нә т’әне бона тьшт ед кӧ һе нәqәw ьм и йә.
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Ч’ә’в ньк ар ә беж ә дәст:
«Тӧ кери мьн найей и!» У нә
жи сәри ньг ар’а дьк ар ә бежә:
«Һун кери мьн найен!» 22 Ле
сәрда әw әндәмед бәдәнейә кӧ
сьст к’ьфш дьбьн, әw һе фәрз
ьн 23 у әw әндәмед бәдәнейә
беqәд ьр тенә һ’әс аб е, әм һе
qәд ьр е wан зан ьн у йед ә’йб ә
нав а wед а, әм һе бь т’әрб әт
дьн ьхем ьн, 24 ле әндәмед мәйә
беә’йб нә һ’әwще wе йәке нә.
Ле Хwәде бәдән һәвв а кьр, кӧ
йе беqәд ьр һе qәд ьр бьст инә,
25 wәк и дӧт ир әт и нәк ’әв ә на
ва бәдәне, ле һ’әм у әндәм жь
һәвдӧр’а шәwат бьн. 26 Ләм а,
гав а әндәмәк еше дьк’ьш инә,
һ’әм у әндәм һәвр’а деш ьн, ле
гава әндәмәк те пәсьндай ине,
һ’әм у әндәм т’әви wе ша дьбьн.
27 Аwа һун бәд ән а Мәсиһ
ьн у һәр йәк жь wә әндәмәк и
бәдән а Wи йә. 28 У Хwәде пе
шийе һьнәк щьвинеда кьрьнә
шанд и, йа дӧда п’ехәмбәрф, йа
сьсийа дәрсдар, паше йед к’ә
рәмәтк ьр, пәйр’а йед хwәй ийе
п’ешк’ешед нәх wәшqәнщк ь
рьне, к’омәкдарийе, сә’витийе
у йед зьм анед хәриб*. 29 Чьм а
21

һ’әм у шанд и нә? Чьм а һ’әм у
п’ехәмбәр ьн? Чьма һ’әм у дәрс
дар ьн? Чьма һ’әм у к’әр әмәт а
дьк ьн? 30 Чьма һ’әм у хwәй ийе
п’ешк’ешед нәх wәшqәнщк ь
рьне нә? Чьм а һ’әм у бь зьм а
нед хәриб хәб әр дьд ьн? Чьм а
һ’әм у зьм ан а шьр ов әд ькьн?
31 Дә һун һ’әйр а п’ешк ’ешед
һе мәзьнд а бьн.
Ле әзе р’екә һәр ә qәнщ жи
нишан и wә кьм.

13

Һ’ьзк ьрьн

Һәг әр әз бь зьм анед
мәрьв а йан мьлй ак’ә
та хәб әр дьм, ле дьле мьнд а
һ’ьзк ьрьн т’ӧнәб ә, әзе бьбьмә
мина wи зәнг ьле кӧ дькә зьн
гин йан жи болмед сьфр ә кӧ
дьк ьнә шьнг ин. 2 Һәг әр п’еш
к’еш а п’ехәмб әрт ийе мьнр’а
һәб ә у сәр һ’әм у сӧр’а вәбьм,
һ’әм у занәбуне фә’м бьк ьм у
һәг әр баwәрийа мьн жи һаqас
һәб ә, һ’әт а ч’ий а жи жь щи
бьг ӧһезьм, ле һ’ьзк ьрьн дьле
мьнд а т’ӧнәб ә, әз нә т’ӧ тьшт
ьм*. 3 У һәг әр һәбук а хwә пев а
бәлай и бәләнг аз а кьм у бәдә
на хwә жи бьд ьмә дәр бон а

* 12:28 Әфәси 4:11.
* 13:2 Мәтт а 17:20; 21:21.
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шәw ьт анд ьн е, ле һ’ьзк ьр ьн
дьле мьнд а т’ӧнәб ә, т’ӧ к’ар
наг ьһ ижә мьн.
4 Һ’ьзк ьр ьн дум ькд ьр еж у
ширьн ә, һ’ьзк ьрьн һ’әвсудийе
накә, һ’ьзк ьрьн к’ӧбар наб ә,
п’ьш ьк а хwәда наwәрьмә, 5 бе
п’әргал нинә, йа хwә нагәр’ә, зу
һерс нак’әвә, к’ине нажо, 6 дьле
хwә ль нәһәqийе ша накә, ле
р’астийер’а ша дьбә. 7 Һ’ьзк ьрьн
һәр гав дад ьхә, һәр гав баwәр
дькә, һәр гав хwәй иг ӧман ә,
һәр гав сәбьр дькә.
8 Һ’ьзк ьрьн т’ӧ щар к’ӧта набә.
Һәгәр п’ехәмбәрт и һәбьн, wе
бәтал бьн, һәгәр зьманед хә
риб һәбьн, wе дәнгед wан бенә
бьр’ине, һәгәр занәбун һәбә,
wе дәрбаз бә һәр’ә. 9 Бәле әм
жь п’ьр’и‑һьндьк и заньн у жь
п’ьр’и‑һьндьк и п’ехәмбәртийе
дьк ьн. 10 Ле гава к’амьлти бе,
һьнг е нәк’ам ьлт и wе дәрбаз
бә һәр’ә.
11 Гав а әз зар’ бум, мьн мина
зар’а хәб әр дьда, мина зар’а
дьфьк ьрим, мин а зар’а дьд а
бәр һ’әсеб. Гава әз мәзьн бум,
әw тьшт ед зар’от ийе мьн жь
хwә дур хьст ьн. 12 Ньһ а әм
чаw а qәр әт ’ук и нәйн ьк ед а
дьбин ьн, ле һьнг е әме р’у бь
р’у бьбин ьн. Ньһ а әз жь п’ь

р’и‑һьнд ьк и зан ьм, ле һьнг е
әзе т’ам нас бьк ьм, чаwа әз
һат ьмә наск ьрьне.
13 Аwа ньһ а әв һәрс ек дьм и
ньн: Баwәри, гӧман у һ’ьзк ьрьн.
Ле һ’ьзк ьрьн сәр wанр’а йә.
Бона п’ешк’ешед
Р’ӧһ’е Пироз: 
П’ехәмб әрт и у зьманед хәриб

14

Дәм ан а һ’ьзк ьрьнед а
бьн у һ’әйр а п’ешк ’е
шед р’ӧһ’ан ид а бьн, илаһ и
п’ехәмб әрт ик ьрьне. 2 Әwе кӧ
бь зьм ане хәриб хәб әр дьдә,
әw нә кӧ мерьвр’а хәб әр дь
дә, ле Хwәдер’а, чьмк и кәс әк
Wи фә’м накә. Әw бь qәwат а
Р’ӧһ’ сӧр’а дьб ежә. 3 Ле бәле
йе кӧ п’ехәмб әрт ийе дькә, әw
мерьвр’а хәбәр дьдә, баwәрийа
wан ава дькә, дьл дьдә бәр wан
у бәр дьле wанд а те. 4 Әwе кӧ
бь зьм анед хәриб хәб әр дьдә,
т’әне баwәрий а хwә ава дькә,
ле әwе кӧ п’ехәмб әрт ийе дь
кә, щьвине пев а ава дькә. 5 Әз
дьх wазьм кӧ һун һ’әм у жи бь
зьм анед хәриб хәб әр дьн, ле
әз һе дьх wаз ьм кӧ һун п’е
хәмб әрт ийе бьк ьн, чьмк и йе
п’ехәмб әрт ийе дьк ә, жь йед
бь зьм анед хәриб хәб әр дьдә
чет ьр ә, пешт ьри wи wәхт е кӧ
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те шьровәк ьрьне, wәк и щьвин
бе авак ьрьне.
6 Аwа хушк‑бьр ано, һәг әр әз
бемә щәм wә бь зьманед хәриб
хәбәр дьм, әзе чь к’аре бьд ьмә
wә? Т’ӧ к’ар е над ьм һәг әр әз
ә’йант ийе, йан занәбуне, йан
п’ехәмб әрт ийе, йан һинк ьрь
не wәр’а нәйн ьм? 7 Һащәт ед
нәбинб әр ә кӧ дәнг дәрд ьх ьн,
әм беж ьн бьл ур бә, йан чәнг ф,
һәг әр дәнг е wан нәз әл ал бә,
wе чаwа зан ьбьн чь мьqам те
лех ьст ьне? 8 Йан жи, һәг әр
бор’и дәнг әк и нән ас дәрхә,
к’е wе к’ар е хwә ль шер’ бькә?
9 Ӧса жи һун, һәг әр бь зьмен
хәб әр әкә фә’мд ари нәб еж ьн,
wе чаwа бьз ан ьбьн һун чь дь
беж ьн? Хәб әрдана wәйе мина
бай е сар бә. 10 К’ьфш ә кӧ
дьнйайеда чьqас щур’ә‑щур’ә
зьман һәнә, ле жь wан йәк жи
бе фә’м ин нинә. 11 Ле, һәгәр әз
зьманәк и фә’м нак ьм, әз бона
йе wи зьмани хәбәр дьдә хәриб
ьм у йе хәб әр дьдә жи бон а
мьн хәриб ә. 12 Ӧса жи һун кӧ
һ’әйра п’ешк’ешед р’ӧһ’ан ида
нә, нав а wан п’ешк’еш ад а һе
пешда һәр’ьн, к’иж ан щьвине
ава дьк ьн.
13 Бон а ве йәк е әwе кӧ бь
зьманед хәриб хәб әр дьдә, бь

ра дӧа бькә кӧ шьр ов әкә жи.
14 Чьмк и гав а әз бь зьм ан ед
хәриб дӧа дьк ьм, әw р’ӧһ’е мьн
дӧа дькә, ле һ’ьше мьнда тьшт
р’ун ан и. 15 Әз чь бьк ьм? Әзе
һьн бь р’ӧһ’е хwә дӧа бьк ьм,
һьн жи бь һ’ьше хwә, һьн бь
р’ӧһ’е хwә бьст ьр ем, һьн жи
бь һ’ьше хwә. 16 Һәг әр тӧ бь
р’ӧһ’е хwә шьк ьрийе бьд и, әwе
кӧ мина нәз ана сәк ьн и йә, wе
чаwа р’азид арий а тәр’а qайл
бә беж ә: «Амин ф »? Әw qәт
фә’м накә жи, тӧ чь дьб еж и.
17 Бәле тӧ р’ьнд р’аз ибуне дь
ди, ле баwәрий а йе дьн найе
авак ьрьне.
18 Әз жь Хwәд ейе хwә р’аз и
мә, кӧ жь wә һ’әм уй а зә’фт ьр
бь зьманед хәриб хәбәр дьд ьм.
19 Ле бәле щьв инед а әз һе дь
хwазьм пенщ хәбәред фә’мдари
беж ьм, wәк и һьнәкед дьн жи
һин бьк ьм, нә кӧ бь һ’әз ара
хәб әр ед хәриб.
20 Хушк‑бьрано, һ’ьше хwәда
зар’ нибьн! Һьндава хьрабийеда
мин а зар’а бьн, ле һ’ьше хwә
да гьһ ишт и бьн. 21 Qан унед а
ньвис ар ә:
«Әзе бь мәрьвед хwәйе зьма
нед хәриб у заредф хәриба
ве щьмә’т ер’а хәб әр дьм,
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һәбә, һәгәр к’ӧлам бә, һинк ь
рьн бә, ә’йанти бә, хәбәрдана
зьманед хәриб бә, шьровәкьрьна
зьманед хәриб бә, бьра һ’әм у
жи бона авабуна щьвине бьн.
27 Һәг әр йәк бь зьмане хәриб
хәбәр дьдә, бьра дӧдӧ бьн, йан
йа лапә зә’ф сьсе, ле бьра йәк
пәй йәк ир’а хәб әр дә у йәк
жи шьровәкә. 28 Ле һәгәр кә
сәк т’ӧнә кӧ шьров әкә, бьра
әw щьвинеда дәнге хwә нәкә,
т’әне бәр хwәда Хwәдер’а хә
бәр дә. 29 У жь п’ехәмбәра жи
бьра дӧдӧ бьн, йан йа лапә зә’ф
сьсе хәбәр дьн у йед дьн бьра
ә’нәнә кьн. 30 Ле һәгәр ль бәр
йәк и жь нава р’уньштийа жи
тьштәк вәбә, иди бьра йе пе
шьн дәнге хwә бьбьр’ә. 31 Чьмк и
һун һ’әм у жи, йәк пәй йәк ир’а
дькарьн п’ехәмбәртийе бьк ьн,
wәк и һ’әм у жи һин бьн у һ’әм у
жи дьл бьст ин ьн. 32 У р’ӧһ’ед
Ә’рф‑ә’дәтед щьвине
п’ехәмбәра бьн сә’витийа п’е
26 Әм иди чаwа бьк ьн гәл и хәмбәрада нә, 33 чьмк и Хwәде
хушк‑бьра? Гава һун дьщьвьнә нә Хwәдейе беп’әргал ийе йә,
щик и, һәр кәсе жь wә чи wи ле Йе ә’дьлайийе йә.
ле бәле wе һьнге жи гӧһда
рийа Мьн нәк ьн, Хӧдан
дьбежә»*.
22 Аwа п’ешк’еша зьманед хә
риб ниш анәк ә, нә кӧ бон а
баwәрмәнда, ле бона нәбаwәра
у п’ехәмбәрти жи нә кӧ бона нә
баwәра йә, ле бона баwәрмәнда*.
23 Һәгәр т’әмамийа щьвине пева
бьщьвә у һ’әму жи зьманед хәриб
хәбәр дьн, һьнге һьнәкә нәзан
йан нәбаwәр бьк’әвьнә һьндӧр’,
wе нәбеж ьн: «Әвана дин бунә»?
24 Ле һәгәр һ’әм у жи п’ехәмбәр
тийе бькьн, һьнге йәки нәбаwәр
йан нәзан бьк’әвә һьндӧр’, wе
жь һ’әм у готьнед wан хwә мӧ
кӧр’ бе у бе гӧнәк’арк ьрьнеф,
25 сӧр’ед дьле wида жи wе бенә
ә’йанк ьрьне у дәвәр’у ль бәр
Хwәде бьк’әвә, wи бьһ’әбинә
у дәнг һьлдә бежә: «Р’асти жи
Хwәде нав wәда йә!»

* 14:21 Ишайа 28:11‑12; Qан уна Дӧщари 28:49.
* 14:22 Хәб әра «нишан» ль вьр бь дӧ щур’а те фә’мк ьрьне, к’ар у зьрар.
П’ехәмбәрт и нишанәкә к’ар ә бона баwәрмәнда, чьмк и пе wе баwәри
йа wан те шьданд ьне, к’ар е дьк’әвьн. Ле хәб әрдана бь зьманед хәриб
бона нәбаwәра нишанәкә зьрар ә, чьмк и фә’м нак ьн, к’ар е нак’әвьн.
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Чаwа нав а һ’әм у щьвинед
щьмә’т а Хwәдед а*, 34 бьра жь
нед wә щьв ин ед а хwә кәр’
кьн, чьмк и изьн а wан т’ӧнә
хәб әр дьн, ле бьра гӧһдар бьн,
чаwа Qан ун жи дьб ежә. 35 Ле
һәг әр әw тьшт әк и дьх wазьн
бьз ан ьбьн, бьр а ль мале жь
мер ед хwә бьп ьрсьн, чьмк и
нә щай из ә кӧ жьн щьвинед а
хәб әр дә.
36 Т’ӧ хәб әр а Хwәде жь wә
дәрк’әт? Йан т’әне гьһ ишт ә
wә? 37 Һәгәр йәк дьфьк ьр ә, кӧ
хwәх а п’ехәмбәр ә йан р’ӧһ’а
ни йә, бьра зан ьбә чь кӧ мьн
wәр’а ньвисин, т’әм ийа Хӧдан
ә. 38 Ле һәгәр йәк гӧһ надә ван
тьшта, һун жи гӧһ нәд ьнә wи.
39 Аwа хушк‑бьрано, һ’әйра
п’ехәмбәртикьрьнеда бьн у дән
ге йед бь зьманед хәриб хәб әр
дьд ьн нәд ьнә бьр’ине. 40 Т’әне
һәр тьшт бьра бь т’әрб әт, щи
бь щи у маq ул и бә.

Р’абуна Мәсиһә жь мьрьне

15

1 Әз wе Мьзг ин ийе ф дь

хwазьм биньмә бира wә
хушк‑бьрано, йа кӧ мьн wәр’а
даннасин кьр у wә qәбул кьр,
сәр wе жи сәк ьнинә. 2 Бь wе жи
һун хьлаз дьбьн, һәг әр wе хә
бәре, йа кӧ мьн wәр’а даннасин
кьр, qәw ин бьг ьрьн. Һәгәр на,
баwәрийа wәйе бад иһәwаф бә.
3 Мьн әв йәк а сәр һәр тьшт и
р’а, чаwа станд, ӧса жи да wә,
кӧ Мәсиһ бона гӧнед мә мьр,
ль гора ньвисара* 4 у һатә дә
фьнк ьрьнеф, р’ож а сьсийа Әw
Хwәдеда жь мьрьне р’абу ль гора
ньвисара*, 5 Пәтрусва* хӧйа бу,
пәйр’а һәр донздәһ шанд ийа
ва**. 6 Паше щар әкер’а пенсьд
хушк‑бьрай и зедәт ьрв а хӧйа
бу, жь wан гәләк һ’әт а ньһ а
сах ьн, ле һьнәк жи мьрьнә.
7 Паше Аqубв аф хӧйа бу, пәйр’а
һ’әм у шанд ийав а.

* 14:33 Аһа жи те фә’мк ьрьне кӧ әв хәб әр «чаwа нав а һ’әм у щьвинед
щьмә’т а Хwәдед а» р’еза 33‑ва гьр ед ай и йә, нә кӧ р’еза 34‑ва. Аwа
гот и әв те фә’мк ьрьне чаwа фьк ьр әкә хwәс әрих wә йә: «Нав а һ’әм у
щьвинед щьмә’т а Хwәдеда аһа йә».
* 15:3 Ишайа 53:5‑12.
* 15:4 Зәбура 16:8‑10.
* 15:5 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Кифас».
** 15:5 Луqа 24:34‑36; Мәтт а 28:16‑17; Марqос 16:14; Йуһ’әнна 20:19.
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Ахьрийе, пәй һ’әм уй ар’а
мьнв а хӧйа бу, чаwа йәк и нә
сәре хwә жь дийа хwә буй и*.
9 Чьмк и әз жь шанд ий а йе
һәри паш ьм, кӧ нә лай иq ьм
шанд и жи бемә гот ьне, чьмк и
мьн щьвин а Хwәде зер анд*.
10 Ле әз бь к’әр әм а Хwәде мә
чь жи һәмә у к’әрәма Wи кӧ
бь мьнр’а йә, бош‑бәтал ни
бу. Ле сәрда әз жь wан һ’әм у
шанд ийа зә’фт ьр хәбьт им у нә
кӧ әз бум, ле к’әрәма Хwәдейә
кӧ бь мьнр’а йә. 11 Аwа һәг әр
әз бьм, йан әw бьн, әм һ’әм у
жи аһа даннасин дьк ьн у wә
аһа жи баwәр кьрийә.
8

Р’абуна баwәрмәнд айә 
жь мьрьне
12 Аwа һәг әр әм данн ас ин
дьк ьн, кӧ Мәсиһ жь мьрьне
р’абуй ә, чаw а жь wә һьн әк
дьб еж ьн, кӧ р’абун а мьрий а
т’ӧнә? 13 Һәгәр р’абуна мьрийа
т’ӧнә, кӧ ӧса йә Мәсиһ жи жь
мьрьне р’анәбуйә. 14 У һәг әр
Мәсиһ жь мьрьне р’анәбуйә,
кӧ ӧса йә данн ас ин ий а мә
жи бош‑бәт ал ә у баwәрийа
wә жи бош‑бәтал ә. 15 У әме

жи бьбьн ә шә’д ед Хwәд ей ә
дәр әw, чьмк и мә бона Хwәде
шә’дәт и да, кӧ Әwи Мәсиһ жь
мьрьне р’ак ьр, ле һәгәр мьрийе
р’анәбьн, кӧ ӧса йә Әw жи жь
мьрьне р’анәк ьрийә. 16 Чьмк и
һәгәр мьрийе р’анәбьн, кӧ ӧса
йә Мәсиһ жи жь мьрьне р’а
нәбуйә. 17 У һәг әр Мәсиһ жь
мьрьне р’анәбуйә, wәк и ӧса
йә баwәрийа wә бад иһәwа йә,
һәла һе һунә нава гӧнед хwәда
нә 18 у әwед баwәрийа Мәсиһда
жи мьрьнә ӧнда бунә. 19 Һәгәр
т’әне әм бона ве жийине гӧмана
хwә Мәсиһ тиньн, кӧ ӧса йә әм
жь һ’әм у мәрьва мә’рьмт ьр ьн.
20 Ле р’аст Мәсиһ жь мьрьне
р’абуйә, чаwа бәреф дәрәмәта
пеш ьн жь нав а мьрийа р’абу
йи. 21 Мьрьн р’уйе мәрьвәк ида
бу, бь мәрьв әк и жи wе р’абуна
мьрийа бьбә. 22 Чаwа һ’әм уйед
жь Адәмф буйи дьмьрьн, ӧса жи
һ’әм уйед жь Мәсиһ буйи wе сах
бьн. 23 Ле һәр кәс дора хwәда:
Пеш ийе Мәсиһ чаwа бәре дә
рәмәта пеш ьн, паше йед п’ара
Мәсиһ, wәхт е һат ьн а Wид а.
24 Һьнг е ахьри wе бе, гав а к’ок а
һәр сәрwертийе, һ’ӧкӧмәтийе у

* 15:8 К’ар ед Шанд ийа 9:3‑6.
* 15:9 К’ар ед Шанд ийа 8:3.
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qәwате бинә у п’адшатийе бьдә
дәст е Бав Хwәде. 25 Чьмк и Әw
гәрәке п’адшат ийе бькә, һ’әта
кӧ Хwәде һ’әм у дьжм ьна бькә
бьне п’ийед Wи*. 26 Дьжм ьне
хьлазийе кӧ wе к’оке ле бинә,
мьрьн хwәх а йә, 27 чьмк и нь
висар дьбежә: «Хwәде һәр тьшт
бьне п’ийада ельм иф Wи кьр».
Ле гав а те гот ьне «һәр тьшт»
ельм и Wи кьр, фә’мдари йә,
пешт ьри Wи Хwәдей и, Йе кӧ
һәр тьшт ельм и Wи кьр*. 28 У
гав а һәр тьшт ельм и Wи бьн,
һьнг е Кӧр’ Хwәх а жи wе ель
ми Wи Хwәдей и бә, Йе кӧ һәр
тьшт ельм и Wи кьр, wәк и һәр
тьшт ид а Әw бьб ә Хwәд ей е
һәр тьшт и.
29 Wәк и дьн гот и, әwед кӧ
бона мьрийа тенә ньхӧманд ь
не wе чь бьк ьн? Һәг әр мьрийе
т’ӧ щар р’анәбьн, иди чьм а
бон а мьрий а тенә ньхӧм ан
дьне? 30 Чьм а әм жи һәр гав
хwә дав еж ьнә сәр сел а сор?
31 Әw фьр’н аqбун а мьн шә’д ә
йә, хушк‑бьрано, йа кӧ әз пе

wә фьр’н аq дьб ьм йәктий а
Мәсиһ Исайе Хӧд ане мәд а,
әз һәр р’ож дәст жь ә’мьр е
хwә дьк’ьш ин ьм. 32 Һәг әр мьн
Әфәс ед а шәр’е хwә дәр әщ а
мәрьв айед а т’әви «сә’в а» кьр,
чь к’әт ә к’ис е мьн? Һәг әр
р’абун а мьрий а wе т’ӧн әб ә,
дә иди «әм бьх wьн‑вәх wьн,
чьмк и әме сьб е бьм ьр ьн»*,
чаwа һьнәк дьб еж ьн. 33 Нәх а
пьн! «Һәвалт ийа хьраб мәрьве
хwәй ип ’әрг ал хьр аб дьк ә»*.
34 Р’аст бьфьк ьрьн, сәр һ’ьше
хwәда wәрьн, иди гӧна нәк ьн,
чьмк и һьнәк жь wә һе Хwәде
нас нак ьн, әз ве йәке дьбеж ьм,
кӧ һун шәрм бьк ьн.
Qал ьбе нуй и 
пәй р’абуна мьрьнер’а
35 Ле

бәле йәке бежә: «Мьри
чаwа дьк арьн р’абьн у qал ьб е
wане чаwа бә?» 36 Сәр е аqьл!
Әw т’ох ьме кӧ тӧ дьч ин и, һ’әта
«нәмьрә» жийинер’а шин набә.
37 У әw тьшт е кӧ тӧ дьч ин и, нә
кӧ wи qал ьби дьч ин и, к’иж ан

* 15:25 Зәбур 110:1.
* 15:27 Зәбур 8:6.
* 15:32 Ишайа 22:13; 56:12.
* 15:33 Әва гот ьнәкә йәк и йунан ә, нав е wи «Мәнандәр», бәри Иса жь
сала 342‑а һ’әт а сала 291‑а һәбу.
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кӧ wе бьг ьһ иж ә, ле һ’әб әк ә
садә йә, мәс әлә гән ьм, йан
жи жь т’ох ьмед май ин. 38 У
Хwәде qал ьб дьдә wи т’ох ьм и,
чаwа кӧ дьх wазә у һәр т’ох ьмәк
qал ьб е хwә дьст инә. 39 Һ’әм у
qал ьб хун‑гошт әк нин ьн, qа
льб е мерьв башqә йә у qал ьб е
һ’әйwен башq ә, йе тәйр әд а
башqә йә, йе мә’сийа жи башqә.
40 Qал ьб ед ль ә’змен жи һән ә,
qал ьб ед ль дьне жи һәнә, ле
р’әwш а йед ә’змен башqә йә
у йед дьне башqә. 41 Р’әwш а
тә’в е башqә йә, р’әwш а һив е
башqә у р’әwш а стәйрк а жи
башqә йә у һәр стәйркәк бь
р’әwш а хwә жь һәв тенә фьр
qик ьрьне. 42 Бь ви аwайи жи
р’абун а мьр ий а йә: Qал ьб е
дерьс те чанд ьне, йе нәдерьс
wе р’аб ә. 43 Әw бер’әwш те
чанд ьне, бь р’әwше wе р’аб ә,
әw бет ’аq әт ий е те чанд ьне,
бь qәwат е wе р’аб ә. 44 Qал ьб е
бинб әр те чанд ьне у qал ьб е
р’ӧһ’ан и wе р’аб ә.
Чаwа кӧ qальбе бинбәр һәйә,
ӧса жи qал ьбе р’ӧһ’ан и һәйә.
45 Аһа жи ньвис ар ә: «Мәрьв е
пеш ьн Адәмф, бу бинб әр әк и

сах»*, ле Адәме пашьн бу р’ӧ
һ’әк и жийиндайине. 46 Ле бәле
пеш ийе йе р’ӧһ’ан и нәбу, ле
йе бинб әр, паше йе р’ӧһ’ан и.
47 Мәрьв е пеш ьн жь хwәл ий а
ә’рде бу, мәрьве дӧда жь ә’змен
бу. 48 Чаwа йе жь хwәл ийе бу,
ӧса жи йед жь хwәл ийе нә,
чаwа йе жь ә’змен ә, ӧса жи
йед жь ә’змен ьн. 49 У мә чаwа
кьрасе йе жь хwәл ийе ль хwә
кьрийә, әме ӧса жи кьрасе йе
жь ә’змен ль хwә кьн.
50 Гот ьн а мьн әв ә хушк‑бь
ран о, wәк и хун у гошт ль
П’адш ат ий а Хwәде ньк арьн
wар бьн, нә жи дерьсбун wе
ль нәдерьсбуне wар бә. 51 К’а
бьбьһен, әз сӧр’әке wәр’а бе
жьм: Әм һ’әм уйе нәм ьрьн, ле
әм һ’әм уйе жи бенә гӧһастьне*,
52 ньшк ев а, чаw а ч’ә’в е хwә
бьг ьр и‑вәк и, дәм а бор’ий а
ахьрийе бе ледане. Чьмк и гава
бор’и бе ледане, мьри wе нәде
рьсбуй и р’абьн, әме жи бенә
гӧһ аст ьн е. 53 Чьмк и гәр әк е
әви дерьс нәдерьсийе ль хwә
wәрг ьр ә у әви мьри нәм ьри
йе ль хwә wәрг ьр ә. 54 Ле гав а
әви дерьс нәдерьсийе ль хwә

* 15:45 Дәстпебун 2:7.
* 15:51‑52 Т’есалон ик и I, 4:14‑17.
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wәргьр ә у әви мьри нәм ьри
йе ль хwә wәрг ьр ә, һьнг е әw
гот ьне бе сери, кӧ ньвис ар ә:
«Сәрк ’әт ьне мьрьн һ’уфи
хwә кьр»*.
55 «Мьрьн, к’ане qиле жә’р а
тә?
Мьрьн, к’ане сәрк ’әт ьн а
тә?»*
56 Qиле мьрьне гӧнә йә у qә
wата гӧна жь Qан уне йә. 57 Ле
шьк ьр жь Хwәд е, кӧ әм бь
дәст е Хӧдане мә Иса Мәсиһ
сәр хьст ьн.
58 Аwа хушк‑бьр ай ед мьн ә
дәл ал, qәw ин бьм ин ьн, жь
щийе хwә нәһ’әж ьн, һәр гав
шьхӧле Хӧданда пешда һәр’ьн,
бьз ан ьбьн хәбат а wә бош‑бә
тал нинә ль бәр Хӧд ан.
Бона к’омәкт’опк ьрьне

16

1 Ле ньһ а дәрһ әq а к’о
мәкт ’опк ьр ьн а бон а
щьмә’та Хwәде, мьн чаwа т’әми
да щьв инед Гал атй ай е, һун
жи ӧса бьк ьн: 2 Һәр йәкшәм,
дәст е жь wә һәр кәсив а чьqас
те, бьра тьшт әк и дәст е хwәр’а
паш хә, нәб ә кӧ гав а әз бем,
һьнг е бе т’опк ьрьне. 3 У гав а

әз бем, һун жи р’е к’иж ан ар’а
дьбин ьн, әзе пе дәст е wан, бь
ньвисар п’ешк’ешед wә бьш и
ньмә Оршәл име ф. 4 У һәг әр
мьнр’а жи бьк’әв ә, кӧ әз һә
р’ьм, иди әwе т’әви мьн бен.
Т’ьвд иред Паwлос
Пәй чуй ин а qәз а Мәк ә
донй ай ер’а, әзе сәр ик и ль
wә хьм, чьмк и әзе Мәкәдон
йай ер’а дәрб аз бьм. 6 Дьб ә
кӧ ль щәм wә бьм ин ьм, йан
жи зьвьст ан а хwә wьр дәрбаз
кьм у һьнг е һун дьк арьн мьн
вәр’ек ьн, әз к’ӧд а кӧ һәр’ьм.
7 Чьмк и әз ньһ а нах wаз ьм кӧ
wә сәр р’ий а хwә бьб ин ьм
һәр’ьм, ле әз гӧм ан ьм кӧ хе
ләке щәм wә бьм ин ьм, һәг әр
Хӧд ан һ’ьз бькә. 8 Ле ньһ а әзе
һ’әт а Р’ож аф Пенщ ийә һ’әсаб,
ль Әфәс е бьм ин ьм, 9 чьмк и
дәрг әһ әк и хер ей и мәз ьн ль
бәр мьн вәбуйә у пәйк’әт ийед
мьн гәләк ьн.
10 Һәгәр Тимот’ейо бе щәм wә,
ӧса бьк ьн кӧ әw жь wә вәнәк’ь
шә, чьмк и әw жи бона Хӧдан
дьхәбьтә, чаwа әз. 11 Ӧса бьра
тӧ кәс wи беqәд ьр нәкә. Wи бь

* 15:54 Ишайа 25:8.
* 15:55 Һос әйа 13:14.
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хер‑сьламәт вәр’ек ьн, wәк и бе
щәм мьн, чьмк и әз һивийа wи
у бьрайед т’әви wи мә.
12 Ле дәрһәqа Аполойе бьр а
да, мьн гәләк и лав а же кьр,
кӧ т’әви бьра сәр wәда бьһ ат а,
ле нет а wи һат ьне ньһ а qәт
т’ӧнәбу, ле wе бе, гав а мәщ ал
бьк’әв е.
Гот ьнед ахьрийе
13 Һ’ьшйар бьм ин ьн, баwәри

йеда һ’имг ьрт и бьн, ә’гит бьн,
бьш ьд ьн, 14 бьра һәр кьрьнед
wә бь һ’ьзк ьрьне бьн.
15 Ньһ а һун зан ьн кӧ Стеф а
нас мал а хwәв а баwәрмәндед
qәза Ахайайейә пеш ьн ә у wан
хwә данә хьзмәтк’арийа щьм
ә’та Хwәде. Иди әз һиви жь wә
дьк ьм хушк‑бьрано, 16 кӧ һун
гӧр’а ф йед ӧсад а бьн, ӧса жи

гӧр’а wан һ’әм уй ад а, йед кӧ
т’әви шьхӧле ве хәбат е дьбьн.
17 Әз бон а һат ьн а Стеф ан ас,
Форт унат о у Ахай ико ша мә,
баре дьле мьнда wана дәwса
wә гьрт, 18 бь wе йәке дьле мьн
у wә жи р’ьһ’әт кьрьн. Qәд ьре
йед ӧса бьг ьрьн.
19 Щьвинед qәз а Асй айед а
ль wә сьл ав дьк ьн. Акил а у
Прьск ила т’әви щьвина мала
хwәда гәләк и йәктийа Хӧдан
да ль wә сьлав дьк ьн. 20 Һ’әм у
хушк‑бьрайед вьр ль wә сьлав
дьк ьн. Бь р’ам усана шире һ’ә
лал ль һәвдӧ сьлав кьн.
21 Әв сьлав, бь дәстньвисара
мьн Паwлос ә. 22 Һәгәр йәк Хӧдан
һ’ьз накә, бьра ньфьр’ ль wи бә.
«Маранат’а*». 23 К’әрәма Хӧдан
Иса ль wә бә. 24 Әз wә п’ара
Мәсиһ Иса к’әтийа һ’ьз дьк ьм.

* 16:22 «Маранат’а» бь зьмане арам и те фә’мк ьрьне: «Йа Хӧдан wәр ә».

НӘ’М А ПАWЛОСӘ ДӦД А
КОРЬНТ’ИЙ АР’А
Пешготьн
Хӧйа дьб ә кӧ «Нә’м а Корьнт’ий айә Дӧд а» жи мин а нә’м а
пеш ьн, Паwлос дәма р’еw ит ийа хwәйә 3‑да ньвисийә, незик и
сала 56‑а. Гав а әwи ньвиси, һәләqәт ийа wи у щьвинаф Корьнт’е
һәвр’а һаqаси п’ак нибу. Хӧйа дьб ә кӧ жь әндәмед щьвине һьнәк
һьмб әри wи р’абьбун, әwи жи бәрк’ ль wан һьлат ьбуф, ле нә’ма
хwәда сәбьр у һ’ьзк ьрьна хwә һьндав а wанда хwәй кьрийә у гӧ
мана хwә жи жь wан нәбьр’ийә, кӧ wе ахьрийе һәвр’а т’ьфаqф бьн
у мьqабьлбуне т’ӧнәб ә.
Паwлос п’ара нә’мейә пеш ьнда һәләqәт ийа хwә у щьвина Ко
рьнт’е ә’нәнә дькә у шьров әд ькә, кӧ чьма нә’ма бәреда ӧса һ’ьшк
ль wан һьлат ьбу, йед кӧ мьqабьл и wи бун. Әw ньһ а ве нә’меда
шьк ьрдай ина хwә ә’лам дькә, кӧ һьлат ьнаф wийә һ’ьшк бу мә’н и,
кӧ әw сәр кьрьна хwә п’ошман бун, вәг әр’ийан у гот ьнед wир’а
qайл бун (сәред 1‑е һ’әт а 7‑а).
Паше Паwлос р’е дьдә бәр баwәрмәнда, кӧ әw алийе п’ешк’е
шедф бона алик’арийа баwәрмәндед Щьһустанейәф дәсттәнг мәр’д
бьн (сәред 8‑а һ’әт а 9‑а).
Сәред хьлазийеда жи Паwлос дәрһәqа qӧл ьхе шанд ит иф у р’а
бун‑р’ун ьшт ьна хwәда дьбежә. Әw бона wан дьбежә, йед кӧ хwә
чаwа шанд ийед р’аст һ’әсаб дьк ьрьн, ле Паwлос шанд ийе дәр әw
(сәред 10‑а һ’әт а 13‑а). Ле бәле ве нә’меда мәр әме Паwлос т’ӧ щар
нә әw бу, кӧ әwи наве хwә бьл ьнд кьра, йан хwә бьл ьнд бьг ьрт а у
п’әйе һинк ьрьна хwә бьда. Ле әw пьштг ьрийе qӧл ьхе шанд ит ийа
хwә дькә, wәк и бьк арьб ә Мьзг ин ийаф р’аст бьдә qәбулк ьрьне, кӧ
һ’әм у жи Мәсиһ нас кьн у qәбул кьн чаwа Хӧданф.
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Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1‑11)
Паwлос у щьвина Корьнт’е (1:12–7:16)
К’омәкдарийа бона баwәрмәндед Щьһустане (8:1–9:15)
Щабдайина Паwлос бона һ’ӧкӧме шандитийа хwә (10:1–
13:10)
Пашготьн (13:11‑13)

1

Сьлавк ьрьн

Жь Паwлос е бь ә’мьр е
Хwәде шанд ийе ф Мәсиһ
Иса у Тимот’ейойе бьрайе мә,
щьвин а ф Хwәдей ә Корьн
т’ер’а у wе т’әмам ийа щьмә’та
Хwәдер’а, йа кӧ т’әвайийа qәза
Ахайайеда йә:
2 Дә бьра к’әрәмф у ә’дьлайийа
Бавеф мә Хwәде у Хӧданф Иса
Мәсиһ ль wә бә.
1

Паwлос шьк ьрийе дьдә
Хwәде
3 Шьк ьр Хwәдейе Бав е Хӧ
дане мә Иса Мәсиһр’а, Баве
дьлшәwат ийе у Хwәдейе һ’әм у
бәрд ьл ийеф. 4 Әw нав а һ’әм у
тә’л и‑тәнг ийада дьл дьдә бәр
мә, wәк и әм жи бьк арьбьн дьл
бьдьнә бәр wан, йед кӧ нава һәр
щур’ә тә’л и‑тәнг ийада нә, бь
wе бәрд ьл ийе, пе к’иж ане әм
хwәха жь Хwәде тенә бәрд ьл и

кьрьне. 5 Бәле чаwа әм т’әви wан
щәфайед Мәсиһә гәләк дьбьн,
ӧса жи гәләк и бь дәсте Мәсиһ
бәр дьле мәда те һатьне. 6 Һәгәр
әм тә’ли‑тәнгийада нә, әw бона
бәрд ьл и у хьлазбунаф wә йә у
һәг әр әм бәрд ьл ик ьри нә, әw
бона wе бәрд ьл ийа wә йә, кӧ
һун бьк арьбьн бь сәбьре wан
тә’л и‑тәнг ий а бьк ’ьш инь н,
к’иж ана әм жи дьк’ьш ин ьн.
7 У әм wәд а ә’сәй и гӧм ан ьн,
чьмк и әм зан ьн кӧ һун чаwа
т’әви щәфайед мә нә, ӧса жи
т’әви бәрд ьл ийа мә нә.
8 Әм нах wазьн кӧ һун һаш
жь wан тә’ли‑тәнгийа т’ӧнәбьн
хушк‑бьрано, йед кӧ мә qәза
Асйайеда к’ьшанд ьн. Әм жь
qәwата хwә дәр һаqаси к’әт ь
нә бьн баред гьран, һ’әта кӧ
мә дәст е хwә жь ә’мьр е хwә
жи к’ьшанд. 9 Бәле мә хwәр’а
qьрара мьрьне һ’әсаб кьр, ле
әв йәк бу wәк и әм гӧмана хwә
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нәд ьнә сәр хwә, ле сәр Хwәде,
Йе кӧ мьрийа жь гор’а р’ад ькә.
10 Жь дәст е wе мьрьн а тьрс у
хоф Әwи әм хьлазф кьрьн у wе
хьлаз кә жи. У гӧмана мә һәйә
кӧ wе диса мә хьлаз кә, 11 бь
алик’арийа wан дӧайед кӧ һун
бона мә дьк ьн. Бь ви аwайи бь
сайа дӧайед гәләк а к’әрәмф wе
мәр’а бе дай ине у гәләке бона
мә шьк ьрийе бьд ьнә Хwәде.
Паwлос шьров әд ькә 
чьма нәч уйә Корьнт’е
12 Р’успит ийа

мә әв ә: Исафа
мә шә’дәтийе дьдә, wәк и мә бь
дьле сах у вәкьри* жь Хwәдеда ль
ве дьне ә’мьре хwә дәрбаз кьр,
илаһ иф һьндава wәда, нә кӧ бь
сәрwахтийаф мәрьвайийеф, ле бь
к’әрәма Хwәде. 13 Әм тьштәки дьн
wәр’а наньвисьн, пештьри wан
тьштед кӧ һун дькарьн бьх уньн
у фә’м бьк ьн у әз гӧман ьм кӧ
һуне т’ам фә’м бьк ьн, 14 чаwа
жь п’ьр’и‑һьндьк и wә әм фә’м
кьрьнә, wәк и һун бьг ьһ иж ьнә
wе фә’мине кӧ әм р’успитийа
wә нә, чаwа һун жи йа мә нә,
Р’ожа һатьна Хӧдан Иса.

15 Мьн

бь ве гӧмане шеwьра
хwә кьр, пешийе бьһатама щәм
wә, кӧ wә дӧ щара к’әрәм бьс
танда, 16 аwа гот и сәрик бьда
wә, жь щәм wә бьч ума Мәкә
донйайе у жь Мәкәдонйайе жи
диса сәр wәда вәгәр’ийама, кӧ
wә жи әз ль алийе Щьһустане
даф вәр’ек ьрама*. 17 Гава әз аһа
дьшеwьрим, гәло мьн сьвькайи
кьр? Йан шеwьра хwәда мина
бәнде ве дьнйайе шеwьрим, кӧ
«Бәле» у «На»‑йа мьн сьбәһ‑евар
нәбә йәк? 18 Ле Хwәде шә’дә йә,
кӧ созе мә wәр’а нәбуйә «Бәле»
у паше «На». 19 Чьмк и Кӧр’еф
Хwәде, Иса Мәсиһ кӧ пе мә wәр’а
һатә даннасинк ьрьне, (бь мьн,
Силас* у Тимот’ейо), «Бәле» у
«На» нәбу, ле нава Wида т’ьме
«Бәле» йә. 20 Чьмк и һ’әм у созед
Хwәде бь Иса Мәсиһ «Бәле» нә,
ләма жи әм бь Wи «Аминф» дь
беж ьн, бона р’умәта Хwәде. 21 У
Хwәде йә, йе кӧ әм wәва т’әвайи
йәктийа Мәсиһда һ’имг ьрт и
кьрьн. Хут Wи әм к’ьфш кьрьн
22 у мора Хwә дани сәр мә, Р’ӧһ’еф
Пироз кьрә дьле мә чаwа бьһеф
жь бәр созе Хwәва.

* 1:12 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Бь дьлсах ийе у һ’әлал ийе».
* 1:16 К’ар ед Шанд ийа 19:21.
* 1:19 Бь йунан и «Силв ано» ньвисар ә, кӧ щур’әк и нав е «Силас» ә.
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23 Ле сәр мьнр’а Хwәде шә’дә

йә, кӧ мьн qем иш и wә нәк ьр,
кӧ нәһ ат ьмә Корьнт’е. 24 Әм
һ’ӧк ӧм и сәр баw әр ий а ф wә
нак ьн, чьмк и һун баwәрийеда
шьд ийай и нә, ле әм т’әви wә
дьхәбьт ьн бона шабуна wә.

2

нәк ьм, нәбеж ьм йе wә һ’әм уйа
жи. 6 Әw щәза бәси wи мәрьви
йә, кӧ жь wә гәләка wир’а һати
йә дайине. 7 Ле ньһа һун гәрәке
бьбахшиньнә wи у ль бәр дьле
wида бен, wәк и к’әрби бәрх wә
к’әтьне хwә ӧнда нәкә. 8 Аwа әз
һиви жь wә дьк ьм, һ’ьзк ьрьна
хwә һьнд ав а wид а мак кьн.
9 Һәма бона wе йәке жи мьн нь
висийә, wәки wә бьщер’ьбиньмф
бьзаньбьм к’а һун һәр тьштида
гӧһдар ьн. 10 Һәгәр һун тьштә
ки дьбахшиньнә йәк и, әз жи
т’әви wә мә. У һәгәр тьштәк и
бахшандьне һәбә, бона wә ль
бәр диндара Мәсиһ дьбахши
ньм, 11 wәк и мирещьнф пьште
ль мә нәшкенә, чьмк и әм һаш
жь һ’ӧнӧред wи һәнә.

1 Аwа мьн хwәх а хwәр’а qь
рар кьр кӧ диса нәйем дьле
wә беш иньм. 2 Чьмк и һәгәр әз
дьле wә беш иньм, иди к’е wе
дьле мьн ша кә, пешт ьри әwед
кӧ мьн дьле wан ешанд ьнә?
3 Мьн әw йәк нә’м а хwәд а нь
висибу, кӧ нәбә гава әз бем,
йед кӧ гәрәке мьн ша кьн, әw
дьле мьн беш иньн. Чьмк и әз
wә һ’әм уйада гӧман ьм, кӧ ша
буна мьн шабуна wә һ’әм уйа
йә. 4 Мьн бь гәләк һесьра, бь
Хәмг ин ийа Паwлосә 
гәләк к’әдәр у к’әс әр а дьле
ль Тройайе
хwә wәр’а ньвиси, wәк и һун нә
12 Гав а әз бон а Мьзг ин и
кӧ ль бәр хwә к’әвьн, ле wәк и
wе к’урай ийа һ’ьзк ьрьна мьнә дай ин а ф Мәсиһ гьһ ишт ьмә
Трой айе, мьн дит кӧ Хӧд ан
һьндав а хwәда фә’м бьк ьн.
дәрик ль бәр мьн вәк ьрийә.
Бәрбьһерийа 
13 Ле дьле мьн нә р’ьһ’әт бу,
һьнд ава йе нәһәqд а
чьмк и мьн бьре хwә Тит о ль
5 Аwа һәгәр йәк и дьлеши кьр, wьр нәд ит. Һьнг е мьн хат ьр е
нә кӧ т’әне дьле мьн ешанд, ле хwә жь wан хwәст, чумә qәза
йе һьнәка жи, wәк и гәләк и зедә Мәкәдонйайе*.

* 2:13 К’ар ед Шанд ийа 20:1.
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Сәрк’әт ьна бь сайа Мәсиһ
14 Ле шьк ьр жь Хwәд е, кӧ
т’ьме мә п’ег а к’ома Мәсиһә
сәрк ’әт ьнед а пешд а дьб ә* у
бина наск ьрьна хwә бь мә һәр
дәра бәла дькә. 15 Чьмк и әм
бина Мәсиһә хwәш ьн ль бәр
Хwәде, һьн нава хьлазбуйийада,
һьн нава ӧндабуйийада. 16 Бона
һьнәк а әм бина мьрьне нә, кӧ
wан бәрбь мьрьне дьбә у бона
һьнәк а жи бина жий ине, кӧ
wан бәрбь жий ине дьбә. У к’и
дьк арә ви бари һьлдә? 17 Әм нә
мина һьнәк а нә, йед кӧ хәбәра
Хwәде к’ара хwәва гьред ьд ьн,
ле бәле әм чаwа мәрьвнә жь
Хwәдеда шанд и, ль бәр Хwәде
бь һәләqәт ийа Мәсиһ пе сьтqе
дьле р’аст хәбәр дьд ьн.

Qӧл ьхк’аред Пәймана Ну

3

1 Гәло әм диса вәд ьг әр’ьн,
хwәх а пәсьне хwә бьд ьн?
Йан мина һьнәк а мәр’а лазьм
ә әм шә’дәнә’ма сәр wәда бь
шин ьн, йан жь wә бьст ин ьн?
2 Нә һун ьн шә’д ән ә’мед мә
дьле мәда ньвисар, алийе һәр

мәрьвида наск ьри у хwәнд и?
3 К’ьфш ә кӧ һун нә’м а Мәсиһ
ьн бь хьзмәтк ’арий а мә нь
висар, нә кӧ бь һ’ӧбьре, ле бь
Р’ӧһ’е Хwәдейе сах, нә кӧ сәр
сәлед кәвьри, ле сәр т’әхт ед
дьле хун у гошт*.
4 Әм ве йәке Хwәдед а гӧм ан
ьн бь сайа Мәсиһ. 5 Нә кӧ әм
жь хwә һ’әс аб дьк ьн кӧ әм
лай иqи ве кьрьне нә, ле кари
на мә жь Хwәде йә. 6 Әwи әw
карин да мә, wәк и әм бьбьнә
qӧл ьхк’аред пәйманаф ну, нә
кӧ йе ньвис ар е, ле йе Р’ӧһ’,
чьмк и qан уна ньвисар дькӧжә,
ле Р’ӧһ’ дьдә жий ине.
7 Аwа һәг әр әw qӧл ьхе кӧ сәр
кәвьра бь һ’әрфа к’олай и бу у
ахьрийе мьрьне пешда тинә
һаqас хwәй ир’умәт бу, wәк и
зар’ед Исраелф нькарьбун р’уйе
Мусаф бьн ьһер’ийана, жь дәст
wе шәwqа р’уйе wий и кӧ диса
wе дәрбаз буйа бьч уйа*, 8 ле
бәле qӧл ьхе Р’ӧһ’ wе һе чьqас
хwәй ир’умәт бә? 9 Чьмк и һә
гәр әw qӧл ьхе кӧ ахьрийе ди
wан сәр мәрьв ада дан и, һаqас
хwәй ир’умәт бу, һе чьqас зедә

* 2:14 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Кӧ т’ьме мә бь Мәсиһ сәр дьхә».
* 3:3 Дәрк’әт ьн 24:12; Йер әм ийа 31:33; Һәз әк ийел 11:19; 36:26.
* 3:7 Дәрк’әт ьн 34:29.
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wе хwәй ир’умәт бә әw qӧл ь
хе кӧ мәрьв пе бесущ дьбьн.
10 Бәле йе кӧ хwәй ир’умәт бу,
әw бер’умәт дәрк ’әт жь бәр
wе р’умәт а кӧ сәр wер’а бу.
11 Һәг әр qӧл ьхе кӧ wе дәрбаз
бьбуй а бьч уй а хwәй ир’умәт
бу, иди йе кӧ wе бьм инә, һе
чьqас хwәй ир’умәт ә!
12 Аwа әм хwәйе ве гӧмане нә,
ләма хәбәрдана хwәда мерк’и
ми нә. 13 Әм нә мина Муса нә,
чаwа wи хели авитьбу сәр р’уйе
хwә, wәк и зар’ед Исраел һ’әта
хьлазийе әw р’умәта wе дәр
баз буйа нәд итана*. 14 Бәле әw
сәwдайе хwәда фә’мәкори бун
у һ’әта иро жи гава пәймана
кәвьн дьх уньн, хут әw хели сәр
фә’ме wан дьминә. Әw һьнге те
һьлдане, гава әw дьбьнә п’ара
Мәсиһ. 15 Бәле һ’әта иро жи,
гав а Qан унаф Муса дьх ун ьн,
хел и сәр фә’ме wан дьм инә,
16 ле гав а йәк ль Хӧдан вәг әр’ә,
һьнг е «әw хел и те һьлдане»*.
17 У әw Хӧд ан Р’ӧһ’ ә у Р’ӧһ’е
Хӧд ан ль к’ӧ дәр е бә, ль wе
дәре жи азай и һәйә. 18 Аwа әм

һ’әм у жи р’ук и бехел ик ьри
мина нәйн ьке шәwqа р’умәта
Хӧдан вәд ьг әр’ин ьн* у әм бь
дәрәщед р’умәт бь р’умәте тенә
гӧһ аст ьне, дьбьнә хут әw су
рәте Wи, әв йәк бь алик’арийа
Хӧдан ә, кӧ хwәх а Р’ӧһ’ ә.

4

Хьзна р’ӧһ’ан ийә 
дәрд анедф һ’әр’ид а

Бона ве йәке әм жь ви
qӧльх и вәнак’ьшьн, йа кӧ
мә бь р’ә’ма Хwәде стандийә.
2 Ле бәле әм жь тьшт ед ә’йб ә
дьзива дур ьн у фелбазийа на
кьн, хәбәра Хwәдеда qәлпийе
нак ьн. Ле сәрда әм р’аст ийе
ә’йан дьк ьн у бь ви аwайи хwә
дийари исафаф һәр мәрьви дь
кьн ль бәр Хwәде. 3 Ле һәгәр
әв Мьзг ин ий а кӧ әм дьд ьн
вәшарти йә жи, әw ль бәр ӧн
дабуйийа вәшарти йә. 4 Мире
ве дьнйайейи нәһәq шәвәр’әша
кора анийә сәр фә’ме нәбаwә
ра, wәк и р’онайа Мьзг ин ийа
р’умәта Мәсиһ нәдә сәр wан,
Йе кӧ сурәте Хwәде йә. 5 Әм нә
кӧ хwә даннасин дьк ьн, ле Иса
1

* 3:13 Дәрк’әт ьн 34:33.
* 3:16 Дәрк’әт ьн 34:34.
* 3:18 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Әм һ’әм у жи р’ук и бехел ик ьри р’умәт а
Хӧдан дьбин ьн».
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Мәсиһ чаwа Хӧдан у хwә жи ча
wа хӧламед wә, бона Иса. 6 Wи
Хwәдейе кӧ гот: «Бьра жь тә’рийе
р’онайи дәре»*, Wи хwәха дьле
мәда шәwq да, wәк и әм р’умәта
Хwәде нас кьн, бь wе шәwqа кӧ
жь р’уйе Мәсиһ дәрте.
7 Ле әв хьзнә нава мә дәрданед
һ’әр’ида һәйә, wәк и бе к’ьфше
кӧ зорай ийа qәwат е жь Хwәде
йә, нә кӧ жь мә. 8 Әм һәр али
йава тә’ли‑тәнгийада нә, ле нав
дәст‑п’ийе тәнгасийадаф начьн,
дәрәще бегӧманда нә, ле бегӧ
ман нин ьн, 9 хwәй инәйар ьн,
ле нә бейар ьн, ледай и‑к’әт и
нә, ле нә ӧндабуй и нә. 10 Һәр
гав әм мьрьн а Иса бәдәнед
хwәд а дьбьн, wәк и жий ин а
Иса жи бәдәна мәда к’ьфш бә.
11 Чьмк и әмә кӧ сах ьн, бон а
Иса мьрьнер’а тенә дай ине,
wәк и жий ина Иса жи qал ьбе
мәй и мьрида к’ьфш бә. 12 Аwа
мьрьн нава мәда йа хwә дькә,
ле жий ин нава wәда.
13 Чаwа ньвисар ә: «Мьн баwәр
кьр, ләма хәбәр да»*. Хут бь wи
р’ӧһ’е баwәрийе әм жи баwәр
дьк ьн у ләма хәбәр дьдьн. 14 Әм
зан ьн Әwе кӧ Хӧдан Иса жь

мьрьне р’ак ьр, wе мә жи т’әви
Иса жь мьрьне р’акә у мә т’әви
wә бәр хwә бьдә сәк ьнанд ьне.
15 Бәле әв һ’әм у бон а wә йә, кӧ
гав а к’әр әм һе сәр гәләк ада
бьр’ьжә, шьк ьрдарийа р’умәта
Хwәде жи һе зедә бә.
16 Ләм а әм жь ве йәке вән а
к’ьш ьн. Бәле әм жь дәрв ав а
дерьс дьбьн дьч ьн, ле дьлда
р’ож бь р’ож нуйәж ийин дьбьн.
17 Чьмк и щәф ед мәйә дәм‑дә
мә сьвьк мә дьк ьнә хwәй ийе
р’умәта гьранә һ’әта‑һ’әтайейә
бе һьмб әр. 18 Аwа әм дина хwә
над ьнә тьшт ед хӧйа дьбьн, ле
йед нәхӧйа, чьмк и тьштед хӧйа
бона wәхтәк и нә, ле йед нәхӧйа
һ’әта‑һ’әтай и нә.

5

1 Чьмк и әм зан ьн, һәг әр
qал ьб е мәй и ахин мина
коне фьрари хьраб бә, маләкә
мәйә һ’әта‑һ’әтайе ль ә’змана
һәйә, йа кӧ бе дәст жь Хwәдеда
чек ьри йә. 2 У бәле әм ви кони
да дьнә’льн, һ’әйра wе йәкеда
нә, кӧ мала хwәйә ә’змани ль
хwә wәрг ьрьн, 3 wәк и, гава әм
wе хwә wәрг ьрьн, бе сьт ’ар
к’ьфш нәбьн. 4 Бәле һ’әта кӧ әм

* 4:6 Дәстпебун 1:3.
* 4:13 Зәбур 116:10.
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ви конида дьминьн, бьн баре
гьранда дьнә’льн, нә кӧ әм дь
хwазьн ви жь хwә бех ьн, ле йа
ә’змани сәр хwә wәргьрьн, wәки
йе хwәйимьрьн wе жийинеда
бәтавәбәф һәрә. 5 Хwәде Хwәха
әм ве йәкер’а һазьр кьрьнә у
Р’ӧһ’е Хwә чаwа бьһеф жь бәр
созе Хwәва да мә.
6 Аwа әм һәр гав ве йәкеда
ә’сәй и гӧм ан ьн. Әм зан ьн
һ’әта әм ви qальбида дьминьн
жь Хӧдан дур ьн, 7 чьмк и әм
бь баwәрийе дьж ин, нә кӧ бь
дитьна ч’ә’ва. 8 У гӧмана мәйә
ә’сәйи һәйә у һе дьх wазьн жь
ви qальби дәрен ль щәм Хӧдан
бьһеw ьрьн. 9 Бона ве йәке әм
дьщә’д ин ьн, кӧ һәгәр әм бь
миньн йан дәрен, т’әне ль Wи
хwәш бен. 10 Чьмк и гәрәке әм
һ’әм у жи ль бәр диwана Мәсиһ
бьсәк ьньн, wәк и һәр кәс wәкә
wан ә’мәлед qальбе хwәда кьри
бьстинә, чь кӧ кьрьбә, qәнщи
йан хьраби*.

биньнә р’айе. У әм Хwәдева жи
ә’йан ьн, гӧман һәйә, кӧ әм
исафа wәв а жи ә’йан ьн. 12 Нә
кӧ әм бәр wә диса пәсьне хwә
дьд ьн, ле мәщале дьд ьнә wә,
кӧ һун бь мә бьфьр’ьн, wәк и
тьштәк и wәй и гот ьне wанр’а
һәб ә, йед кӧ бь дит ьна ч’ә’ва
дьфьр’ьн, нә кӧ бь йа дьлада.
13 Һәг әр мә һ’ьш е хwә ӧнд а
кьрийә, әw бона Хwәде йә, ле
һәг әр әм сәр һ’ьше хwә нә,
әw бона wә йә. 14 Һ’ьзк ьрьна
Мәсиһә һьндав а мәда п’ей и
сәр мә дькә, чьмк и әм фә’м
дьк ьн, кӧ йәк бон а һ’әм уй а
мьрийә, кӧ ӧса йә һ’әм у жи
мьрьнә. 15 Мәсиһ бона һ’әм уйа
мьр, wәк и әwед сах бона хwә
сах нибьн, ле бона Wи, Йе кӧ
бона wан мьр у жь мьрьне р’абу.
16 Чь ль мә дьк’әв ә, әм иди
ньһа кәсәки бь тьһәре мәрь
вайи наньһер’ьн. Р’аст ә wәх
тәке мә бь тьһәре мәрьв ай и
Мәсиһ ньһер’и, ле ньһа иди
әм ӧса наньһер’ьн. 17 Аwа һә
Qӧл ьхе шанд ит ийе 
гәр йәк йәктийа Мәсиһда йә,
бона льһәванина т’әви Хwәде әw ә’фьринәк и ну йә, тьштед
11 Аwа әм кӧ һаш жь хофа кәвьн дәрбаз бун чун у ва йед
Хӧдан һәнә, дьк ьн кӧ мәрьв а ну* һат ьн. 18 Әв һәр тьшт жь
* 5:10 Р’омай и 14:10.
* 5:17 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «У ва һәр тьшт ну буйә».
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Хwәдеда нә, кӧ әм бь Мәсиһ
т’әви Хwә ль һәв анин у qӧльхе
льһәванине да мә. 19 Аwа готи
Хwәде бь Мәсиһ дьнйа т’әви
Хwә ль һәв ани, нәһәqийед wан
wанр’а нәһәqи һ’әсаб нәк ьрьн у
готьна льһәванине спартәф мә.
20 Аwа әм жь алийе Мәсиһда
qасьдийе дьк ьн, чаwа кӧ Хwә
де бь мә һиви жь wә дькә: Әм
алийе Мәсиһда р’әща жь wә
дьк ьн, т’әви Хwәде ль һәв wә
рьн! 21 Әwи кӧ һәләqәтийа Wи
т’әви гӧна т’ӧнәбу, Хwәде Әw
бона мә кьрә һәвал‑п’аре гӧна*,
wәк и әм йәктийа Wида бьбьнә
һәвал‑п’аред р’астийаф Хwәде.

6

1 Әм

жи чаwа һәвал‑хәба
тед Хwәде иди һиви жь wә
дьк ьн, йед кӧ к’әрәма Хwәде
станд ьнә, нәһел ьн кӧ әw к’ә
рәм бефәйдә бә. 2 Чьмк и Хwәде
дьбежә:
«Дәм а р’ә’м‑к’әр әме Мьн
дәнг е тә бьһ ист
у р’ож а хьлазбунеда һат ьмә
һәwара тә»*.
Ва ньһа йә дәма р’ә’м‑к’әрәме!
Ва ньһ а йә р’ож а хьлазбуне!

3 Әм

дьк ьн т’ӧ тьштида нә
бьнә байисе к’әтьна т’ӧ кәси,
wәк и qӧл ьхе мә нәйе ломә
к’арк ьрьнеф. 4 Ле һәр тьштида
әм хwә бь сәбьра хwәйә мәзьн
дьдьнә к’ьфше, чаwа qӧльхк’а
ред Хwәде: Тә’л и‑тәнг ийада,
һесири‑бәләнгазийа у дәрд‑кӧ
лада, 5 леданада, кәладаф у һәр
алийава һ’ьщ умк ьри, к’әсьри,
бехәw, бьр’чи*, 6 бь ньхта һ’әлал,
бь занәбуне, бь дьле фьрә, бь
ширьнайийе, бь Р’ӧһ’е Пироз
у бь һ’ьзк ьрьна беһ’ьләк’ари,
7 бь гот ьна р’аст ийе у qәwат а
Хwәде. Әм бь дәсте ч’әп у р’асте
жи р’астһ’әсабунева сильһ’кьри
нә, 8 һӧрмәте у беһӧрмәтийеда,
qәдьр у р’әзилийеда. Мә һ’әсаб
дьк ьн чаwа йед дәрәwин, ле әм
сәр р’астийе нә, 9 мә һ’әсаб дькьн
чаwа йед нәнас, ле йед бь нав у
дәнг ьн, чаwа йед мьри, ле ва йә
әмә сах ьн, чаwа щәза станди,
ле нәкӧшти нә, 10 әм чаwа йед
зәл улийеда нә, ле әм һәр т’ьм
ша нә, чаwа йед бәләнгаз, ле
әм гәләка дәwләти дьк ьн, чаwа
к’ьфш дьбә йане тьштәк и мә
т’ӧнә, ле һәр тьштед мә һәнә.

* 5:21 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Хwәде Әw бона мә кьрә qӧрбанф бона гӧна».
* 6:2 Ишайа 49:8.
* 6:5 К’ар ед Шанд ийа 16:22‑23; 17:1‑10.
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11 Мә вәк ьри wәр’а хәбәр дайә

гәл и корьнт’ийа, дьле мә жи
һьндав а wәда фьрә йә. 12 Һун
жь алийе мәда бинтәнг набьн,
ле һун бина хwә ль хwә тәнг
дьк ьн. 13 Әз чаwа т’әви зар’ед
хwә хәбәр дьд ьм, һун жи wә
кә wе йәке ль мә вәгәр’ин ьн
у дьле хwә мәр’а вәк ьн.

17

18

П’утп’арьст ийеваф
гьред ай и нибьн
14 Т’әви нәбаwәра нәк’әвьнә
бьне нирәк и. Чь к’аре һәqийе
т’әви нәһәqийе һәйә? Йан чь
һәләqәт ийа р’онайе т’әви тә’
рийе? 15 У чь т’ьфаqийаф Мәсиһ
т’әви щьнф* һәйә? Йан чь п’ар
нава баwәрмәнда у нәбаwәрада
һәйә? 16 Йан жи чь һәвалт ийа
п’арьстг әһ а ф Хwәде т’әви йа
п’ут а һәй ә? Чьмк и әм п’а
рьстгәһа Хwәдейе сах ьн! Чаwа
Хwәде гот:
«Әзе нава wанда бьм ин ьм,
нав а wанда бьмәш ьм,
Хwәдейе wан бьм
у әwе жи щьмә’та Мьн бьн»*.

Бон а ве йәке «Хӧд ан дьб е
жә:
Дә р’абьн жь нава wан дәрен,
щӧдә бьн.
Ль тьштед һ’әрамф нәк’әвьн,
у Әзе wә qәбул кьм*,
Баве wә бьм,
һуне жи кӧр’ у qизед Мьн
бьн,
Хӧдане Һ’әм у Зорай ийе дь
бежә*».

7

1 Әм кӧ хwәйе ван соз а нә
дәлално, дә әм хwә жь һ’әму
к’ьрет ийа* qал ьб у р’ӧһ’е хwә
паqьж кьн у бь хофа Хwәде лап
бӧһӧрт и‑жьбар ә бьн.

Шабуна Паwлос
2 Мә

дьле хwәда щи кьн! Мә
нәһ әq и т’ӧ кәси нәк ьрий ә,
зийан нәдайә т’ӧ кәси у кәсәк
к’ар а хwәр’а нәд айә хәб ат е.
3 Әз ве йәк е наб еж ьм кӧ wә
нәһәq кьм, ле чаwа мьн пешда
гот ийә, һун дьле мәда нә, һә
гәр әм бьм ьрьн йан бьж ин әм
т’әви wә нә. 4 Әз гәләк и wәда

* 6:15 Бь йунани хәбәр бь хәбәр аһа йә: «Бәлиар». «Бәлиар» навәк и щьн ә.
* 6:16 Qан уна К’аһ инт ийе 26:12; Йер әм ийа 32:38; Һәз әк ийел 37:27.
* 6:17 Ишайа 52:11; Һәз әк ийел 20:34, 41.
* 6:18 П’адшат и II, 7:8, 14.
* 7:1 Бь гот ьнәкә дьн: «П’ис, мьр’дар’».
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гӧман ьм, гәләк и пе wә фьр’наq
дьбьм! Нава һ’әм у тә’л и‑тән
гийед мәда бәрд ьл ийа wә жь
сәре мьн зедәт ьр ә у шабунеда
к’ьм‑к’ьм и мә.
5 Бәл е гав а әм гьһ ишт ьн ә
Мәкәдонйайе, мә qәт р’ьһ’әт и
нәдит, ле мә һ’әм у алийава тә’
ли‑тәнги к’ьшандьн, дор‑бәра
шәр’‑дә’w бун, дьлада жи хәм
у дәрд бун. 6 Ле Хwәдейе кӧ бәр
дьле шкәст ийада те, бь һат ьна
Тит о дьл да бәр мә 7 у нә кӧ
т’әне пе һат ьна wи, ле бь wе
йәке жи, кӧ чаwа wә дьл дабу
бәр wи. Әwи мәр’а гьли кьр, кӧ
һун чьqаси дәмана мьнда нә,
шин у гьри нә у хирәта мьн
дьк’ьш ин ьн. Бь ве йәке дьле
мьн һе шабун к’әт е.
8 Бәле һәг әр мьн пе wе нә’ме
дьле wә ешанд, әз нә п’ошман
ьм. Р’аст ә әз п’ошм ан бум,
гав а мьн дит кӧ wе нә’ме һь
нәк wәхт дьле wә ешанд. 9 Ле
ньһ а әз ша мә, нә кӧ бон а wе
йәке кӧ һун бәр хwә к’әт ьнә,
ле чьмк и һун бон а т’об әк ь
рьне ф бәр хwә к’әт ьн. Һун ль
гора хwәст ьн а Хwәде бәр хwә
к’әт ьн, ӧса кӧ wә т’ӧ зийан жь
мә нәд ит. 10 Бәрх wәк’әт ьна ль
гор а хwәст ьн а Хwәде мерьв
бәрбь т’обәй ийе дьбә кӧ хьлаз

кә у п’ошм ан и тед а т’ӧнә, ле
бәрх wәк’әт ьна жь ве дьнйайе
бәрбь мьрьне дьб ә. 11 Дә дин а
хwә бьд ьнә wе бәрх wәк’әт ь
на ль гор а хwәст ьн а Хwәд е
кӧ чьqас к’ар да wә: Wә чаwа
щә’данд бь р’успит и щаба хwә
да! Чь һерс, чь хоф, чь һ’ьзрәт,
чь хир әт, чь щәзадай ина бона
нәһәqийе! Wә һ’әм у алий ав а
хwә да к’ьфш е, кӧ һун ван
йәк ад а сәр ньхт а һ’әл ал ьн.
12 Аwа әw нә’м а кӧ мьн wәр’а
ньвиси, нә бон а wи бу, йе кӧ
нәһәqи кьр у нә бон а йе һат ә
нәһәqк ьрьне, ле бәле wәк и әw
дәмана wәйә һьндав а мәда ль
бәр Хwәде ә’йан бә. 13 Бон а ве
йәке дьл һат ә бәр мә.
Пештьри wе бәрдьлһатьнеда,
һе гәләк и дьл һатә бәр мә бона
шабуна Тито, чьмк и wә һ’әм у
йа дьле wи р’ьһ’әт кьрьбу. 14 Ль
бәр wи әз пе wә фьр’наq бум
у әз р’ур’әш дәрнәк’әт ьм. Ле
чаwа һәр тьште кӧ мә wәр’а гот
р’аст бу, ӧса жи әw фьр’наqийа
мәйә бәр Тит о р’аст дәрк’әт.
15 У дьле wи һе сәр wә гәрм
буйә, гав а бона гӧһдарийа wә
һ’әм уйа бир тинә, кӧ wә чаwа
бь хоф у тьрс әw qәбул кьрийә.
16 Әз ша мә, кӧ һәр тьшт ид а
wәда гӧман ьм.
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Мәр’д ан ийа баwәрмәнд а

8

1 Ижар хушк‑бьрано, әм wе
к’әрәма Хwәде wәва дьдьнә
һ’әсандьне, йа кӧ щьвинед Мә
кәдонйайер’а һат ийә дай ине*.
2 Нав а wе һесири‑бәләнг азийа
кӧ пе һат ьнә щер’ьбанд ьне у
нава к’әсибийа хwәйә гьранда
жи, шабуна wан һе зедә бу у һе
хwә данә мәр’данийе. 3 Әз шә’дә
мә, кӧ wана wәкә qәwата хwә у
жь qәwата хwә зедәт ьр жи бь
р’әзәдьли дьдан, 4 гәләк и һиви
жи дьк ьрьн, кӧ әм qәд ьре wан
бьг ьрьн, бьһел ьн кӧ әw т’әви
ве к’омәкдайина бона щьмә’та
Хwәде бьн. 5 У нә һаqас чьqас
кӧ гӧмана мә һәбу, ле щан ийа
хwә пева пеш ийе данә Хӧдан
у паше мә, бь ә’мьре Хwәде.
6 Иди һьнг е мә жь Тит о һиви
кьр, кӧ әw wи шьхӧле qәнщ и
кӧ нава wәда дәстпек ьр, хьлаз
кә жи. 7 Чаwа һун һәр тьшт ида
т’ер ә‑т’ьж и нә, баwәрийе, хә
бәрдане, занәбуне, т’әмам ийа
хирәтеда у wе һ’ьзк ьрьна хwәйә
һьндав а мәда, ӧса жи ви шь
хӧле qәнщда т’ер‑т’ьж и бьн.
8 Әз ве хәб әрд анед а ә’мьри
сәр wә нак ьм, ле wәк и һун

ч’ә’в бьд ьнә хир әт а һьнәкед
дьн бон а к’омәкд ай ине, дь
хwазьм wә бьщер’ьбин ьм, к’а
һун һ’ьзк ьрьнеда чьqас шир
һ’әлал ьн. 9 Чьмк и һун к’әрәма
Хӧдане мә Иса Мәсиһ зан ьн:
Р’аст ә Әw йәк и дәwләт и бу, ле
бона wә к’әсиб бу, wәк и һун бь
к’әсиббуна Wи дәwләт и бьн.
10 Әз ве йәкед а фьк ьра хwә
wәр’а дьб еж ьм: Әв йәк бона
к’ар а wә йә, чьмк и һе сал а
парв а нә кӧ т’әне wә пеш ийе
дәстпек ьр wе йәке бьк ьн, ле
ӧса жи һун пеш ийе wе йәкер’а
р’ази бун. 11 Дә ижар ве кьрьна
хwә бин ьнә сериф, wәк и р’ә
зәд ьл ийа хwәда чьqас хир әт
дьк ьн, һаqас жи бин ьнә сери,
wәкә qәwата хwә. 12 Чьмк и һә
гәр һун бь р’әз әд ьл и к’омәке
бьд ьн, әw wәкә wе йәке qәбул
ә, чьqас дәст е к’ев а те, ле нә
wәкә wе йәке, кӧ дестда т’ӧнә.
13 Әз нә кӧ фьр еqәт ий а һь
нәка дьх wазьм у тәнгасийа wә,
ле wәк и һәр тьшт wәкә һәв бә.
14 Ньһ а зедәй а wә дьк ар ә ке
масийа wан т’ьж и кә у р’ожәке
жи зедәйа wане кемасийа wә
т’ьж и кә. Бь ви аwайи wе wәкә
һәв дәре, 15 чаwа ньвисар ә:

* 8:1 Р’омай и 15:26.
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«К’е гәләк т’оп кьр, зедә нәбу чьмк и әw гәләк и wәда гӧман ә.
у к’е һьндьк т’оп кьр, кем нәбу»*. 23 Һәг әр пьрс бе сәр Тит о, әw
һәвал у хәбатк’аре т’әви мьн ә
Тит о у һәвалед хwәва
бона wә. Ле һәг әр бе сәр wан
16 Шьк ьр жь Хwәд е кӧ әw һәр дӧ бьрайед мә, әwан а жь
хир әт да Тит о жи, кӧ али wә алийе щьвинед а шанд и нә,
бькә. 17 Әw нә кӧ т’әне һивик ь бона р’умәт а Мәсиһ дьхәбь
рьна мәр’а р’ази бу, ле хир әта тьн. 24 Аwа һ’ьзк ьрьна хwә у
wи жи qәбул нәк ьр, хwәст бь әw пәсьне кӧ мә бона wә дайә,
р’әз әд ьл и бе щәм wә. 18 Т’әви wанр’а бьд ьнә изб атк ьрьне,
wи әм wи бьрай и дьш ин ьн, йе wәк и һ’әм у щьв ин wе йәк е
кӧ һ’әм у щьвинада бона Мьз бьбин ьн.
гин идай ине пәсьне wи дьд ьн
19 у нә кӧ т’әне һаqас, ле ӧса
1 Дәрһ әq а к’ом әк д ай и
жи жь алийе щьвинада һатә
на щьмә’т а Хwәд ед а әв
бьж арт ьне, кӧ бьбә һәв але wе тьшт әк и зед ә йә, кӧ әз wә
р’еw ит ийа кӧ әм к’омәкдай и р’а бьн ьвисьм. 2 Чьмк и әз wе
нер’а qӧльх дьк ьн, бона р’умәта р’әз әд ьл ий а wә зан ьм у нав а
Хӧдан у wәк и әм дьлх wәст ь мәкәдон ий ад а пе wә фьр’н аq
на хwә жи ве йәкеда бьд ьнә дьбьм дьб еж ьм, кӧ wә баwәр
к’ьфше. 20 Әм һ’әвза хwә жь ве мәндед qәз а Ахай айе һе сал а
йәке жи дьк ьн, кӧ нәбә йәк ви парва к’аре хwә к’омәкдай ине
qӧльхе мәйи мәр’ддайинеда мә кьрийә у әв хирәтк’еш ийа wә,
ломәк’ар кә. 21 Чьмк и әм дьк ьн гәләк жь нав wанд а ләqанд ь
р’аст дәрен, нә кӧ т’әне ль бәр нә. 3 У әз жи wан бьрайед хwә
Хӧдан, ле ль бәр мәрьв а жи. дьш ин ьм, wәк и фьр’н аqий а
22 Әм т’әви wан һәр дӧ бьра, мьн ә һьнд ав а wәд а, wе йәк е
бьрак и хwәй и дьн жи дьш и да бәт ал дәрнәйе, ле һун ӧса
ньн, йе кӧ мә гәләк тьшт ида һазьр бьн, чаwа мьн wанр’а
әw щер’ьбанд ийә у т’ьме жи гот ийә, 4 кӧ нәб ә һәг әр мәкә
хир әтк’еш дит ийә у ньһ а жи дон и т’әви мьн бен у бьбин ьн
һе хир әтк’еш ә һьндав а wәда, һун нә һазьр ьн, әм шәрм и бьн

9

* 8:15 Дәрк’әт ьн 16:18.
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(нах wазьм беж ьм һун жи) wе
гӧманеда, йа кӧ әм wәда гӧман
бун. 5 Ләм а жи мьн р’е тер’а
дит, һиви жь бьра кьр, кӧ бәри
мьн бенә щәм wә у т’ьвдар әке
wе п’ешк’ешаф гӧмрә, йа кӧ wә
соз дабу бьбин ьн. Һьнг е әwе
бь р’әз әд ьл ийе һазьр бә, нә
кӧ бь дәст е зор е.
Гӧмр әд ай ин у бәред wе
6 Ве йәке бир нәк ьн: Йе дәст

дьдә бәр чанд ьне, wе һьнд ьк и
жи бьд ьру, ле йе дәст надә бәр
чанд ьне, wе гӧмр ә жи бьд ьру.
7 Дьле һәр кәсир’а чьq ас дәр
баз дьбә, бьра һаqаси жи бьдә,
нә кӧ бьдә ле дьле wи пәй бә
йан бь борщдарийе бә, чьмк и
Хwәде йе бь дьл у әшq дьдә
һ’ьз дькә. 8 Хwәде дьк арә һ’әм у
алий ав а сәр wәд а бьбаринә,
wәк и һәр алийада һәр гав һ’әму
тьшт ед wәйә керһ ат и һәбьн у
зедә бә жи бон а һәр кьрьнед
qәнщ. 9 Чаwа ньвис ар ә:
«Wи гӧмр ә да бәләнг аз а,
qәнщик ьрьна Wи* һ’әта‑һ’ә
тайе дьм инә»**.

10 Әwе

кӧ т’охьм дьдә т’ох ьм
р’әшф у нан жи бона хwарьне,
wе т’охьм п’ешк’еш и wә кә у
зедә кә, бәр ед qәнщ ик ьрьн а
wә* жи бьг ьһ ин ә**. 11 Һуне
һәр тьшт ив а дәwл әт и бьн,
wәк и һәр алий ав а мәр’д бьн
у әw qәнщ ийед һун бь дәст е
мә дьк ьн, бьбьн ә мә’н и кӧ
шьк ьрийе бьд ьнә Хwәде. 12 У
гав а һун ви qӧл ьх и дьк ьн,
нә кӧ т’әне кем асий а щьм
ә’т а Хwәд е т’ьж и дьк ьн, ле
әв йәк дьк ә кӧ Хwәдер’а һе
шьк ьрд ай ин зед ә бә. 13 Әв
кьрьна wә р’аст ийа баwәрийа
wә изб ат дьк ә, бь ви аwайи
шьк ьрий а хwә Хwәде тин ьн
бон а гӧһд арик ьрьн а Мьзг и
ний а Мәсиһә кӧ һун иqрар ф
дьк ьн у бон а wе мәр’д ан ий а
wә, кӧ һун алик’арий а wан у
һ’әм уй а дьк ьн. 14 У әwе бон а
wә дӧа бьк ьн, һ’әйр а wәд а
бьн, бон а wе к’әр әм а Хwәде
йә сәр к’әр әм а, йа кӧ wәр’а
һат ийә дай ине. 15 Шьк ьр жь
Хwәде бон а wе дай ин а wийә
кӧ найе гот ьн!

* 9:9 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Һәqийа Wи».
** 9:9 Зәбур 112:9 (111:9).
* 9:10 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бәр ед һәqийа wә».
** 9:10 Ишайа 55:10.
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Щабд ай ина Паwлос 
бона һ’ӧкӧме шанд ит ийа хwә

10

1 Әз, Паwлос хwәха һиви

жь wә дькьм, бь мьлукти
у ширьнай ийа Мәсиһ, чаwа те
гот ьне кӧ әз р’у бь р’у нава wә
да мина бәрхәк и мә, ле дурв а
һьндава wәда мина шерәк и мә.
2 Әз р’әща дьк ьм, ӧса нәк ьн кӧ
гава бем жи бьбьмә шер, чьмк и
әз ә’сәй и зан ьм кӧ әз дьк арьм
тӧрӧш кьм һьндава wанда жи
һ’ьшк бьм, йед кӧ бона мә ӧса
дьфьк ьрьн, йанч ийә ф әм бь
мәрьв ай и дьк ьн. 3 Бәле р’аст
ә әм мәрьв ьн, ле бь мәрьв ай и
әскәрийе нак ьн. 4 Ч’әкед әскә
рийа мә, нә йе мәрьвайи нә, ле
йед qәwатә жь Хwәде нә, бона
wеранк ьрьна т’ә’бийа. 5 Әм wан
шеw ьра у һ’әм у бьл ьндщ ийед
к’ӧбарийейә мьqабьли занәбу
на Хwәде бәтал дьк ьн у һ’әм у
фьк ьра дьк ьнә һесир, ельм иф
Мәсиһ дьк ьн. 6 Әм һазьр ьн
щәз а бьд ьнә һ’әм у нәг ӧһда
ра, гава гӧһдарийа wә т’ам бә.
7 Һун р’әнг‑р’уйа дьн ьһер’ьн.
К’и хwәда гӧман ә, кӧ әw п’ара
Мәсиһ ә? Бьра ве жи бьфьк ьрә,
кӧ чаwа әw п’ара Мәсиһ ә, ӧса
жи әм ьн. 8 Чьмк и һәгәр әз һь
нәк и жи зедә дьфьр’ьм, бона wе

һ’ӧкӧмдарийа кӧ Хӧдан да мә,
тьштәк и шәрмийе теда т’ӧнә,
әw бона авабуна баwәрийа wә
йә, нә кӧ хьраббуне. 9 Аwа әз
дьк ьм кӧ ӧса к’ьфш нәбә, йане
әз бь нә’мәйед хwә wә дьтьр
синьм. 10 Чаwа һьнәк дьбеж ьн:
«Нә’мәйед wи һ’ьшк ьн у бь
qәwат ьн, ле әw диндара хwәва
бәләнгазәк ә у хәбәрданеда жи
йәк и пенәбуйи йә». 11 Йед ӧса
бьра фә’м бьк ьн, әм дурва бь
хәбәр у нә’мәйед хwәва чаwа нә,
незик кьред хwәда жи ӧса нә.
12 Р’аст әм нәwерьн, хwә сәр
мезине бьк’ьшиньн у һьмбәри
wан кьн, йед кӧ хwәха пәсьне
хwә дьдьн. Әwана надьнә бәр
һ’ьше хwә, гава нава хwәда хwә
пе һәв чап дьк ьн у хwә дьдьнә
бәр һәв. 13 Ле чь жь п’әйдайи
на мә дьк’әвә, әм ньге хwә жь
бәр’а хwә дьрежтьр нак ьн, ле
wәкә wи синоре дай и, чьqас
Хwәде кьрә п’ара мә, кӧ дьг ь
һижә һ’әта щәм wә. 14 Әм жь
синор дәр гавәкә хwә навеж ьн,
чаwа һе нәг ьһ ишт ьбьнә щәм
wә, чьмк и гава р’астийе к’әвә
әм бь Мьзг инидайина Мәсиһ
иди гьһ иштьнә һ’әта щәм wә.
15 Әм жь синор дәрнайен у пе
хәбата һьнәкед дьн нафьр’ьн. Ле
әм wе гӧмане нә, кӧ баwәрийа
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wә бьг ьһ ижә, wәкә wе дайина
кӧ мә стандийә, хәбата мә жи
нава wәда һе зедә бәрфьрә бә.
16 Әм дьх wазьн кӧ жь wә wедатьр
дәрбаз бьн, Мьзгинийе щийед
дьн жи даннасин кьн, нә кӧ әм
бь кьре йәк и дьн бьфьр’ьн, йе
кӧ синоре хwәда кьрийә. 17 Ле
чаwа ньвисар ә: «Йе кӧ дьфь
р’ә, бьра пе Хӧдан бьфьр’ә»*.
18 Чьмк и нә кӧ әwе п’әйе хwә
дьдә, ль Хӧдан qәбул ә, ле йе
кӧ Хӧдан п’әйе wи дьдә.
Паwлос у шанд ийед дәр әw

11

1 Әз дьх wаз ьм кӧ һун
бьк арьбьн һьнәк и бе
һ’ьш ий а мьн бьбьһерьн! Ле
бьк ьн кӧ бьбьһерьн жи! 2 Әз
к’ӧмр’әшийе wә дьк ьм, бь wе
к’ӧмр’әшийаф Хwәде. Чьмки мьн
һун йәк ир’а, аwа готи Мәсиһр’а
нишан кьрьн, wәк и wә мина
qизәкә бьк’ьрф ль бәр Wи бь
дьмә сәк ьнандьне. 3 Ле т’әне әз
дьтьрсьм, тӧwәрә чаwа мә’р бь
фелбазийа хwә Һеwа хапанд,
ӧса жи әw һ’ьше wә бьчәлqинә
у һун дәсте хwә жь ширһ’әла
ли у дьлсах ийа хwәйә һьндава

Мәсиһда бьк ьн*. 4 Гава йәк те
у Исаки дьн даннасин дькә,
к’ижан мә даннасин нәк ьрийә,
йан р’ӧһ’әк и дьн һун дьстиньн,
к’ижан wә жь мә нәстандийә,
йан мьзгиникә дьн дьдә, кӧ мә
нәдайә wә, һун ван тьшта р’ьнд
дьбьн. 5 Ле бь т’әхмина мьн әз
т’ӧ тьштива жь wан шандийед
ә’йанә һа кемтьр ниньм! 6 Дьбә
әз хәбәрданеда нә сәр хwә мә,
ле нә алийе занәбунеда. Мә әв
йәк һ’әму алийава һәр тьштида
нишани wә дайә.
7 Гәло мьн гӧнә кьрф, кӧ Мьз
гинийа Хwәде бе һәq да wә, хwә
жи бәр wә шкенанд, кӧ һун
бьл ьнд бьн? 8 Мьн щьвинед
май ин т’ал ан кьрьн жь бәр
һәqе хwәва, wәк и хьзмәтк’а
рийе wәр’а бьк ьм. 9 У гава әз
ль щәм wә бумә һ’әwще тьштә
ки, мьн гьрани нәда жь wә т’ӧ
кәси, чьмк и әw баwәрмәндед
кӧ жь Мәкәдонйайе һатьбун,
чь кемасийед мьн һәбун, wа
на дәсте хwә дьреж и мьн кьр.
Бәле мьн һәр алийава кьрийә
кӧ гьранийе нәдьмә wә у дьк ьм
кӧ нәдьм жи*. 10 Бь wе р’астийа

* 10:17 Йер әм ийа 9:24.
* 11:3 Дәстпебун 3:1‑6, 13.
* 11:9 Фил ип и 4:15‑18.
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Мәсиһ, йа кӧ нава мьнда йә,
р’успитийа мьн wе дор‑бәред
qәза Ахайайеда жи бәтал дәр
нәйе. 11 Чьма әз аһа дьк ьм? Әз
wә һ’ьз нак ьм? Wе йәке Хwәде
занә! 12 У әз чаwа дьк ьм, әзе ӧса
жи бькьм, wәки р’е нәк’әвә wан,
йед кӧ мә’нийа дьгәр’ьн, wәк и
п’әйе хwә бьдьн, йанчийә әw
жи мина мә дьхәбьтьн.
13 Ле на, йед ӧса шанд ийед
дәр әw ьн, п’алед qәлп ьн, хwә
дькьнә дьлqе шандийед Мәсиһә
р’аст. 14 У әв йәк нә тьштәк и
ә’щебм ай ине йә! Мир ещ ьн
хwәх а жи хwә дькә дьлqе мьл
йак’әт еф р’онай ийе. 15 Һьлб әт
нә тьштәк и мәзьн ә, кӧ хьзмәт
к’аред wи жи бьк’әвьнә дьлqе
хьзмәтк’аред һәqийе. Ахьрийа
wане wәкә ә’мәлед wан бә.
Паwлос п’әйе хwә 
тә’л и‑тәнг ийед хwәд а дьдә
16 Диса дьбеж ьм, бьра т’ӧ кәс
мьн беһ’ьш һ’әс аб нәк ә. Ле
һәг әр һун дьк ьн жи, иди бьра
мьн мина йәк и беһ’ьш qәбул
кьн, кӧ әз жи һьнәк и п’әй а
бемә хwә. 17 Чь кӧ дьб еж ьм,
р’аст ә ль Хӧдан хwәш найе, ле
чаwа йәк и бе һ’әмд и хwә, бәр

байе наве хwә к’әт и. 18 Гәләк
бь мәрьв ай и п’әйе хwә дьд ьн,
әзе жи п’әйа бемә хwә. 19 Һун
мәрьвнә сәрwахт ьн, ләма бь
дьләк и ша ль беһ’ьша сәбьр
дьк ьн! 20 Бәле, һун сәбьр дь
кьн, гав а йәк wә дькә хӧлам,
йан һәбук аф wә дьх wә, йан wә
к’ара хwәр’а дьдә хәбат е, йан
сәр wәр’а к’ӧб ар дьб ә, йан
р’уйе wә дьхә. 21 Әз бь шәрм и
йе дьбеж ьм, кӧ әм wе йәкеда
пенәбуй и бун!
Һәгәр йәк р’уйе wи дьгьрә бь
тьштәк и бьфьр’ә, р’уйе мьн жи
дьгьрә, (әз ве йәке жь бефә’мийа
хwә дьбежьм). 22 Әwана ибраниф
нә? Әз жи. Исраели нә? Әз жи.
Жь р’ьк’ьнйата Бьраһ имф ьн?
Әз жи. 23 Qӧл ьхк’аред Мәсиһ
ьн? (Беһ’ьш и хәб әр дьд ьм),
әз һе жь wан зедәт ьр ьм! Жь
wан зә’фт ьр хәбьт имә, жь wан
зә’фт ьр к’әт ьмә кәла, жь wан
зә’фт ьр ледан хwарийә, гәләк
щар а һ’әт а бәр дәр е мьрьне
жи чумә. 24 Бь дәст е щьһуйаф
пенщ щара, жь чьл и йәк кем,
бь qамч ий а һат ьмә лед ане*,
25 се щара бь дәст е р’ом ий а бь
шьва һатьмә ледане, щарәке әз
дамә бәр кәвьра, се щара р’асти

* 11:24 Qан уна Дӧщари 25:3.
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гәм иw әлг әр’анд ьне һат ьмә,
шәв у р’ожәке бә’реда мамә*.
26 Гәләк р’еw ит ийед хwәд а на
ва щур’ә‑щур’ә qәдә‑бәлада
бумә: Жь ч’әма, жь р’ебьр’а,
жь мьләт е хwә, жь нәщ ьһу
йа ф, баж ерд а, чол‑бәст ад а,
сәр бә’ре, жь бьрайед дәр әw*.
27 Дьхәбьт им, дьчәрч ьрим, гә
ләк щара хәwе шәва нәд ьк ьр,
т’и‑бьр’ч и, гәләк щара бе нан,
сәрме у бесьт ’арий ед а бум.
28 Пешт ьри тьшт ед май ин, хә
мед һ’әм у щьвинайә һәр р’ож
жи сәр мьн т’оп дьбьн. 29 Гав а
йәк сәр һ’але хwәда дьг ьри, әз
жи т’әви wи дьг ьрим! Гава йәк
жь р’е те дәрх ьст ьне, дьле мьн
жи дьqьлqьлә!
30 Һәг әр лаз ьм бә әз п’ә
йе хwә бьд ьм, әзе сәр һ’алед
хwәйә сьст п’әй а бемә хwә.
31 Хwәдейе Бав е Хӧд ан Иса, кӧ
һ’әта‑һ’әтайе һежайи шьк ьрийе
йә, занә кӧ әз дәрәwа нак ьм.
32 Баж ар е Шам ед а wәл ий е ф
бәрд әст ийе Арет ас п’адш а,
бона кӧ мьн бьг ьрә, ноб әдар

дабунә бәр дәрг әһед бажер*,
33 әз пе сәпәт е п’әнщәр әкер’а
сурев а дах ьст ьмә хwаре у жь
дәст е wи р’әвим.
Дит ьн у ә’йант ийед 
Паwлосә ә’зман и

12

1 Мьн

дьк’әв ә әз п’әйа
бьд ьмә хwә, ле р’аст и
к’ара wе т’ӧнә. Ле бәле әзе ньһа
дәрбази сәр wан дитьн у ә’йан
тийа бьм, йед кӧ Хӧдан нишани
мьн данә. 2 Әз баwәрмәндәк и
Мәсиһ нас дьк ьм, чардәһ сал
пешда, (ньз ан ьм qал ьбда бу,
ньзан ьм бе qал ьб бу, әw Хwәде
занә), һ’әт а ә’зм ане сьсий а*
һат ә һьл ат ьне. 3 У әз зан ьм
кӧ әв мәрьв а, (qал ьбда бу, бе
qал ьб бу, әз ньзан ьм, wе йәке
Хwәде занә), 4 һ’әта бӧһ ьшт еф
һатә һьлатьне у тьштед найенә
гот ьне бьһ ист ьн кӧ жь мерьв
нак’әвә бона wан тьшта хәбәр
дә жи. 5 Әзе бона йе һа п’әйа
бемә хwә, ле бона хwә п’әйа
над ьмә хwә, пешт ьри сәр һ’а
ле сьст ийед хwә. 6 Ле һәгәр әз

* 11:25 К’ар ед Шанд ийа 16:22; 14:19.
* 11:26 К’ар ед Шанд ийа 9:23‑25; 14:5.
* 11:32 К’ар ед Шанд ийа 9:23‑25.
* 12:2 Һьнәк дьфьк ьрьн, кӧ дәма Паwлосда «ә’змане сьсийа» йе һәри
жорьн бу.
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бьх wазьм жи п’әйе хwә бьд ьм,
әв нә беһ’ьш и йә, чьмк и әз
р’аст ийе дьбеж ьм. Ле әз хwә
дьг ьрьм, кӧ нәбә йәк сәр мьн
тьштәк и зедә бьфьк ьр ә, пеш
тьри тьшт е кӧ жь мьн дьбьһе
йан дьбинә.
7 У wәк и нәб ә әз бон а гәләк
ә’йант ийед нәбәрһ’ьша к’ӧбар
бьм, бәлакә мина дәрзике qа
льбе мьнда мьнр’а һатә дайине,
мьлйак’әтәк и жь мирещьн, кӧ
т’әпа бе мьн, wәк и әз к’ӧбар
нәбьм. 8 Бона ве йәке мьн се
щара һиви жь Хӧдан кьр, кӧ ве
йәке жь мьн дур хә, 9 ле Әwи
мьнр’а гот: «К’әрәма Мьн бәси
тә йә, чьмк и qәwата Мьн сьс
тийада мийасәр дьбә». Аwа әзе
бь дьләк и ша һ’але сьст ийед
хwәда бьфьр’ьм, wәк и qәwата
Мәсиһ нава мьнда бә. 10 Ләма
жи әз бона наве Мәсиһ сьст и
йа, qара, һесири‑бәләнгазийа,
зер анд ьн а у тә’л и‑тәнг ий а
бәг әм дьк ьм, чьмк и гав а әз
сьст дьбьм, һьнге qәwат дьбьм.
Хәмед Паwлос 
һьнд ава корьнт’ийад а
11 Р’аст и мьн беһ’ьш и кьр кӧ
п’әйе хwә да, ле wә п’ей и сәр
мьн кьр! Гәрәке wә п’әйе мьн
бьда. Әз т’ӧ тьшт ива жь wан

шанд ийед wәйә ә’йан кемт ьр
нимә, ле әз хwәх а жи нә т’ӧ
тьшт ьм. 12 Нишанед шанд и
тийа р’аст, аwа гот и нишан,
к’әр әмәт у кьред qәwат, нава
wәда бь т’әмам ийа сәбьре һа
тьнә кьрьне. 13 Мьн чь тьштива
qәд ьре wә жь qәд ьре щьвинед
май ин кемт ьр гьрт ийә, пеш
тьри wе йәке кӧ мьн гьран и
нәд а wә? Бьбахш ин ьнә мьн
ве нәһәqийе!
14 Әва се щар ә әз к’ар е хwә
дьк ьм, кӧ сәр wәда бем. У әз
гьранийе надьмә wә. Ч’ә’ве мьн
нә ль һәбука wә йә, ле ль wә йә!
Чьмк и нә кӧ гәр әке зар’ бона
де‑бав а бьк ьн, ле де‑бав бона
зар’а. 15 Әзе бь дьләк и ша, хwә
жи у мал‑һ’але хwә жи бона
wә бьд ьм. Һәг әр әз һе гәләк и
wә һ’ьз бьк ьм, гәло һуне мьн
һьнд ьк и һ’ьз бьк ьн? 16 Әм һа
һьлд ьн, кӧ мьн гьран и нәдайә
wә, ле бь йа һьнәка әзи һ’ьләк’ар
бумә у бь фелбазийа хwә һун
авитьнә т’әләка хwә. 17 Гәло мьн
бь дәст е әwед кӧ мьн сәр wәда
шанд ьн, һун к’ара хwәр’а данә
хәбат е? 18 Мьн һиви жь Тит о
кьр у әw бьра т’әви wи шанд.
Гәло Тит о һун к’ар а хwәр’а
данә хәбат е? Мә бь р’ӧһ’әк и
нәд ьк ьр? Әм р’екеда нәд ьч ун?
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Дьб ә кӧ һун т’әм ам ий а
ви wәхт ида дьфьк ьрьн, кӧ әм
дьх wазьн хwә ль бәр wә р’усп и
кьн? На! Ле ль бәр Хwәде әм
йәктийа Мәсиһда хәбәр дьдьн
у һәр тьшт и дәлално, бона к’а
ра wә дьбеж ьн. 20 Әз дьт ьрсьм,
гав а әз бем, тӧw әр ә wә ӧса
нәбин ьм, чаwа әз дьх wазьм у
һун жи мьн ӧса нәбин ьн, чаwа
һун дьх wазьн. Дьт ьрсьм кӧ һе
нав а wәд а шәр’‑дә’w һәбьн,
һ’әвсуд и, һерск’әт ьн, һәвр’ь
к’и*, хәйб, бӧхдан, к’ӧбар‑ба
бах и у бет’әрбәт и. 21 Дьт ьрсьм,
кӧ гав а әз диса сәр wәда бем,
Хwәдейе мьн сәр е мьн ль бәр
wә бәржер кә у бона гәләк а
шине бьк ьм, к’иж ана пешда
гӧнә кьрьнә у жь кьр ед һ’әра
мийе, бенам усийе у толт ийе
т’об ә нәк ьрьбьн.
19

Т’әм и у сьлавед ахьрийе

13

1 Әва щар а сьсий а йә
әзе сәр wәда бем. Чаwа
ньвисар ә: «Гәрәке бь дәве дӧ
йан се шә’да һәр тьшт бе ә’сә
йик ьрьне»*. 2 Мьн бәре гот ийә
у ньһа жи дьбеж ьм, чаwа щара
дӧда нава wәда һазьр бум, ньһа

жи диса дурв а wанр’а дьн ьви
сьм, йед кӧ пешда гӧнә кьрьнә
у ӧса жи һ’әм уйар’а: Гава ди
са бем, иди әз над ьмә хат ьре
т’ӧ кәси, 3 чьмк и һун к’әт ьнә
бьн ә’нәна, кӧ бьзан ьбьн, гә
ло Мәсиһ пе мьн хәб әр дьдә.
Әw һьндав а wәда нә сьст ә, ле
нава wәда qәwат ә. 4 Р’аст ә Әw
бь сьст ийе һат ә хачк ьрьне ф,
ле бь qәwата Хwәде сах ә. Әм
йәктийа Wида сьст дьбьн, ле
бь qәwата Хwәде һьндава wәд а
әме бьж ин т’әви Wи.
5 Һун дьле хwә бьщер’ьбиньн,
к’а һун нав а баwәрийеда нә?
Хwә ә’нәнә кьн. Һун фә’м на
кьн, кӧ Иса Мәсиһ нава wәда
йә, т’әне щер’ьбанд ьнеда һун
пенәбуй и нибьн? 6 Ле гӧман
һәйә, кӧ һуне фә’м бьк ьн, кӧ
әм нә пенәбуй и нә. 7 Ле әм дӧа
жь Хwәде дьк ьн, кӧ һун хьра
бийе нәк ьн, нә кӧ wәк и әм
щер’ьбанд ьнеда qәнщ к’ьфш
бьн, ле wәк и һун qәнщ ий е
бьк ьн, һәг әр әм пенәбуй и жи
к’ьфш бьн. 8 Чьмк и әм нькарьн
тьшт әк и ль р’аст ийе бьк ьн,
ле т’әне бон а к’ара wе. 9 Әм
ша дьбьн, гав а әм сьст дьбьн

* 12:20 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Т’әне хwәр’а».
* 13:1 Qан уна Дӧщари 19:15.
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у һун qәwат дьбьн. У әм жи
бона wә дӧа дьк ьн, wәк и һун
т’ам бьг ьһ иж ьн. 10 Бон а ван
йәка әз дурва wәр’а дьньвисьм,
кӧ нәбә гава әз бем, һьндав а
wәда һ’ьшк ийе бьк ьм бь wи
һ’ӧкӧме кӧ Хӧд ан дайә мьн,
йа кӧ бона авак ьрьне йә, нә
бона хьрабк ьрьне.
11 Һәйн әс әр хушк‑бьр ан о,
хwәш бьн! Сәр хwәда wәрьн,

дьл бьд ьнә һәвдӧ, сәр нетәке
бьн, ль пәй ә’дьлай ийе бьн у
Хwәдейе һ’ьзк ьрьне у ә’дьла
йийе wе т’әви wә бә.
12 Сьлаве бьдьнә һәв бь р’ам у
сана шире һ’әлал. Т’әмам ийа
щьмә’та Хwәде ль wә сьлав дькә.
13 К’әрәма Хӧдан Иса Мәсиһ,
һ’ьзк ьрьн а Хwәде у һәләqә
тий а Р’ӧһ’е Пир оз т’әви wә
һ’әм уйа бә.

НӘ’М А ПАWЛОС ГАЛ АТИЙ АР’А
Пешготьн
Галатйа Асйа Бьч’укда qәз акә Р’омайе бу. Паwлос дәма р’е
wит ийа шанд ит ийаф хwәйә пеш ьнда баж аред Әнт акйа Пьсид
йайе, Лист ра, Дерб ә, Qонйайеда һ’име щьвинедф баwәрмәнда
авит ьн у ӧса жи щар әке йан дӧ щара чуйә wьр (К’аред Шанд ийа
13:13–14:26, 16:6; 18:23).
Ле бәле пәй Паwлоср’а, чаwа щийед дәрәкә, ӧса жи нава Галат
йайеда даннасинк ьред башqә һат ьн у щьвина wан т’әвиһәв кьрьн.
Гав а Мьзг ин ийаф Мәсиһ бәла бу у нав мьләтада һатә qәбулк ь
рьне, әв пьрс жи пешда һат у гот ьн: «Әwе кӧ т’об әф дькә гәр әке ль
гора Qан унаф Мусаф бе сьнәтк ьрьнеф, кӧ бьб ә мәсиһ ийеф р’аст».
Паwлос һе пешда шьров әк ьрьбу, кӧ әw йәк т’ӧ щар нә ӧса йә.
Чьмк и әw р’ийа кӧ баwәрмәнда т’әви Мәсиһ дькә йәк, әw баwәриф
йә. Ле һьнәк һат ьнә нав а щьвинед Галатйайе, һьмб әри Паwлос
р’абун у гот ьн: «Гәр әке Qан уна Муса бе хwәйк ьрьне, wәк и бәр
Хwәде р’аст бенә һ’әсабе».
Бь ве нә’ме Паwлос дьх wаз ә фьк ьред йед ӧса вәг әр’инә бәр
бь баwәрийа р’аст, чьмк и әw бь һинк ьрьна нәр’аст жь баwәрийа
хwә хал ьфиф бун. Әw сәрһ ат ийа хwә шьров әд ькә, дьбежә чаwа
әw у Барнабасф чунә Оршәл имеф у т’әви шанд ийед май ин хәб әр
дан у чаwа Аqубф, Пәтрусф у Йуһ’әннаф qӧл ьхе wан qәбул кьрьн у
qайл бун, кӧ әw нав а нәщ ьһуйаф даннасин кьн. (Дьб ә кӧ Паwлос
бә’са wе чуй ина хwәйә Оршәл име дькә, йа кӧ К’аред Шанд ийа
15:1‑4‑да ньвисар ә).
Паwлос изьне дьдә хwә кӧ әw хwә шанд ийе Иса Мәсиһ һ’әсаб
кә. Әw пьштг ьрийе qӧл ьхе хwә дькә у дьбежә, кӧ әв qӧл ьхе wи
нә жь алийе мәрьв адаф йә, ле дай ина Хwәде йә у шанд ит ийа wи
бона мьләт ед нәщ ьһу йә.
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Әw мерк’им и дьбежә, кӧ мәрьв пе Qан ун qәданд ьне ль бәр
Хwәде р’аст найе һ’әсабе, ле т’әне бь баwәрк ьрьне. Мәрьв т’ӧ щар
ньк арә wе хьлазбунаф кӧ Хwәде дьдә бь кьред хwәйә qәнщ qазьнщ
кә. Ахьрийе Паwлос дьбежә, кӧ ә’мьре баwәрмәнда гәрәке бь аза
йийе у һ’ьзк ьрьне бә, к’иж ан кӧ Р’ӧһ’еф Пироз бь баwәрк ьрьна
мәрьв а п’ешк’ешф дькә.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1‑10)
Һ’ӧкӧме Паwлос чаwа шанди (1:11–2:21)
Мьзгини к’әрәма Хwәде йә (3:1–4:31)
Щабдари у азайийа баwәрмәнда (5:1–6:10)
Пашготьн (6:11‑18)

1

Сьлавк ьрьн
1 Әз

Паwлосе шанд и , нә
кӧ жь алийе мәрьвада йан
бь дәсте мәрьва к’ьфшбуйи мә,
ле бь дәст е Иса Мәсиһ у Бавф
Хwәде, Йе кӧ Әw жь мьрьне
р’ак ьр, 2 әз бь һ’әм у баwәр
мәндава т’әвай и бәрбьр’и wә
щьвинедф Галатйайеда дьбьм.
3 Дә бьра к’әр әмф у ә’дьл а
йийа Хwәде Баве мә у Хӧданф
Иса Мәсиһ ль wә бә, 4 Йе кӧ
щан ийа Хwә анәг ори ә’мьре
Баве мә Хwәде жь бәр гӧнед
мәва да, wәк и мә жь ви зәмане
ньһ ай и хьраб хьлазф кә. 5 Шь
кьр жь Хwәдер’а һ’әта‑һ’әтайе!
Аминф.

Р’аст и т’әне
Мьзг ин икед аф йә

ф

6 Әз ә’щебмай и дьм ин ьм, кӧ
һун ӧса зу пьшта хwә дьд ьнә
Хwәдейе кӧ бь сайа к’әрәмаф
Мәсиһ гази wә кьр у бәре хwә
дьд ьнә мьзг ин икә дьн. 7 Р’аст
мьзг ин икә дьн т’ӧнә, ле һьнәк
һәнә wә т’әви һәв дьк ьн у дь
хwазьн Мьзг ин ий а ф Мәсиһ
бьг ӧһезьн. 8 Ле һәг әр әм йан
мьлйак’әтәкф жи жь ә’змен бе,
мьзгиникә ӧса бьдә wә, к’ижан
кӧ нә мина wе Мьзг ин ийе йә,
йа кӧ мә дайә wә, бьра ньфьр’
ль wи бә! 9 Чаwа мә пешда гот,
ньһ а жи диса дьбеж ьм: Һәгәр
йәк мьзг ин ик ә нә мин а wе
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Мьзг ин ийа кӧ wә qәбул кьр
дьдә wә, бьра ньфьр’ ль wи бә!
10 Чьм а әз ньһ а дьк ьм мәрьв
жь мьн р’ази бьн, йан Хwәде?
Йан гәло әз дьк ьм кӧ ль мә
рьв а хwәш бем? Һәгәр мьн һе
бьх wәста әз ль мәрьва хwәш
бьһ ат ам а, мьн ньк ар ьбу әз
бьбума хӧламе Мәсиһ.
Чаwа Хwәде Паwлос 
кьр ә шанд и
11 Әз ве йәке ль wә дьд ьмә
һ’әс анд ьне хушк‑бьрано, кӧ
әw Мьзг ин ийа мьн даннасин
кьр, нә йа мәрьвай и йә. 12 Мьн
әw жь мәрьва нәстанд, нә жи
жь кәс әки һин бум, ле Иса
Мәсиһ мьнва ә’йан кьр.
13 Wә бона беп’әрг ал ийа мь
нә бәр ейә нав а щьһут ийед а
бьһ ист ийә. Мьн беһ’әсаб щь
вина Хwәде дьзеранд у дьк ьр
кӧ wе хьр аб кьм. 14 Әз нав а
щьһутийедаф жь гәләк һәвалед
хwәйә щьһу пешдат ьр чубум,
алийе р’аw‑р’ьзьмаф кал‑бавада
жи гәләк и хwәй их ирәт бум*.

15 Ле

гав а Хwәде хwәст, (Йе кӧ
әз бьж арт ьм, чахе әз һе зьке
дийа хwәда бум у бь к’әрәма
Хwә әз к’ьфш кьрьм), 16 Кӧр’е
Хwә мьнв а ә’йан кьр, кӧ нава
нәщ ьһуй ад а ф Wи данн асин
кьм, һьнг е мьн шеw ьра хwә
т’ӧ кәси нәк ьр*, 17 нә жи р’а
бумә Оршәл име, щәм әwед кӧ
бәри мьн бьбунә шанд и, ле әз
пер’а‑пер’а чумә Ә’рәбьстане
у дис а вәг әр’ий ам ә Шам е.
18 Паше се сала шунда р’абумә
Оршәл име, кӧ Пәтрусф* бьби
ньм у панздәһ р’ож а щәм wи
мам**. 19 Ле бәле жь шанд и
йед май ин мьн т’ӧ кәс нәд ит,
пешт ьри Аqубеф бьре Хӧдан.
20 Чь кӧ wәр’а дьн ьвисьм, әз
бәр Хwәде бехел ьф дьбеж ьм.
21 Паше чумә алийед Сурй айе
у Кил икйайе. 22 Ле щьвинед
Мәсиһә Щьһустанедаф әз р’у
бь р’у нас нәд ьк ьрьм. 23 Wана
т’әне бьһ ист ьбу кӧ: «Әwе wәх
тәке әм дьзерандьн, ньһа хwәха
wе баwәрийеф даннасин дькә,
к’иж ан wи wәхтәке дьк ьр кӧ

* 1:14 К’ар ед Шанд ийа 8:3; 22:3‑5.
* 1:16 К’ар ед Шанд ийа 9:3‑6.
* 1:18 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Кифас». «Кифас» бь зьмане
арам иф те фә’мк ьрьне: «Пәтрус».
** 1:18 К’ар ед Шанд ийа 9:26‑30.
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хьраб кә». 24 У бона мьн шьк ьри мьн нинә, кӧ әw бәре чь бунә,
Хwәде фьрqийе накә нава мә
дьданә Хwәде.
рьва), wан сәрәка жи т’ӧ тьште
Паwлос у шанд ийед май ин
ну мьнр’а нәготьн. 7 Ле сәрба
1 Паше чардәһ сала шунда ра‑сәрда дитьн кӧ ль мьн һатийә
т’әви Барнабасф диса р’а спартьне, wәк и әз Мьзг инийе
бумә Оршәлиме, Тито жи мьн бьдьмә нәщьһуйа*, чаwа кӧ ль
т’әви хwә бьр*. 2 Әз чум, чьмк и Пәтрус жи һат ийә спарт ьне,
Хwәде бәр мьн вәкьр, кӧ һәр’ьм. wәк и Мьзг ин ийе бьд ә щь
У мьн әw Мьзг ини ль wан да һуйаф**. 8 Чьмк и Хwәдейе кӧ
һ’әсандьне, йа кӧ әз нава нә Пәтрус кьрә шандийе щьһуйа,
щьһуйада даннасин дьк ьм, ле һәма Wи жи әз кьрьмә шандийе
әв йәк мьн йед сәрәкәр’а башqә нәщьһуйа. 9 Гава Аqубф, Пәтрус*
дьгот. Мьн нәх wәст кӧ әз ба у Йуһ’әннайеф кӧ «Стун» дьһа
диһәwаф бьбәзьм йан бәзибьм. тьнә һ’әсабе, бона wе к’әрәма
3 Ле һ’әта Тит ойе т’әви мьн кӧ кӧ мьнр’а һат ьбу дай ине пе
йунан бу, п’ейи сәр wи жи нә һ’әсийан, дәстед хwәйә р’асте
кьрьнә, кӧ бе сьнәтк ьрьнеф. Әв чаwа нишана т’ьфаqийеф данә
пьрс пешда һат, 4 чьмк и чәнд мьн у Барнабас. Әw qайл бун,
бьрайед дәрәw шульк инә нава кӧ әм һәр’ьнә нава нәщьһуйа
мә, wәк и щә’сусийе азайийа мә у әw жи һәр’ьнә нава щьһуйа.
бьк ьн, йа кӧ бь сайа Мәсиһ Иса 10 Т’әне wан һиви кьр, кӧ әм
мә дәст анийә. Wана дьхwәст әм бәләнгаза бир нәк ьн, йа кӧ әз
бьк ьрана бьндәст. 5 Ле мә qәт хwәха жи дәмана wе йәкеда мә.
дәqәке жи гӧр’аф wан нәк ьр, кӧ
Паwлос шаш ийа Пәтрус
р’астийа Мьзгинийе нава wәда
һьлт еф
һ’имг ьрти бьминә.
6 Ле бона wан жи, йед кӧ сә
11 Ле гав а Пәтрус һат ә Ән
рәкә к’ьфш дьбун, (qәт хәма такйайе, әз ашкәр ә мьqабьл и

2

* 2:1 К’ар ед Шанд ийа 11:30; 15:2.
* 2:7 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Нәсьнәтк ьрийа».
** 2:7 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Сьнәтк ьрийа».
* 2:9 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Кифас».
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wи р’абум, чьмк и әwи шаш бу.
12 Бәри һат ьн а чәнд мәрьв ед
кӧ Аqуб шанд ьбун, әwи т’әви
нәщьһуйед баwәрмәнд нан дь
хwар. Ле гава әwана һатьн, әwи
хwә дьда алик и у вәдьк’ьшийа,
жь тьрса әwед кӧ дьготьн, гәрәке
нәщ ьһу бенә сьнәтк ьрьне. 13 У
щьһуйед баwәрмәндә май ин
жи т’әви wи дӧр’ут и кьрьн,
һ’әта кӧ Барнабас жи хал ьфиф,
к’әтә нава wе дӧр’ут ийа wан.
14 Ле гав а мьн дит кӧ әwан а
нав а р’аст ий а Мьзг ин ийед а
нам ин ьн, һьнг е ль бәр һ’әм у
йа мьн готә Пәтрус: «Һәгәр тӧ
щьһу йи, мина йәк и нәщ ьһу
дьж ий и у нә мина щьһуйа, тӧ
чаwа дьк и сәр нәщ ьһуйа, кӧ
бьбьнә мина щьһуйа?»

баwәрк ьрьне әм р’аст бенә һ’ә
сабе, нә кӧ бь кьред Qан уне,
чьмк и т’ӧ qул‑бәндә бь кьред
Qан уне ньк ар ә р’аст бе һ’әса
бе*. 17 Аwа һәг әр әм дьк ьн бь
Мәсиһ р’аст бенә һ’әсабе у wе
гаве хӧйа бә, кӧ әм хwәх а жи
мина wан гӧнәк’ар ьн, һьнг е
Мәсиһ бу wәк’иле гӧна? Т’ӧ
щар! 18 Һәг әр әw тьшт ед мьн
хьраб кьрьнә, диса дәстпед ь
кьм чед ьк ьм, әз нәһәqийа хwә
дьд ьмә избатк ьрьне. 19 Чьмк и
әз бь Qан уни бона Qан уне мь
рьм, wәк и бона Хwәде бьж им.
Әз т’әви Мәсиһ хачф бум, 20 жь
вьр шунда нә кӧ әз дьж им, ле
Мәсиһ ә кӧ нава мьнда дьж и. У
ньһа кӧ әз ви qальбида дьж им,
бь Кӧр’еф Хwәде баwәрк ьрьне
дьж им, Йе кӧ әз һ’ьз кьрьм у
Щьһу у нәщ ьһу һәр дӧ жи 
щан ийа Хwә бона мьн да дәр.
пе баwәрийе хьлазф дьбьн
21 Әз к’әр әм а ф Хwәде т’әхсир
15 Әмә кӧ ә’сьле хwәд а щьһу нак ьм, чьмк и һәг әр р’астһ’ә
нә у нә жь «нәщ ьһуйед гӧнә саббунф бь Qан уне буй а, кӧ
к’арф» ьн, 16 зан ьн кӧ мәрьв бь ӧса йә Мәсиһ бад иһәwа мьр.
кьред Qан уне ньк арә р’аст бе
Qан ун у баwәри
һ’әсабе, ле т’әне бь Иса Мәсиһ
1
баwәрк ьрьне. Мә жи Мәсиһ
Гәл и гал ат ийед беһ’ьш!
Иса баwәр кьр, wәк и бь Мәсиһ
К’е сәре wә т’ьж и кьр?* Нә

3

* 2:16 Р’омай и 3:20‑22.
* 3:1 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Кӧ һун гӧр’а р’аст ийе
нәк ьн».
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ахьр Иса Мәсиһ ль бәр ч’ә’в е
wә хачбуй и һатә дийарк ьрьне?
2 Әз т’әне ве йәке дьх wазьм жь
wә бьз ан ьбьм: Wә Р’ӧһ’е Хwә
де бь Qан ун qәданд ьне станд,
йан бь Мьзг ин и бьһ ист ьне у
баwәрийа хwә же анине? 3 Чьма
һун һаqас беһ’ьш ьн, кӧ wә бь
Р’ӧһ’е Хwәде дәстпек ьр у нь
һа бь мәрьв ай и хьл аз дьк ьн?
4 Һаqас тьшт бад иһәwа һат ьнә
сәр е wә? Наqәw ьмә кӧ бад и
һәwа бьн! 5 Чьм а әw Хwәдейе
кӧ Р’ӧһ’е Хwә п’ешк’еш иф wә
дьк ә у нав а wәд а к’әр әмәт а
дьк ә, бон а Qан ун qәд анд ь
на wә дьк ә, йан бон а кӧ wә
Мьзг ин и бьһ ист у баwәрий а
хwә же ани?
6 Мәсәлә, бона Бьраһ имф аһа
ньвисар ә: «Бьраһ им Хwәде ба
wәрф кьр у әw йәк жер’а р’аст и
һатә һ’әсабе»*. 7 Аwа зан ьбьн,
йед кӧ баwәр дьк ьн әw ьн за
р’ед Бьраһ им*. 8 Ньвисаре һе
пешда дабу к’ьфше, кӧ Хwәде

нәщ ьһу бь баwәрийеф wе р’аст
һ’әсаб бьк ьрана у зува Мьзгини
дабу Бьраһ им кӧ: «Бь тә дӧа
йе һ’әм у мьләта бьб ә»*. 9 Аwа
әwед кӧ баwәр дьк ьн, т’әви
Бьраһ име баwәрмәнд дӧа ль
wан те кьрьне.
10 Әwед кӧ хwә спарт ьнәф кь
ред Qан уне, әw бьне ньфьр’еда
нә, чьмк и ньвисар ә: «Ньфьр’
ль һәр кәси йә, йе кӧ нава һ’әм у
ньвисар ед к’ьт еба Qан унед а
наминә у наqәдинә»*. 11 Ә’йан ә
т’ӧ кәс бь Qан уне нькарә ль бәр
Хwәде р’астф бе һ’әсабе, чьмк и
ньвисар ә: «Йе р’аст wе бьж и,
чьмк и баwәр дькә»*. 12 Ле Qа
нун бь баwәрийе нинә, ле бәле
чаwа ньвисар дьбежә: «К’и кӧ
т’әм ийед Qан уне бьqәд инә бь
wан wе бьж и»*. 13 Мәсиһ әм жь
wе ньфьр’а Qан уне к’ьр’ин, әw
дәwса мә к’әтә бьн wе ньфьр’е,
чьмк и ньвисар ә: «Ньфьр’ сәр
йе дарв а дардак ьри йә»*. 14 Әв
йәк бу, wәк и бь Мәсиһ Иса

* 3:6 Дәстпебун 15:6; Р’омай и 4:3.
* 3:7 Р’омай и 4:16.
* 3:8 Дәстпебун 12:3; 18:18; 22:18.
* 3:10 Qан уна Дӧщари 27:26.
* 3:11 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Йе бь баwәрийе р’астһ’әсаббуй и wе бь
жи». Һәбаq уq 2:4.
* 3:12 Qан уна К’аһ инт ийе 18:5.
* 3:13 Qан уна Дӧщари 21:23.
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дӧайе Бьраһ им бе сәр нәщ ь qи бе наск ьрьне у гәрәке әw
һуйа, кӧ бь баwәрийе әм Р’ӧһ’е бьма һ’әта һат ьна Зӧр’әта wи,
создай и бьст ин ьн.
к’ижанир’а соз дабу. Qан ун жь
алийе мьлйак’әтада, бь дәст е
Созе Хwәде у Qан ун
навчетийа йәки* һатә дайине**.
15 Хушк‑бьрано! Әз тин ьмә 20 Бона wәсийәтк ьрьне навче
сәр ә’дәт е дьне. Һәг әр йәк и ти нә лазьм ә гав а wәсийәт бь
wәсийәтәкф т’әстиq кьрьбә, т’ӧ дәст е йәк и те кьрьне у ль вьр
кәс ньк арә wе бәтал кә, йан әw йәк т’әне Хwәде йә.
жи тьшт әк и дьн сәрд а зедә
Wар у хӧлам
кә. 16 Аwа әw соз Бьраһ им у
21
зӧр’әта wир’а һат ьнә дай ине.
Аwа Qан ун мьqабьли созед
Ньвисареда найе гот ьне: «Зӧ Хwәде йә? Т’ӧ щар! Бәле һәгәр
р’әтед тә» чаwа бона гәләка, ле qан унәк һәбуйа, кӧ бьк арьбу
бона йәк и: «Зӧр’әта тә»* у әw йа жий ин бьда, һьнг е ә’сәй и
зӧр’әт Мәсиһ ә. 17 Аwа гот и әз р’астһ’әс аббун wе бь qан уне
ве йәке дьбеж ьм, әw wәсийәта бьбуйа. 22 Ле ньвисар һ’әм уйа
кӧ пешда жь Хwәдеда һат ьбу бьн һесирт ийа гӧнәд аф дьдә
т’әстиqк ьрьне, Qан уна кӧ чар к’ьфше, wәк и чь кӧ бь Иса
сьд си сали шунда дәрк’әт, нь Мәсиһ баwәрк ьрьне һат ьбу
карә ӧса бькә, wәк и wәсийәта нә создай ине, баwәрмәндар’а
создай и qәwата хwә ӧнда кә*. бенә дай ине.
18 Чьмк и һәгәр wарти Qан унева
23 Бәр и һат ьн а баw әр ий е,
гьредайи буйа, wе создайинева әм бьн дәст е Qан унеда чаwа
гьредай и нибуйа, ле Хwәде бь гьрт и дьһ ат ьнә хwәй ик ьрьне,
соз п’ешк’еш и Бьраһ им кьр*. һ’әт а хӧй абун а wе баwәрийе
19 Иди мәрәме Qан уне чь бу? кӧ wе бьһ ат а. 24 Бь ви аwайи
Qан ун сәрда зедә бу кӧ нәһә Qан ун бу т’әрбәтдареф мә у әм
* 3:16 Дәстпебун 12:7; 13:15; 24:7.
* 3:17 Дәрк’әт ьн 12:40.
* 3:18 Р’омай и 4:14.
* 3:19 Әw йәк Мусаф бу.
** 3:19 Qан уна Дӧщари 33:1‑3; Ибран и 2:2; К’ар ед Шанд ийа 7:38, 52.
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бәрбьр’и Мәсиһ анин*, кӧ әм
бь баwәрийе р’аст бенә һ’әсабе.
25 Ле ньһ а кӧ баwәри һат, әм
иди нә бьн дәст е т’әрб әтдаре
Qан унеда нә.
26 Бь баw әр ий е һун һ’әм у
йәктийа Мәсиһ Исада лаwед
Хwәд е нә*. 27 Һун һ’әм у кӧ
йәктийа Мәсиһда һат ьнә нь
хӧмандьнеф, wә Мәсиһ сәр хwә
wәрг ьрт ийә. 28 Иди фьрqи нә
нава щьһу у нәщ ьһуйада һәйә,
нә нав а хӧлам у азайада, нә
жи нава мера у жьнада, чьмк и
һун һ’әм у жи йәк ьн йәктийа
Мәсиһ Исада. 29 У һәг әр һун
п’ара Мәсиһ ьн, wәк и ӧса йә
зӧр’әт а Бьр аһ им ьн у wар ед
wи сози нә*.

4

1 Аwа әз дьб еж ьм, wар е
кӧ хwәйе һәр тьшт и йә,
ле һ’әта кӧ хьш им ә жь хӧлем
найе фьрqик ьрьне. 2 Әw бьн
дәст е хwәйк ьрий а у хәмк’е
шад а йә, һ’әт а wи wәхт е кӧ

баве к’ьфш кьрийә. 3 Ӧса жи
әм гава һе р’ӧһ’ан ида «хьш им»
бун, мә хӧламт и сьх ьредф ве
дьнйайер’а* дьк ьрьн. 4 Ле га
ва wәхт пер’а гьһ ишт, Хwәде
Кӧр’е Хwә шанд, кӧ жь к’ӧл
фәт еф бу у к’әтә бьн Qан уне,
5 wәк и йед бьн Qан уне аза кә
у әм жи һәqе лаwт ийа Хwәде
бьст ин ьн*. 6 Аwа һун кӧ лаwед
Wи нә, Хwәде Р’ӧһ’е Кӧр’е Хwә
шандә нав а дьле мә, кӧ гази
Хwәде дькә: «Аббаф!» аwа гот и
«Баво!» 7 Бь ви аwайи иди тӧ
нә хӧлам и, ле лаw и у һәгәр
лаw и, ӧса жи Хwәде тӧ кьри
wаре Хwә.
Хәмг ин ийа Паwлос 
бона галат ийа
8 Бәр е, гав а wә Хwәде нас
нәдьк ьр, wә хӧламти йед ӧса
р’а дьк ьрьн, кӧ р’аст нә хwәде
бун. 9 Ле ньһ а кӧ wә Хwәде
нас кьрийә, ле бәле Хwәде жи
һун нас кьрьнә, һун чаwа диса

* 3:24 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Qан ун бу т’әрбәтдар һ’әта һат ьна Мәсиһ».
* 3:26 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Һун һ’әм у жи кӧ баwәрийа хwә Мәсиһ
Иса тин ьн, лаwед Хwәде нә».
* 3:29 Р’омай и 4:13.
* 4:3 Бь гот ьнәкә дьн: «Qәwат йан һ’ӧнӧр ед р’ӧһ’ед ве т’әбийәт еда, йан
жи р’аw‑р’ьзьм у qәйдә‑qан унед ве дьнйайе».
* 4:5‑7 Р’омай и 8:15‑17.
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вәдьгәр’ьнә сәр wан сьх ьред ве
дьнейә беqәwат ә нә т’ӧ тьшт
у дис а дьх wаз ьн хӧл амт ийе
wанр’а бьк ьн? 10 Һун гӧһ дьдьнә
р’ожед һ’әсаб, мәһ а, р’ожг ар у
сала. 11 Әз бона wә дьт ьрсьм,
кӧ әw шьхӧле мьн бон а wә
кьрийә дәйа һәр’ә.
12 Әз һив и жь wә дьк ьм
хушк‑бьр ан о, бьбьн ә мин а
мьн, чьмк и әз жи мина wә бу
мә. Wә т’ӧ зийан нәдайә мьн.
13 Һун зан ьн кӧ щара пеш ьн бе
сьһ’әтийа qальбе мьн бу мә’ни,
мьн Мьзг ин и да wә. 14 У чь кӧ
һатә сәре qал ьбе мьн, әw йәк
бу щер’ьбанд ьнәкф бона wә, ле
диса wә әз беһӧрмәт нәк ьрьм
йан пьшта хwә нәда мьн, ле
wәкә мьлйак’әтәк и Хwәде әз
qәбул кьрьм у wәкә Мәсиһ Иса.
15 Әw шабун а wә чаwа бу? Әз
wәкә шире хwә, һәгәр жь дәст
wәв а бьһ ата, wәйе ч’ә’ве хwә
жи дәрх ьста бьда мьн. 16 Иди
әз бумә дьжмьне wә, wәк и мьн
wәр’а р’аст хәбәр дайә?
17 Әwед май инә кӧ к’әт ьнә
дәмана wә, әw хера wә нах wа
зьн, ле бәле әwана дьх wазьн wә
жь мьн бьqәт ин ьн, wәк и һун

бьк’әвьнә дәмана wан. 18 Qәнщ
ә кӧ мәри дәмана qәнщ ийеда
бә у нә кӧ т’әне гав а әз нава
wәда бьм, ле һәр гав. 19 Лаwед
мьн, әз ньһа диса бона wә мина
еша к’ӧлфәта дьк’ьшиньм, һ’әта
кӧ Мәсиһ нава wәда бьг ьһ ижә.
20 Хwәз и әз ньһ а ль щәм wә
бума у мьн тьһәре хәбәрдана
хwә бьг ӧһ аста, чьмк и әз бона
wә нав а мьталада мә!
Мәсәла Һащәрф у Сәрайе
21 Жь мьнр’а беж ьн, һун кӧ
дьхwазьн бьн Qанунеда бьн, wә
нәбьһистийә Qанун чь дьбежә?
22 Ньвисар ә кӧ: «Дӧ кӧр’ед Бь
раһ им һәбун, йәк жь щарийе
бу, йәк жи жь жьна аза»*. 23 Әwе
жь щарийе бу, әw бь бьнйат’а
мәрьвайе бьбу, ле әwе жь жьна
аза бу, әw ль гора созе Хwәде
бу. 24 Әва йәка щур’әк и майин
те фә’мк ьрьне, әв һәр дӧ жьн
дӧ пәйманф ьн: Йәк жь ч’ийайе
Синайеф, бона хӧламтийе тинә,
әw Һащәрф бу*. 25 Һащәр Ә’рә
бьстанеда те һ’әсабе ч’ийайе
Синайе у һьмбәри Оршәлима
ньһа дьбә, кӧ зар’ед хwәва хӧ
ламтийе дькә. 26 Ле йа аза, әw

* 4:22 Дәстпебун 16:15; 21:2.
* 4:24 Дәстпебун 16.
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Оршәл има жорьн те һ’әсабе,
кӧ әw дий а мә һ’әм уй а йә*.
27 Чьмк и ньвисар ә:
«Ша бә, безӧр’әта кӧ тә зар’
нәдан ин.
Бь әшq бьстьре, дәнг бьльнд
кә,
кӧ еша зар’анине тә нәк’ь
шанд.
Чьмк и зар’ед тә мербәр’да
йийе
wе жь зар’ед йа хwәй имер
гәләкт ьр бьн»*.
28 Аwа һун* хушк‑бьр ан о,
мина Исһ аqф зар’ед wи сози
нә**. 29 Ле чаwа һьнге әwе жь
мәрьв айе бьбу, йе жь алийе
Р’ӧһ’да дьзеранд, ӧса жи ньһа*.
30 Ле ньвисар чь дьбежә? «Әwе
щарийе кӧр’е wева бәрде дәр
хә, чьмк и кӧр’е щарийе гәрәке
т’әви кӧр’е жьна аза wар нәбә»*.
31 Аwа хушк‑бьрано, әм нә зар’ед
щарийе нә, ле зар’ед йа аза нә.

5

qәw ин бьг ьрьн у дис а нәк’ә
вьнә бьн wи нир е хӧл амт ийе.
2 Бьбьһ ен, әз Паwлос wәр’а
дьб еж ьм: Һәг әр һун бьһел ьн
кӧ һун бен ә сьн әтк ьр ьн е,
Мәсиһ т’ӧ к’ар е надә wә. 3 Әз
һәр мәрьв әк ир’а диса мерк’и
ми дьб еж ьм, йе кӧ изьне дьдә
хwә кӧ әw бе сьнәтк ьрьне, әw
дәйнд ар ә кӧ т’әм ам ий а Qа
нуне бьqәд инә. 4 У һәг әр һун
бь Qан ун qәданд ьне дьх wазьн
р’аст һ’әс аб бьн, wәк и ӧса йә
һун жь Мәсиһ qәт ий ай и нә у
жь к’әрәме к’әт и нә. 5 Ле чь жь
мә дьк’әв ә, әм бь сай а Р’ӧһ’е
Пир оз у пе баwәрийе һ’әйра
wе р’астһ’әс аббунед а нә, йа
кӧ әм тед а гӧм ан ьн. 6 Чьм
ки йәктий а Мәсиһ Исада,
нә сьнәтк ьрьн тьшт әк ә, нә
жи нәс ьн әтк ьр ьн, ле сәр и
баwәри йә кӧ бь һ’ьзк ьрьне
йа хwә дькә.
7 Һун р’ьнд пешд а дьч ун!
Азай ийа хwә хwәй кьн
К’е һун данә сәк ьнанд ьне, кӧ
1 Бон а азай ийе Мәсиһ әм ельм иф р’аст ийе нәбьн? 8 Әва
аза кьрьнә! Wе азай ийе һел ан а нә жь Wи йә, Йе кӧ

* 4:26 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Ле Оршәлима жорьн аза йә, әw дийа мә йә».
* 4:27 Ишайа 54:1.
* 4:28 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «һун» «әм» һәйә.
** 4:28 Дәстпебун 17:18‑22.
* 4:29 Дәстпебун 21:9.
* 4:30 Дәстпебун 21:10.
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гази wә кьрийә. 9 «Һьнәк һә
вирт ьр’шкф т’әм ам ий а һәвир
һьлт инә»*. 10 Ле әз бь йәктийа
мәйә Хӧданда wәда гӧман ьм,
кӧ һуне тьшт әк и май ин нә
фьк ьрьн, ле әwе фьк ьр ед wә
т’әви һәв дькә wе сәр бәла хwә
вәб ә, к’и жи һәб ә.
11 Ле әз хушк‑бьр ано, һәг әр
һәла һе сьнәтк ьрьне даннасин
дьк ьм, иди чьм а темә зеран
дьне? Wәк и ӧса йә гәр әке т’ӧ
кәс е жь хаче Мәсиһ п’ьшкф
нәбуйа. 12 Хwәзи йед кӧ фьк ь
ред wә т’әви һәв дьк ьн, хwәх а
хwә к’окед а жи бьбьр’ий ан а!
13 Һун азай ий ер’а һат ьн ә
газик ьрьне хушк‑бьрано, ле
т’әне әw азай ийа wә бьра нә
бә мәщала хwәст ьна бьнйат’а
инсен. Дәwса wе бь һ’ьзк ьрьне
һәвд ӧр’а хӧл амт ий е бьк ьн.
14 Чьмк и т’әм ам ий а Qан уне
бь ве гот ьне те сери: «Һәв але
хwә wәкә хwә һ’ьз бькә»*. 15 Ле
һәгәр һун дәв бавеж ьнә һәвдӧ,
һәвдӧ бьх wьн, мьqати хwә бьн,
кӧ к’ок а һәвдӧ нәйн ьн.

Бәред Р’ӧһ’еф Пироз
у бьнйат’а мәрьвайе
Аwа әз дьбеж ьм, бь сайа
Р’ӧһ’еф Пироз бьмәш ьн у һуне
хwәст ьнед бьнйат’а инсен нә
кьн. 17 Чьмки хwәстьна бьнйат’а
инсен мьqабьл и Р’ӧһ’ ә, Р’ӧһ’
мьqабьл и бьнйат’а инсен ә. Әв
һәр дӧ ль һәв нак ьн, ләма һун
нькарьн хwәстьнед хwә бьк ьн*.
18 Ле һәг әр һун бь Р’ӧһ’ тенә
р’еб әрик ьрьне, һун нак’әвьнә
бьн дәст е Qан уне.
19 Аwа кьр ед бьнй ат’а инс ен
ә’йан ьн: Бенам уси, һ’әрам иф,
толт и, 20 п’утп’арьст иф, пи
рәсерт и, нәйарт и, шәр’‑дә’w,
һ’әвсуд и, һерск’әт ьн, һәвр’ь
к’и*, дӧтирәти, щӧдәти, 21 ч’ә’ве
хьр аб, меркӧж и*, сәрхw әш,
куч’ьксант и у чь кӧ мина ван
ьн. Әз ньһ а wәр’а дьб еж ьм,
чаwа кӧ мьн пешда жи wәр’а
готьбу, кӧ йед ван тьшта дьк ьн,
П’адшатийаф Хwәде wар набьн.
22 Ле бәр ед Р’ӧһ’ әв ьн:
Һ’ьзк ьрьн, шабун, ә’дьлай и,
16

* 5:9 Корьнт’и I, 5:6.
* 5:14 Qан уна К’аһ инт ийе 19:18.
* 5:17 Р’омай и 7:15‑23.
* 5:20 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Т’әне хwәр’а».
* 5:21 Нав һьнәк дәстн ьвисарада «меркӧж и» т’ӧнә.

441

ГАЛ АТИ, 6

сәбьркьрьн, ширьнайи, qәнщи,
амьн и, 23 мьл укт и, хwәг ьрт ьн.
Һьнд ав а ван тьшт ад а qан ун
т’ӧнә. 24 У әwед кӧ п’ара Мәсиһ
Иса нә, бьнйат’а хwә бь т’әви
тәмед хьраб у һавьж ийав а сәр
хач кӧшт ьнә. 25 Әм кӧ бь сайа
Р’ӧһ’ дьж ин, бь р’ебәрийа Р’ӧһ’
бьмәш ьн. 26 Әм к’ӧбар нәбьн,
агьре һәв гӧр’ нәк ьн у һ’әвсу
дийе ль һәвдӧ нәк ьн.

6

Баред һәвдӧ һьлд ьн
1 Хушк‑бьрано,

һәг әр йәк
нәһ әqик ед а бе гьрт ьне,
һун кӧ р’ӧһ’ан и нә, wи бин ьнә
сәр р’ийа р’аст ийе, ле бь р’ӧһ’е
мьл укт ийе. Ле һаш жь хwә жи
һәбьн, кӧ һун нәк’әвьнә щер’ь
банд ьне. 2 Баред һәвдӧ һьлд ьн
у бь ви аwайи һуне qан ун а
Мәсиһ бьqәд ин ьн. 3 Һәгәр йәк
хwә дәwса тьштәк и дат инә у
хwәх а нә т’ӧ тьшт ә, әw хwәх а
хwә дьх ап инә. 4 Бьра һәр кәс
кьрьнед хwә бьдә сәр мезине
у паш и һьнг е жь хwә р’ази бә,
нә кӧ хwә һьмбәри һәвале хwә
кә. 5 Чьмк и һәр кәс е хӧрщ а
хwә һьлг ьрә.
6 Әwе һин и хәб әр а Хwәд е
дьбә, гәрәке һәр тьштед qәнщ
т’әви дәрсд ар е хwә п’ар кә.
7 Нәх ап ьн, Хwәде наб ә пек’ә

ни. Чьмк и мәрьв чь дьч инә,
wе жи дьч ьнә. 8 К’и кӧ бона
бьнйат’а хwә дьч инә, әwе жь
wе бьнйат’е мьрьне бьч ьнә, ле
к’и кӧ бона Р’ӧһ’ бьч инә, wе
жь Р’ӧһ’ жийинаф һ’әта‑һ’әтайе
бьч ьнә. 9 Жь qәнщ ик ьрьне жи
ащьз нәбьн, чьмк и әме wәхтда
бьч ьн ьн һәгәр әм нәд ьнә дәр.
10 Аwа һ’әта кӧ wәхт дәстед мәда
йә, һ’әм уйар’а qәнщийе бьк ьн,
илаһиф нәфәред мала Хwәдер’а.
Т’әм и у сьлавед ахьрийе
хwә бьд ьне, әз бь чь
һ’әрф ед гьр ньһ а wәр’а дьн ь
висьм. 12 Әwед кӧ дьх wазьн жь
дәрв ав а хwә бьд ьнә к’ьфше,
әw п’ей и сәр wә дьк ьн, кӧ һун
бенә сьнәтк ьрьне. Ле әван а
ве йәке дьк ьн, кӧ т’әне бон а
хач е Мәсиһ әw нәй ен ә зе
ранд ьне. 13 Әwед хwәй исьнәт
хwәх а Qан уне хwәй нак ьн, ле
дьх wазьн кӧ һун бенә сьнәт
кьрьне, wәк и әw бь ниш ан а
qал ьб е wәй и мәрьв ай и бьфь
р’ьн. 14 Ле жь мьн нак’әв ә кӧ
әз бь тьшт әк и дьн бьфьр’ьм,
пешт ьри бь хаче Хӧд ане мә
Иса Мәсиһ, бь к’иж ан и дьн
йа бон а мьн хачбуй и йә, әз
жи бон а дьнй айе. 15 Бәле нә
сьнәтк ьрьн тьшт әк ә, нә жи
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нәсьнәтк ьрьн, ле сәри әw ә,
кӧ бьбьн ә’фьринәк и ну. 16 Дә
бьра ә’дьл ай и у р’ә’м сәр wан
һ’әм уй а бә, к’иж анед кӧ анә
гори ве йәке дьж ин у ӧса жи
сәр Исрае ла ф* Хwәде бә.

17 Жь

вьр шунда бьра т’ӧ кәс
зә’мәт е нәдә мьн, чьмк и мьн
дах а бьринед Иса һьлдайә сәр
бәдәна хwә. 18 Дә бьра к’әрәма
Хӧдане мә Иса Мәсиһ т’әви р’ӧ
һ’е wә бә хушк‑бьрано. Амин.

* 6:16 «Исраел» р’ӧһ’ан и те фә’мк ьрьне (Р’омай и 3:28‑29; 9:6‑29; Га
лат и 3:28‑29).

НӘ’М А ПАWЛОС
ӘФӘСИЙАР’А
Пешготьн
Әфәс qәз а Асй а Р’ом айед а бу. Әва баж ар е һәри ә’йан бу, ӧса
жи п’айт’әхт е wе qәз айе бу. Т’әм ам ий а Импер ат орий а Р’ом айе
да ф әw баж ар е чар а бу алийе мәзьн ай ий а хwәд а. Әw баж ар әк и
гәләк и бәдәw у хwәш бу. Р’аст ә бь данн асинк ьрьн а Паwлос
щьвинф Әфәс ед а ченәбьбу, ле дис а wәк ә се сал а ль wьр ма у әw
һин кьрьн, дәм а р’еw ит ий а хwәйә 3‑а (К’ар ед Шанд ий а 19:1;
20:31). Әwи әв нә’м а хwә жь кәле баwәрмәндед Әфәс ер’а ньви
сийә (3:1; 4:1; 6:20). Нә т’әне әва нә’м а, ле ӧса жи нә’м а wийә
Фил ип ийа, Колосийа у Фьл имон кәледа һат ьнә ньвисар е. Әвана
«Нә’мәйедф Кәле» тенә һ’әс аб е.
Әва нә’м а чаwа qьр ар у мәр әме Хwәдей и һ’әт а‑һ’әт айе ә’йан
дьк ә, кӧ гав а wәхт пер’а бьг ьһ ижә, әw т’ьвд ир а Wи wе бе сери у
һ’әм у тьшт е «бьн сәрwерт ий а Мәсиһд а гьр ед ай и бьн, һьн һәр
тьшт ед ль ә’рде, һьн жи ль ә’змен» (1:10). Ӧса жи гәр әке һ’әм у
мьләт, һьн щьһуф, һьн жи нәщ ьһуф бьбьнә мьләт әк йәктий а Иса
Мәсиһд а, пе Хwәде һәвв а гьр ед ай и. Шанд иф гази щьмә’т а Хwәде
ве йәке дьк ә, кӧ нав а ве qьр ар а Хwәдед а бьм ин ьн, бь йәктий а
т’әви Мәсиһ, т’әви йәкбун а т’әм ам ий а мәрьв айе ф бьн.
Паwлос п’ар а нә’мейә пеш ьнд а нет‑фьк ьр а йәктий а т’әви
Хwәде пешд а дьк ’ьш инә, дәрһәqа wан мәщ ал ад а дьб еж ә, кӧ
Бав ф Хwәд е чаwа щьмә’т а Хwә бьж арт, чаwа гиһ анд ә гӧн ә
афубуне у сай а Кӧр’е Хwә Иса Мәсиһ әw аза кьрьн. У ӧса жи
дәрһәqа wи созе Хwәдей и мәзьнд а дьб еж ә, аwа гот и дәрһәqа
Р’ӧһ’е ф Пир озд а, кӧ әw чаwа бьһе ф бәр азабун а мәв а те дай ине
(сәр ед 1‑е һ’әт а 3‑а).
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Ле п’ара дӧдада шанд и хwәндәв анар’а шьров әд ькә, кӧ әw жи
йинәкә ӧсада бьж ин, wәк и әw йәктийа Мәсиһә нав а wанда ӧса
р’аст к’ьфш бә, чаwа һәйә. Ӧса жи щьвинеда, малда, һәв алт ийеда
у һьндав а һәвда qәд ьр‑һӧрмәт бьн, бь мьл укт ийе, һ’ьзк ьрьне у
хәмк’еш ийе бәр һәв дах ьн (сәред 4‑а һ’әт а 6‑а).
Шанд и ве нә’меда сәр се фьк ьред сур әт и (символ и) дьс әк ьнә у
бь ван сурәта йәктийа щьмә’та Хwәдейә т’әви Мәсиһ нишан дькә:
1. Щьвин мина бәдәнәке йә, сәре к’иж ане Мәсиһ Хwәх а йә.
2. Щьвин мина wи авайийи йә, кәвьре ә’нишкаф к’ижани Мәсиһ ә.
3. Щьвин мина к’ӧлф әтәке йә, малхе к’иж ане Мәсиһ ә.
Паwлос ве нә’меда гәләк дәрб дьдә сәр к’әрәмаф Хwәдейә йәктийа
Иса Мәсиһда. Әw һәр тьшт и һ’ьзк ьрьн, хwәдай ин, бахшанд ьн,
к’әр әм у р’онайа пирозийаф Мәсиһв а гьре дьдә.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1‑2)
Мәсиһ у щьвин (1:3–3:21)
Мәсиһда жийина ну (4:1–6:20)
Пашготьн (6:21‑24)

1

Сьлавк ьрьн

1 Жь Паwлосе бь ә’мьре Хwә
де шанд ийеф Мәсиһ Иса,
wан мәрьведф Хwәдер’а, йед кӧ
Әфәседа* дьм ин ьн у йәктийа
Мәсиһ Исада амьн ьн:
2 Дә бьра к’әрәмф у ә’дьлай и
йа Хwәдейе Бавеф мә у Хӧданф
Иса Мәсиһ ль wә бә.

Дӧа‑дьрозг ед р’ӧһ’ан ийә 
бь сайа Иса Мәсиһ бона 
щьһуф у нәщ ьһуйаф
3

Шьк ьр жь Хwәдер’а, Бав е
Хӧдане мә Иса Мәсиһ,
кӧ пе һ’әм у дӧа‑дьрозгед р’ӧ
һ’анийә ль дийаре ә’змана
йәктийа Мәсиһда дӧа ль
мә кьрьн.

* 1:1 Нав һьнәк дәстн ьвисарада «Әфәс еда» т’ӧнә.
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4

5

6

7

8

9

Бәри ә’фьранд ьна дьнйайе
Хwәде йәктийа Wида әм
бьж арт ьн,
wәк и әм пирозф у беqӧсур
бьн, ль бәр Wи һ’ьзк ьрь
неда бьж ин.
Әwи әм пешда к’ьфш кьрь
бун,
чаwа ль qьр ар а Wи хwәш
һат,
кӧ мә бь дәст е Иса Мәсиһ
бькә лаwед Хwә*.
Дә wәр ьн әм пәс ьн е Wи
бьд ьн, бона wе к’әр әмаф
Wийә хwәй ир’умәт,
пе к’ижане йәктийа Һ’ьзк ь
рийе Хwәда qәнщи ль мә
кьр.
Йәктийа Wида әм аза бунә
бь хуна Wи,
аwа готи афубунаф гӧна стан
дийә*.
Әва йәка жь дәwләмәндтийа
к’әрәма Wи йә,
йа кӧ Wи бь мәр’дан и сәр
мәда баранд,
пе һ’әм у сәрwахт и у фә’м
дарийе.
Әwи сӧр’а хwәст ьн а Хwә
мәва ә’йан кьр,

10

11

12

13

чаwа ль Wи хwәш һат, йа кӧ
һе пешда qьрар кьрьбу,
wәк и йәктий а Мәсиһд а
бинә сери,
кӧ гава wәхт пер’а бьгьһ ижә,
әw т’ьвд ир* мийасәр бә,
һ’әм у тьшт бьн сәрwерт ийа
Мәсиһд а гьр ед ай и бьн,
һьн һәр тьшт ед ль ә’рде,
һьн жи ль ә’змана.
Чаwа Хwәде qьрара Хwәда
пешда к’ьфш кьрьбу,
кӧ һәр тьшт ль гора хwәстьн
у ә’мьре Wи бә,
әм щьһуф йәктийа Мәсиһда
п’ара Хwәде к’әт ьнә,
wәк и әм пәсьне р’умәта Wи
бьд ьн
кӧ мә пешд а гӧм ан а хwә
дан ийә сәр Мәсиһ.
Йәктийа Wида һун нәщьһуф
жи бунә п’ара Хwәде,
гава wә хәбәра р’астийе, аwа
готи Мьзг инийа хьлазбу
наф хwә бьһ ист.
Wә баwәрийаф хwә Wи ани
у бь Р’ӧһ’еф Пирози создайи
һат ьнә морк ьрьне.

* 1:5 Бь гот ьнәкә дьн: «Һәqе лаwт ийа Хwәде бьст ин ьн».
* 1:7 Колоси 1:14.
* 1:10 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Wәк’илт и».
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Р’ӧһ’е Пир оз чаw а бьһ е ф
һат ийә дай ине
һ’әта әм созе Хwәде wар бьн,
чахе Хwәде щьмә’та Хwә лап
аза кә,
бона пәсьндай ина р’умәта
Хwә.
Дӧайе Паwлос
15 Бон а

ве йәке мьн жь һьн
гев а кӧ бона баwәрийа wәйә
сәр Хӧдан Иса у әw һ’ьзк ьрь
на wәйә һьнд ав а т’әм ам ий а
щьмә’та Хwәдеда бьһ ист ийә,
16 бон а wә мьн дәст жь шь
кьрдай ине нәк’ьшанд ийә. Әз
т’ьме нав а дӧайед хwәд а wә
бир тин ьм, 17 wәк и Хwәдейе
Хӧдане мә Иса Мәсиһ, Баве
хwәй ир’умәт, Р’ӧһ’е сәрwах
тийе у ә’йант ийе бьдә wә, кӧ
һун Wи т’ам нас бьк ьн. 18 Бьра
ч’ә’вед р’ӧһ’е wә вәбьн, wәк и
һун фә’м бьк ьн, чь йә әw гӧма
на кӧ Wи гази wә кьрийә у чь
йә әw дәwләмәндт ийа р’умәта
Wи, йа кӧ щьмә’та Wи wе wар
бә 19 у чь йә әw qәwата Wийә
мәзьнә беһ ьмбәр, йа кӧ нав мә

баwәрмәндада дьхәбьтә. Әв ә
әw qәwата Wийә зор, 20 йа кӧ
Хwәде сәр Мәсиһ да хәбат е,
гава Әw жь нава мьрийа р’ак ьр
у ль дийаре ә’змана к’еләк аф
Хwәйә р’аст е да р’ун ьштанд ь
не*, 21 Әw дан и сәр һ’әм у сәр
wертийа, һ’ӧкӧмәтийа, qәwата,
хӧдант ийа у ӧса жи сәр һ’әм у
навед кӧ тенә һьлдане, нә кӧ
т’әне ль ве дьне, ле wе дьне жи.
22 У Хwәде һәр тьшт кьр ә бьн
п’ийед Wи* у Әw бона щьвинеф
к’ьфш кьр чаwа сәрwере һәр
тьшт и**. 23 Щьвин жи бәдәна
Мәсиһ ә, т’әмамбуна Wи йә, кӧ
Хwәх а һәр тьшт ә, һәр тьшт и
т’әмам дькә.
Жь мьрьне бәрбь жий ине

2

1 Һун жь дәст нәһ әq и у
гӧнед хwә мьри бун*, 2 га
ва һун пәй ә’дәт ед ве дьн е
дьч ун, ль гора хwәст ьна мир е
сәрwерт ийа ве һәwе, wи р’ӧһ’е
кӧ ньһ а жи нава wан мәрьвада
йа хwә дькә, йед кӧ нә гӧр’а ф
Хwәд ед а нә. 3 Әм һ’әм у жи
wәхтәке пәй wан тьшта дьч ун,

* 1:20 Зәбур 110:1.
* 1:22 Зәбур 8:6.
** 1:22 Колоси 1:18.
* 2:1 Колоси 2:13.
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бь дьлһавьж ийед бьнйат’а мә
рьв айе дьж ит у дьл у фьк ьр ед
мәр’а чь дәрбаз дьбун мә әw
дьк ьрьн у бьнй ат’а хwәд а жи
һеж ай и хәз әб а Хwәд е бун,
чаwа йед май ин. 4 Ле Хwәдейе
кӧ хwәйе р’ә’ма дәwләмәнд ә,
бь һ’ьзк ьрьна Хwәйә мәзьн, бь
к’иж ане әм һ’ьзк ьрьн, 5 гав а
әм һе жь дәст нәһәqийед хwә
мьри бун, Әwи т’әви Мәсиһ
әм сах кьрьн. Бь к’әр әме ф һун
хьлазбуй и нә! 6 Йәктийа Wида
әм жь мьрьне р’ак ьрьн у т’әви
Wи әм ль дийаре ә’змана данә
р’уньштандьне, бь сайа Мәсиһ
Иса. 7 Wи әв йәк кьр, wәк и ль
нав а wан зәм анед кӧ wе бен,
дәwләмәндтийа к’әрәма Хwәйә
беһьмбәр, һьндава мәда бь сайа
Мәсиһ Иса, бь ширьнай и бьдә
к’ьфше. 8 Чьмк и бь к’әр әме
һун хьл азбуй и нә, пе баwә
рийе у әв йәк нә жь wә йә, ле
дай ин а Хwәде йә. 9 Әв йәк нә
жь кьрьн а йә, wәк и йәк п’әйе
хwә бьдә. 10 Бәле әм чек ьрийед
Wи нә, йәктийа Мәсиһ Исада
хӧл ьqи, бона кьрьнед qәнщ, йа
кӧ Хwәде пешд а һазьр кьр, кӧ
әм wанд а бьм ин ьн.

Һ’әм у баwәрмәнд 
бь сайа Мәсиһ йәк ьн
11 Һун кӧ ә’сьле хwәда нәщьһу

нә у жь алийе щьһуйада «бе сь
нәтф» дьһат ьнә һ’әсабе, йед кӧ
хwәх а хwә «сьнәтк ьри» һ’әсаб
дьк ьрьн, бь сьнәтийа qальбә бь
дәста кьри, аwа бир бин ьн кӧ
һун һьнг е чь бун. 12 Һьнг е һун
бе Мәсиһ у хәриб бун һьндава
баж арвант ийа Исраелдаф у жь
пәйманаф у созед wан дур бун
у ве дьнеда жи бе гӧман у бе
Хwәде бун. 13 Ле һун кӧ wәх
тәке дури ван йәк а бун, ньһ а
т’әви Мәсиһ Иса бунә, бь хуна
Мәсиһ һун незик бунә. 14 Чьм
ки Әw ә ә’дьлай ийа мә, кӧ һәр
дӧ, щьһу у нәщ ьһу кьрьнә йәк.
Әwи диwаре навбьр’ийе, аwа
готи дьжмьнати бь бәдәна Хwә
хьраб кьр 15 у т’әм и у ә’мьред
Qан унаф Мусадаф бәтал кьрьн,
wәк и йәктийа Хwәда, жь һәр
дӧйа щьһу у нәщ ьһу мәрьвәк и
ну бьхӧл ьqинә у бь ви аwайи
бькә ә’дьлай и*. 16 У Мәсиһ бә
дәнәкеда һәр дӧ т’әви Хwәде бь
хачеф Хwә ль һәв анин, чьмк и
бь wе кьрьне дьжмьнати к’окева

* 2:15 Колоси 2:14.
* 2:16 Колоси 1:20.
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р’ак ьр*. 17 У һат Мьзг ин ий а
ә’дьлай ийе да wә нәщ ьһуйед
дури Хwәде у щьһуйед нези
ки Wи*. 18 Чьмк и бь сайа Wи,
изьна мә һәр дӧйа жи һәйә,
бь Р’ӧһ’әк и незик и Баве бьн.
19 Аwа һун иди нә хәлq у хәриб
ьн, ле баж арвант ийа wә т’әви
щьмә’та Хwәде йә у нәф әред
мала Хwәде нә. 20 Һун сәр wи
р’ьк’ьне шандийа у п’ехәмбәра
авак ьри нә, кәвьре ә’нишк аф
к’иж ан и Мәсиһ Иса Хwәх а
йә. 21 Бь Wи т’әмам ийа авай и
пев а щи бь щи бон а Хӧд ан
п’арьстгәһәкәф пироз бьл ьнд
дьб ә. 22 Бь Wи һун жи бь һәв
р’а тенә авак ьрьне, чаwа хана
Хwәде бь Р’ӧһ’е Пироз.

3

Паwлос, шанд ийе
нәщ ьһуйа

1 Бон а ве йәк е әз Паwлос
бона Мәсиһ Иса гьрт и мә,
бон а wә нәщ ьһуй а... 2 Гәр әке
wә бьһ ист ьб ә, кӧ әв wәк’ил
тий а к’әр әм а Хwәде бон а wә
мьнр’а һат ий ә дай ине. 3 Әв
сӧр’а бь дай инәке ль бәр мьн
һат ә вәк ьрьне. Мьн ль жор е
кьн wәр’а ньвиси 4 у гав а һун

бьх ун ьн, һуне бьк арьбьн бьза
ньбьн кӧ әз чаwа сӧр’а Мәсиһ
фә’м дьк ьм*. 5 Әва сӧр’а дәw
ред бьһӧрид а ль бәр бәндед
дьне вәнәбуйә, чаwа ньһ а бь
Р’ӧһ’е Пир оз ль бәр шанд и у
п’ехәмб әр ед Wийә пир оз вә
буйә. 6 Әва сӧр’а вәбу, wәк и
нәщ ьһу пе Мьзг ин ийе т’әви
Исрае ле wар бьн, бьбьнә бә
дәнәк у хwәй ип’ар ед созе Wи
бьн, бь сай а Мәсиһ Иса.
7 Әз бумә бәрдәст ийе ве Мьз
гин ийе, анәг ори дай ин а жь
к’әр әма Хwәде, йа кӧ бь кьрь
на qәwата Wи мьнр’а һат ийә
дай ине. 8 Бәле әз кӧ жь нава
щьмә’та Хwәдеда жь йе һәри
бьч’ук кемт ьр ьм, ле әв к’әрәм
мьнр’а һат ийә дайине, кӧ нава
нәщ ьһуйада дәwләмәндт ийа
Мәсиһә нә ль бәр һ’ьша дан
насин кьм 9 у ль бәр һ’әм уйа
вәк ьм, кӧ чаwа т’ьвд ира сӧр’а
Хwәде те хәбат е, йа кӧ һе дәw
ред бәреда щәм Хwәдейе кӧ һәр
тьшт ә’фьранд ийә, вәш арт и
мабу. 10 Мәр әме Хwәде әв бу,
wәк и ньһ а сәрwахт ийа Хwәйә
щур’ә‑щур’ә, бь дәст е щьви
неф ль сәрwерт и у һ’ӧкӧмәт ед

* 2:17 Ишайа 57:19.
* 3:4‑6 Колоси 1:26‑27.
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дийар ед ә’зманав а ә’йан бь
кә, 11 анәг ори qьр ар а Wий ә
һе дәwр ед бәр еда, йа кӧ Wи
бь дәст е Мәсиһ Иса, Хӧдане
мә кьр. 12 Йәктийа Мәсиһда
у пе wе баwәрий а мәйә сәр
Wи әм дьк арьн бь мерк’им и у
р’ув әк ьри незик и Хwәде бьн.
13 Аwа әз жь wә һиви дьк ьм,
кӧ һун бәр хwә нәк’әвьн, бо
на wан щәфайед кӧ әз бон а
wә дьк’ьш ин ьм. Әвана бона
р’умәта wә нә.
Һ’ьзк ьрьна Мәсиһ
14 Бон а

ве йәке әз ль бәр Бав
чок дьд ьм, 15 жь к’иж ан и һәр
qәбиләкә ә’рд у ә’змана наве
хwә дьст инә. 16 Дә бьр а Әw
wәкә дәwләмәндт ийа р’умәта
Хwә qәwат е бь сайа Р’ӧһ’е Хwә
бьдә wә, кӧ һун к’урайийа дьле
хwәда бьш ьд ьн, 17 бь баwәрийе
Мәсиһ дьле wәда бьж и у һун
һ’ьзкьрьнеда р’аwф у р’ьк’ьне хwә
бавеж ьн, 18 кӧ т’әви т’әмам ийа
щьмә’та Хwәде бькарьбьн фә’м
бьк ьн, кӧ бәрай и, дьреж ай и,
бьл ьндай и у к’урай ийа һ’ьз
кьрьна Мәсиһ чь йә. 19 Бәле
бьра һун һ’ьзк ьрьна Мәсиһ нас
кьн, йа кӧ жь һәр һ’ьш‑аqьл и

зедәтьр ә, wәк и һун т’әмамийа
Хwәдев а т’ьж и бьн.
20 Аwа шьк ьр жь Wир’а бә, Йе
кӧ дьк ар ә һәр тьшт и һе зедә
кә, нә чаwа әм дьх wазьн йан
дьфьк ьрьн, бь wе qәwат а кӧ
нава мәда дьхәбьтә, 21 шьк ьр жь
Wир’а нав а щьвинеда, бь сайа
Мәсиһ Иса, һ’әм у зәман ида,
һ’әта‑һ’әтайе! Аминф.

4

Әм һ’әм у жи бәдәнәк ьн

1 Аwа әзи гьртийе бона наве
Хӧдан, һиви жь wә дьк ьм,
кӧ һун ӧса бьж ин, чаwа лайиqи
wе газийе йә, к’иж анер’а һун
һат ьнә газик ьрьне. 2 Һун бь
т’әмам ийа мьл укт ийе у шкәс
ти, бь сәбьр е һ’ьзк ьрьнед а ль
бәр һәв дах ьн*. 3 Бьщә’д ин ьн,
кӧ йәктий а Р’ӧһ’ пе һәвг ьр е
дан а ә’дьл ай ий е хwәй кьн.
4 Чаwа бәд ән йәк ә у Р’ӧһ’ йәк
ә, һун жи гӧм анәкер’а һат ь
нә газик ьрьне. 5 Хӧд ан йәк ә,
баwәриф йәк ә, ньхӧм анд ьнф
йәк ә, 6 Хwәде йәк ә, Әw Бав е
һ’әм уй а йә, кӧ сәр һ’әм уй ар’а
йә, бь һ’әм уй а йа Хwә дькә у
нав а һ’әм уй ад а йә.
7 Бәле жь мә һәр кәсир’а жи
к’әр әм һат ийә дай ине, чаwа

* 4:2 Колоси 3:12‑13.
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Мәсиһ п’ар әв әк ьр. 8 Бона ве
йәке те гот ьне:
«Гав а һьлк’ьш ийа чу жоре,
һесир т’әви Хwә бьрьн
у п’ешк’ешф данә мәрьв а»*.
9 Әв «һьлк’ьшийа» чь те һ’әсабе?
Дьх wаз ә бежә, кӧ Әw пешда
бәржери wе дьнйа жерьн бу.
10 Әwе кӧ бәржер бу, һәм а Әw
ә, Йе кӧ Хwә да фез а һ’әм у
ә’змана, wәк и һәр тьшт и һ’ь
зурийа Хwәва т’ьж и кә. 11 Әва
Әw бу, Йе кӧ п’ешк’еш данә
мәрьва, кӧ һьнәк бьбьнә шан
ди, һьнәк п’ехәмб әр, һьнәк
мьзг инд ар, һьн әк жи сә’ви
у дәрсдар. 12 Әwи әв йәк кьр,
wәк и щьмә’та Хwәде шьхӧлед
хьзмәтк’арийер’а һазьр бә, бона
авабуна бәдәна Мәсиһ, 13 һ’әта
кӧ әм һ’әм у жи бьг ьһ иж ьнә
wе йәке, кӧ баwәрийе у Кӧр’еф
Хwәде наск ьрьнеда т’ьфаqф бьн,
бьбьнә мәрьвед гьһ ишт и, т’ам
wәкә бәж ьн‑бала Мәсиһ.
14 Wәк и ӧса йә жь вьр шунда
әм нәбьнә мина зар’ок а кӧ жь
пела вьрда‑wеда дьк’әвьн у бь
дәр әwед мәрьва бәр байе һәр
һинк ьрьн әк е дьк ’әв ьн, йед

кӧ бь фелбазий а дьх ап ин ьн
у дьх ал ьфин ьнф. 15 Ле р’аст и
йе пе һ’ьзк ьрьне беж ьн*, һәр
алийада бьг ьһ иж ьнә сери, кӧ
Мәсиһ ә. 16 Жь Wи т’әмам ийа
бәдәне һәвв а нә у һ’әм у жи бь
алик’арийа һәр севькәке һәвва
гьредай и йә. У гава һәр п’арә
кә бәдәне шьхӧле хwә дькә,
һ’ьзк ьрьнеда хwәх а дьг ьһ ижә
у мәзьн дьб ә*.
Жий ина нуйә т’әви Мәсиһ 
чаwа әндәмед Бәдәна wи
17 Аwа

әз ве йәке мерк’им и
дьбеж ьм у бь наве Хӧдан т’ә
ми ль wә дьк ьм, кӧ һун иди
т’ӧ щара wе р’еда нәч ьн, чаwа
п’утп’арьстф бь фьк ьред хwәйә
п’уч’ дьч ьн. 18 Әwана фә’мед
хwәда шуна р’әшв а чун у жь
жий ин а Хwәде дур к’әт ьнә,
жь дәст нәз ан ий а нав а хwә
у сәрһ’ьшк ийа хwә. 19 Шәрма
р’уйе хwә ӧнда кьрьнә у ӧса
хwә данә дох ине, һ’әта кӧ һәр
щур’ә кьрьнед һ’әрамф дьк ьн
у т’ер набьн.
20 Ле wә Мәсиһ ӧса нас нәк ьр!
21 Бәле wә бон а Wи бьһ ист ийә

* 4:8 Зәбур 68:18.
* 4:15 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бь һ’ьзк ьрьне пәй р’аст ийе бьн».
* 4:16 Колоси 2:19.
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жи у чаwа йед п’ара Иса, һун
wе р’аст ий а нав а Wид а һин
бунә. 22 Дә һун хәйсәт е хwәй и
бәре жь хwә дур хьн, wи мә
рьве кәвьн и кӧ бь һавьж ийед
һ’ьләк’арва дерьсбуй и йә* 23 у
бь р’ӧһ’ у фьк ьред хwәда ну
йәж ий ин бьн, 24 мәрьве ну ль
сәр хwә wәрг ьрьн, кӧ кьрасе
Хwәдеда бь һәqи у һ’әлал ийа
бе qәлп и хӧл ьqи йә*.
25 Аwа дәрәwа жь хwә дур хьн,
жь wә һәр йәк һәв але хwәр’а
р’аст хәб әр дә*, чьмк и әм бь
һәвр’а әндәмед Бәдәна Мәсиһ
нә. 26 Һәг әр һун һерс к’әвьн,
гӧна нәк ьн*, бьра р’о сәр һерса
wәр’а нәчә ава 27 у щи нәд ьнә
мир ещ ьнф. 28 Әwе кӧ дьзийе
дькә, бьра иди нәд ьз ә, ле бь
худана хwәйә һ’әлал бь дәст ед
хwә бьхәбьтә, кӧ бькарьбә дәст
бав ежә к’әт ийа жи. 29 Бьра жь
дәв е wә qәт хәб әр әк ә хьр аб
дәрнәйе, пешт ьри тьшт ед кӧ
кери гӧһдара тен у к’ар е дь
дьнә wан. 30 У Р’ӧһ’е Хwәдей и
Пир оз нәеш ин ьн, бь К’иж а
ни һун бон а Р’ож а Азай ийе

һат ьнә морк ьрьне. 31 Дә бьра
һәр тә’лай и, һерс, бәрз әqиф,
qар’ә‑qар’ у гот ьнед нәр’ед а
жь wә дур бьн т’әви һәр щу
р’ә к’ин‑бох ийев а. 32 У һәвр’а
ширьн у дьлшәwат бьн, ль һәв
бьбахш ин ьн, чаwа Хwәде бь
Мәсиһ бахшандә wә.

5

Чаwа ч’ә’в бьд ьнә Хwәде

ч’ә’в бьд ьнә Хwәде,
чаwа зар’ед һ’ьзк ьри 2 у
хwә ль һ’ьзк ьрьне бьг ьрьн,
чаwа Мәсиһ жи әм һ’ьз кьрьн
у жий ин а Хwә бон а мә да,
Хwәдер’а бу һ’әд иф у qӧрбанаф
бинх wәш.
3 Ле һ’әт а нав е qавийе ф у һәр
һ’әрам ийе, йан тьмайе жи гә
рәке нав а wәда нәйе һьлдане,
чаwа ль щьмә’та Хwәде нак’әвә.
4 Ӧса жи гот ьнед бемә’риф ә
ти, йан бефә’м и, йан һ’әнәкед
qәлпе хьраб, кӧ ль wә нак’әвьн,
бьр а жь дәв е wә дәрн әй ен,
ле дәwсе шьк ьрдари. 5 Һун ве
йәке зан ьбьн кӧ т’ӧ qав, йан
һ’әрам, йан тьмак’ар (кӧ п’ут
п’арьстф ә) П’адшатийа Мәсиһ

* 4:22 Колоси 3:9; Р’омай и 6:6.
* 4:24 Колоси 3:10.
* 4:25 Зәкәрийа 8:16.
* 4:26 Зәбур 4:4.
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у Хwәдеда wар набә. 6 Бьра т’ӧ
кәс бь хәбәред п’уч’ wә нәх а
пинә, чьмк и бона ван тьшта
һерса Хwәде ль wан мәрьвед
нәг ӧһд ар р’ад ьб ә. 7 Аwа һун
т’әви йед ӧса нәбьн! 8 Һун жи
wәхтәке тә’ри бун, ле ньһа һун
кӧ п’ара Хӧдан ьн, р’онай и нә.
Аwа мина зар’ед р’онайе бьж ин,
9 (чьмк и бәре р’онай ийе жь һәр
qәнщ ийе, һәqийе у р’аст ийе
дьб ә) 10 у бьзан ьбьн кӧ чь ль
Хӧдан хwәш те. 11 Т’әви wан
кьред беб әр ә тә’рийе нәбьн,
ле wан сәр аве хьн, 12 чьмк и
бона wан тьшт ед кӧ әwана бь
дьзив а дьк ьн шәрм ә жи кӧ бе
хәб әрдане. 13 Ле гава һәр тьшт
те бәр р’онайе, ашкәрә дьб ә,
14 чьмк и һәр тьшт е кӧ ашкәр ә
дьб ә, дьб ә р’он ай и. Бон а ве
йәке һат ийә гот ьне:
«Хәw ьх ийо, һ’ьшйар бә!
Жь нав мьрийа р’аб ә
у Мәсиһ wе тә р’онай и кә»*.
15 Аwа бьн ьһер’ьн кӧ һун ньг е
хwә фәс ал бав еж ьн, нәбьнә
мина беф ә’ма, ле мина сәр
wахта. 16 Дәст бьдьнә бәр wәхт,

чьмк и зәман и хьраб ә*. 17 Бона
ве йәке бефә’м нибьн, ле бәле
бьзан ьбьн чь йә qьрара Хӧдан.
18 У бь шәраве сәрхwәш нәбьн,
кӧ ә’мьре мерьв п’уч’ дькә, ле
бь Р’ӧһ’е Пирозв а т’ьж и бьн.
19 Зәбур ф у дьр озг а, стьранед
р’ӧһ’ан и һәвдӧр’а беж ьн, бьс
тьрен у дьле хwәда Хӧданр’а
бьловин ьн*. 20 Һәр гав бон а
һәр тьшт и р’азибуне бьд ьнә
Бав Хwәде, бь наве Хӧдане мә
Иса Мәсиһ.
Борщд арийа жьн у мера
21 Бь хофа Мәсиһә нава хwәда

ль бәр һәвдӧ хwә бьшкен ьн.
22 К’ӧлф әтно, ӧса хwә ль бәр
меред хwә бьшкен ьн, чаwа ль
бәр Хӧдан*, 23 чьмк и мер сәре
жьне йә, чаwа Мәсиһ жи сәре
щьвинеф йә у Хwәха Хьлазк ьреф
бәдәна Хwә йә. 24 У чаwа щьвин
ль бәр Мәсиһ хwә дьшкенә,
бьра ӧса жи жьн һәр тьшт ида
бәр мере хwә шкәст и бә.
25 Мерн о, жьн ед хwә һ’ьз
бьк ьн, чаwа кӧ Мәсиһ щьвин
һ’ьз кьр у жий ин а Хwә бәр

* 5:14 Ишайа 26:19; 60:1.
* 5:16 Колоси 4:5.
* 5:19 Колоси 3:16‑17.
* 5:22 Колоси 3:18; Пәтрус I, 3:1.
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wев а да*, 26 wәк и wе бь хәб әре
бӧһӧрт и‑жьбарә кә, пе аве бь
шо*, 27 кӧ щьвине ль бәр Хwә
qәшәнг бьдә сәк ьнанд ьне, кӧ
т’ӧ ләк’ә йан qәрч’ьмок, йан
тьштәк и мина ван сәр т’ӧнәбә,
ле паqьж у беqӧсур бә. 28 Ӧса
жи гәрәке мер жьна хwә һ’ьз
бькә, чаwа бәдәна хwә. Йе кӧ
жьна хwә һ’ьз дькә, әw хwә һ’ьз
дькә. 29 Чьмк и бәдәна т’ӧ кәси
бәр ч’ә’ве wи нә р’әш ә, ле wе
т’ер дькә у хwәй дькә, чаwа
Мәсиһ жи щьвине, 30 чьмк и
әм әнд әмед бәд ән а Wи нә.
31 Чаwа ньвис ар ә:
«Бона ве йәке мер wе де у
баве хwә бьһелә, хwә ль
жьне бьг ьрә у һәр дӧ wе
бьбьнә бәдәнәк»*.
32 Әва сӧр’а к’ур ә, ле әз гот ь
на хwә тин ьмә сәр Мәсиһ у
щьвине. 33 Бәле жь wә һәр кәс
жи бьра жьн а хwә һ’ьз бькә
чаwа хwә у жьн жь мере хwә
хоф бькә.

6

Т’әм ийед бона зар’а у
де‑бава
1 Зар’но, чаwа баwәрмәндед

Хӧдан гӧр’а де у баве хwә
да бьн, чьмк и әв йәк р’аст ә*.
2 «Qәд ьре де у баве хwә бьг ьрә»
кӧ әв ә т’әмийа пешьн т’әви соз
дайине, 3 «wәк и чәрха тә р’аст
бә у сәр ә’рде ә’мьре тә дьреж
бә»*. 4 У һун бавно, зар’ед хwә
һерс нәех ьн, ле wан бь ширәт
у һинк ьрьна Хӧдан мәзьн кьн*.
Хӧлам у аха
5 Хӧламно, бь хоф у тьрс, дьле

сах гӧр’а хwәй ийед хwәйә ве
дьнеда бьн, чаwа гӧр’а Мәсиһ
да*, 6 нә кӧ бь хӧламтийа ль бәр
ч’ә’ва, кӧ ль мәрьва хwәш бен,
ле чаwа хӧламед Мәсиһ бь дьл
qьрара Хwәде бьqәд ин ьн. 7 Бь
р’әз әд ьл и хӧл амт ийе бьк ьн,
чаwа Хӧд анр’а, нә кӧ мәрь
вар’а. 8 Һун зан ьн кӧ һәр кәс,
һәг әр хӧлам бә, һәг әр аза, чь

* 5:25 Колоси 3:19; Пәтрус I, 3:7.
* 5:26 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Wәк и wе бь хәб әр е һ’әлал кә, пе ава
һ’әwз бьшо».
* 5:31 Дәстпебун 2:24.
* 6:1 Колоси 3:20.
* 6:3 Qан уна Дӧщари 5:16; Дәрк’әт ьн 20:12.
* 6:4 Колоси 3:21.
* 6:5‑8 Колоси 3:22‑25.
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qәнщ ийе кӧ бькә, wәкә wе жи
wе жь Хӧдан бьст инә.
9 Һун жи хwәй ино, һьнд ав а
wанда ӧса бьн. Дәст жь гәф‑гӧ
р’ийе бькьн. Һун заньн кӧ Хwәйе
wан жи, Йе wә жи ль ә’змана
йә у щәм Wи т’ӧ фьрqи т’ӧнә*.
Ч’әкед Хwәде

qийе мина зьрьһ’е ль синге хwә
wәрг ьрьн* 15 у сол ньг ед wәда,
бона Мьзг ин ийа ә’дьлай ийе
һазьр сәк ьн и бьн*. 16 Ль сәр
һәр тьшт ир’а жи баw әрий е
мина мәрт’але бьг ьрьнә хwә,
бь к’иж ане һуне бьк арьбьн
һ’әм у тиред агьрийә кӧ йе Хь
раб давежә, бьтәм ьрин ьн. 17 У
хьл азбуне мин а к’ӧмзьрьһ’е
һьлд ьн, мина шур жи хәбәра
Хwәде, кӧ жь Р’ӧһ’е Пироз ә*.
18 Бь һ’әм у дӧа у р’әщ а һәр гав
дӧа бьк ьн пе Р’ӧһ’е Пироз. Сәр
ве йәке һ’ьшй ар бьм ин ьн у
бона т’әмам ийа щьмә’та Хwә
де т’ьме дӧа бьк ьн. 19 У бона
мьн жи дӧа бьк ьн, кӧ гава әз
хәб әр дьм, гот ьнәк мьнр’а бе
дай ине, wәк и мерк’им и сӧр’а
Мьзг ин ийе ә’йан кьм, 20 бона
К’иж ане әз бь ван qәйде хwә
qасьд ийе дьк ьм. Дӧа бьк ьн,
wәк и әз бона Wе тӧрӧш кьм
хәб әр дьм, чаwа лазьм ә.

Һәйнәс әр, йәктий а Хӧ
данда qәwат бьн, бь зорай ийа
qәwата Wи. 11 Һәр ч’әке Хwәде
ль хwә кьн, кӧ һун бьк арьбьн
мьqабьл и һ’ӧнӧред мирещ ьнф
бьсәк ьн ьн. 12 Чьмк и шәр’е мә
нә мьqабьл и хун у гошт ә, ле
мьqабьл и сәрwерт и у һ’ӧкӧ
мәт ий а йә, мьqабьл и мир ед
ве дьнйа тә’ри йә у мьqабьл и
орд ий ед р’ӧһ’ан ий ә хьр аб ә
ль дийаре ә’змана нә. 13 Бона
ве йәке ч’әкед Хwәде һьлд ьн,
кӧ һун бьк арьбьн ль бәр р’о
жа охьрме гьран бьсәк ьн ьн у
пьшт и кьрьна һәр тьшт ир’а,
щийе хwәда qәw ин бьсәк ьньн.
Сьлавед ахьрийе
14 Аwа щийе хwәд а бьс әк ь
21 Wәк и һун жи бона мьн бь
ньн, р’аст ийе мина к’әмб әре
ль пьшта хwә бьш ьд ин ьн, һә зан ьбьн, һаш жь һ’ал‑һ’әwале
10

* 6:9 Колоси 4:1; Qан уна Дӧщари 10:17.
* 6:14 Ишайа 59:17.
* 6:15 Ишайа 52:7.
* 6:17 Ишайа 59:17.
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мьн һәбьн, Тьх икойе бьрайе
дәлал у qӧльхк’аре амьн йәкти
йа Хӧданда wе һәр тьшти wәр’а
бежә. 22 Әз бона wе йәке wи сәр
wәда дьш ин ьм, wәк и һун һаш
жь мә һәбьн у әw бь ве йәке
дьл бьдә wә.

23 Дә

бьра ә’дьлай и у һ’ьзк ь
рьн баwәрийева т’әвайи жь Бав
Хwәде у Хӧдан Иса Мәсиһ ль
хушк‑бьра бә. 24 Бьра к’әрәм
т’әви wан һ’әм уйа бә, йед кӧ
бь һ’ьзк ьрьна бе хьлази Хӧда
не мә Иса Мәсиһ һ’ьз дьк ьн.

ФИЛ ИП И

НӘ’М А ПАWЛОС
ФИЛИПИЙ АР’А
Пешготьн
Паwлосе шанд иф әва нә’ма жь кәле щьвинаф баж аре Фил ип
йар’а ньвисийә. Әв щьвин, щьвина пеш ьн бу, йа кӧ аха Әwропа
йеда, qәз а Мәкәдонйа бьн Императ орийа Р’омайедаф һ’име wе
һатә авит ьне. Әв нә’мә һьнг е һатә ньвисаре, гав а даннасинк ьред
мьqабьл и Паwлос щьвинеда тьшт ед шашә мьqабьл и һинк ьрьна
Мьзг ин ийе һин дьк ьрьн у Паwлос гәләк и бәр хwә дьк’әт. Ле алийе
дьнв а жи әм ве нә’меда гӧман у әшqәкә мәзьн алийе Паwлосда
дьбин ьн, жь wе баwәрийа wийә сәр Иса Мәсиһ.
Сәб әб әкә дьн жи бона ньвисара ве нә’ме һәбу кӧ Паwлос бо
на баwәрмәндед Фил ипйайеда р’азибуне дьдә Хwәде, wәк и нав а
тәнг асийедф wида wана к’омәк дабунә wи (4:10‑20). Ӧса жи хӧйа
дьб ә кӧ Паwлос хwәст ийә ве мәщале бьдә хәбат е, wәк и баwәр
мәнд хир әт у ә’гит бьн, тәнг асийа wи у хwә нән ьһер’ьн. Әw һиви
дькә, кӧ нав а wанда т’ьфаqф һәб ә у мина Мәсиһ шкәст и бьн, нә
к’ӧбар у бабах бьн. Әw бир тинә кӧ йәктийа Мәсиһда бь к’әр ә
маф Хwәде жий ине пе баwәрийеф дьст ин ьн, нә кӧ пе qәданд ьна
Qан ун а ф Мус а ф. Паwлос дәрһәqа wе әшq у шабунед а дьб ежә,
к’иж ане кӧ Хwәде дьдә wан, йед кӧ йәктийа Иса Мәсиһда дьж ин
(сәре 2‑а). Сәре 3‑да, фил ип ийа т’әгл ифи wе дәр әще дькә, кӧ әw
бьщә’д ин ьн бьг ьһ иж ьнә мәр әме жий ина Мәсиһ, аwа гот и п’ег а
Мәсиһда һәр’ьн.
Әва нә’ма әшq, гӧман, йәкт и у сәбьра бона пешдач уй ина жи
йина баwәрмәнда дьдә к’ьфше. Ӧса жи дьдә к’ьфше, кӧ Паwлосе
шанд и гәләк и ве щьвине һ’ьз дькә у qәд ьре wан дьг ьр ә.
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Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1‑11)
Һ’але кӧ Паwлос теда йә (1:12‑26)
Жийина Мәсиһда (1:27–2:18)
Шеwьра бона Тимот’ейо у Епафродито (2:19‑30)
Һ’әвза хwә дьжмьна у qәзийа бькьн (3:1–4:9)
Паwлос у достед wийә Филипйайеда (4:10‑20)
Пашготьн (4:21‑23)

1

Сьлавк ьрьн

1 Жь Паwлос у Тимот’ейойе
хӧламед Мәсиһ Иса,
т’әмамийа щьмә’та Хwәдер’а,
йед кӧ п’ара Мәсиһ Иса нә у
ль алийед Фил ипй айе дьм и
ньн, т’әв ай ийа бәрп ьрсийар у
бәрдәст ийед щьвинев а ф:
2 Дә бьра к’әр әмф у ә’дьлай и
йа Хwәдейе Бавеф мә у Хӧданф
Иса Мәсиһ ль wә бә.

Дӧайе Паwлос
3 Әз шьк ьрий а хwә Хwәде
йе хwә тин ьм гава һәр гав wә
бир тин ьм, 4 т’ьме нав а һ’әм у
дӧайед хwәда, бона wә һ’әм уйа
бь дьле ша дӧа дьк ьм, 5 чьмк и
һун р’ож а пеш ьнда һ’әта иро
т’әви шьхӧле Мьзг ин идай ине
бунә. 6 У әз ве йәкеда гӧман
ьм, Әwе кӧ дьле wәда дәст бь
шьхӧле Хwәй и qәнщ кьрийә,

wе һ’әта Р’ож а һат ьна Мәсиһ
Иса жи бьг ьһ инә сери. 7 Һун
дьле мьнда нә у һәq ә жи кӧ әз
бона wә һ’әмуйа аһа бьфькьрьм.
Чьмк и һун һ’әм у жи т’әви wе
к’әр әмеф бунә, йа кӧ жь Хwә
дед а мьнр’а һат ийә дай ине,
чаwа әз ньһ а qәйдада мә, ӧса
жи бона Мьзг ин ийе сәк ьн и
бум у мьн әw дьда макк ьрьне.
8 Хwәде шә’де мьн ә, кӧ әз бь
һ’ӧба Мәсиһ Иса чьqаси һ’әйра
wә һ’әм уйада мә.
9 У әз ве дӧайе дьк ьм, кӧ һ’ьз
кьрьна wә һе‑һе бь занәбун у
сәрwахт ийаф гьһ ишт ива зедә
бә, 10 wәк и к’иж ан һәрә qәнщ
ә, һун wе бьбьжерьн. Һьнг е
һуне Р’ож а һат ьн а Мәсиһд а
ширһ’әлал у беләк’ә бьн 11 у
бь сайа Иса Мәсиһ бь бәред
һәqийева т’ьж ибуй и бьн, бона
р’умәт у пәсьне Хwәде.
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Жий ин Мәсиһ ә
12 Әз дьх wазьм кӧ һун бьз а
ньбьн хушк‑бьрано, wәк и чь
кӧ һатә сәре мьн, әwе һе к’ар
да пешдач уй ина Мьзг ин ийе.
13 Аwа т’әв ай ий а к’ом а к’о
ч’ькс әр ев а, ӧса жи һ’әм уйед
май инв а ә’йан ә кӧ әз бон а
наве Мәсиһ нава ван qәйдада
мә. 14 У дьле п’ьр’ан ийа баwәр
мәнда жи бь ван qәйдед мьн
йәктийа Хӧданда шьдийан, кӧ
һе бь мерк’им и хәбәра Хwәде
бе хоф у тьрс беж ьн.
15 Р’аст ә һьнәк жь һ’әвсудийе
у мьхәнәтийе Мәсиһ даннасин
дьк ьн, ле һьнәк жи жь нет а
qәнщийе. 16 Әвана жь һ’ьзк ь
рьне даннасин дьк ьн, чьмк и
әw заньн кӧ әз сәр ви qӧльх иф
һат ьмә дан ине, кӧ пьштг ь
рийе Мьзг ин ийе бьк ьм. 17 Ле
йед май ин бона һәвр’ьк’ийе
Мәсиһ даннасин дьк ьн, нә бь
дьле р’аст. Әw дьфьк ьрьн, кӧ
тәнгасийеф сәр qәйдед мьнда
зедә кьн.
18 Ле фьрqи т’ӧнә! Чаwа жи
бьбә, һәгәр әwана бь qәлпийе
йан бь р’астийе Мәсиһ данна
син дьк ьн, әз бь ве йәке ша мә.
Бәле әзе ша бьм жи, 19 чьмк и әз
заньм кӧ әв йәк wе ахьрийе ль

бәр азабуна мьн к’әвә, бь дӧа
йед wә у алик’арийа Р’ӧһ’е Иса
Мәсиһ. 20 Әз гӧман у ч’ә’вньһе
р’ийа ве йәке мә, кӧ т’ӧ тьштива
әзе шәрми нәмин ьм, ле бәле
һе мерк’ими бьм, чаwа һәр гав
ӧса жи ньһа пәсьне Мәсиһ бь
qал ьбе мьн бе дай ине, һәгәр
бь мьрьна мьн бә, йан жи бь
жийина мьн бә. 21 Чьмк и бона
мьн жийин Мәсиһ ә у мьрьн
жи к’ар ә. 22 Һәгәр жийина ви
qальбида һе к’аре дьдә шьхӧле
мьн, әз ньзаньм к’ижани бьбь
жерьм. 23 К’әтьмә нава дӧ кәвьра:
Әз һ’ьзрәт ьм кӧ жь ви qальби
дәр ем, һәр’ьмә щәм Мәсиһ,
мьнр’а әва һе гәләк и qәнщ ә,
24 ле май ина мьнә ви qал ьбида
һе бона к’ара wә йә. 25 Әз ве йәке
кӧ бе шьк баwәр дьк ьм, ләма жи
заньм кӧ әзе бьминьм, т’әви wә
һ’әмуйа бьм, wәки һун һе пешда
һәр’ьн у баwәрийедаф ша бьн.
26 Аwа гава әз диса бемә щәм
wә, һун пе мьн бь сайа Мәсиһ
Иса һе фьр’наq бьн.
27 Ле т’әне чаwа лай иqи Мьз
гинийа Мәсиһ ә, һун хwә ӧса
хwәй кьн, кӧ һәгәр сәр wәда бем
у wә бьбиньм йан дурва бьбь
һем бьзаньбьм кӧ wә бь р’ӧһ’ у
дьләк и пьшт дайә пьшта һәв,
бон а шәр’к’арий а баwәрий а
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Мьзг ин ийе сәк ьн и нә. 28 Т’ӧ
алийава жь пәйк’әт ийед хwә
вәнәк’ьшьн. Әв йәк нишанәкә
ӧндабуна wан у хьлазбунаф wә
йә у әв жи жь Хwәде йә. 29 Әва
к’әр әм а Хwәде бон а хат ьр е
Мәсиһ дайә wә, wәк и нә кӧ
т’әне һун баwәрийа хwә Wи
бин ьн, ле бона Wи щәфе жи
бьк’ьш иньн. 30 Ньһ а жи һун
нава wи шәр’ида нә, к’иж ан
кӧ wә сәр мьн дит у ньһа бона
мьн дьбьһен*.

2

Хwән ьм ьзк ьрьна Мәсиһ 
у мәзьнай ийа wи

1 Аwа һәг әр т’әвбун а wә
йә т’әви Мәсиһ бина бәр
wә йә, һәг әр һ’ьзк ьрьн а Wи
дьл дьдә бәр wә, һәгәр Р’ӧһ’еф
Пир оз wә дьк ә йәк*, һәг әр
дьлшәwат и у р’ә’ма wә һәйә,
2 әшqа дьле мьн бь т’ьфаqаф хwә
һун бьг ьһ ин ьнә сери: Бьра әw
һ’ьзк ьрьна нава wәда бә у сәр
нет у фьк ьрәке бьн. 3 Тьштә
ки бь һәвр’ьк’ийе нәк ьн у ль
наве хwә нәгәр’ьн, ле жь wә
һәр йәк бь мьл укт ийе һәв але
хwә сәр хwәр’а бьг ьрә. 4 Т’әне

ль к’ара хwә нәг әр’ьн, ле бьра
һәр кәс ль к’ара һәв але хwә
жи бьг әр’ә. 5 Мәсиһ Иса сәр
чь нет‑фьк ьре бу, жь wә һәр
кәс жи ӧса бьфьк ьр ә:
6 Әw кӧ бьнйат’а Хwәда Хwәде
бу,
пәй wе йәке нәк’әт, кӧ бьма
wәкә Хwәде,
7 ле Хwәх а Хwә шкен анд,
к’әтә бьнйат’а хӧламәк и
у бу мина мәрьв аф,
к’әтә дьлqе инсен.
8 Әwи Хwә ньм ьз кьр,
һ’әта мьрьнер’а жи qайл бу,
әw жи мьрьна сәр хачеф.
9 Бон а ве йәке Хwәде Әw һе
бьл ьнд кьр
у нав әк и ӧса п’ешк ’еш иф
Wи кьр,
кӧ жь һ’әм у нава бьл ьндт ьр
ә,
10 wәк и һәр чок ль бәр нав е
Иса бьтәwә,
һәг әр ль ә’змен бә,
һәг әр сәр дьне бә,
һәгәр ль дийареф мьрийа бә
11 у һәр зар‑зьм ан иqрар ф кә,
кӧ Иса Мәсиһ Хӧдан ә,
бона р’умәта Бав Хwәде*.

* 1:30 К’ар ед Шанд ийа 16:19‑40.
* 2:1 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Һәгәр Р’ӧһ’еф Пироз wә т’әви Хwә дькә йәк».
* 2:11 Ишайа 45:23.
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Тимот’ейо у Епафрод ит о

Дьнйайед а мина 
стәйрк а бьч’ьрусьн
Аwа дәл ал ий ед мьнн о,
чаw а әз нав а wәд а бум һун
т’ьме гӧһд ар бун, ньһ а һе гә
ләк и гӧһдар бьн, гав а нә нав а
wәд а мә. Бон а хьл азбун а хwә
бь хоф у тьрс бьхәбьт ьн, кӧ wе
йәке бьгьһ иньнә сери, 13 чьмк и
Хwәде Хwәх а ве йәке дькә дьле
wә, кӧ һун дьх wазьн у дьк ьн,
чаwа ль Wи хwәш те.
14 Һәр тьшт и бе бинт әнг и у
бе шәр’ у дә’w бьк ьн, 15 wәк и
һун нав а ви ньсьле ф нәһәq у
хал ьфид а ф беләк’ә у беqӧсур,
зар’ед Хwәдейә бесущ бьн. Нава
ванда шәwq бьд ьн мина р’она
йед ә’змана*, 16 чаwа йед хәбәра
жий ине һьлг ьрт и. Әзе һьнг е
Р’ож а һат ьн а Мәсиһ р’усп и
бьм, кӧ бад иһәwаф нәбәзимә у
бад иһәwа нәхәбьт имә. 17 Бәле
һәг әр щи бе кӧ хун а мьн сәр
wе баwәрий а wәд а бе р’ет ьне,
йа кӧ хьзмәтк’арийа wәда чаwа
qӧрбанф Хwәдер’а те дай ине,
әзе ша бьм у т’әви әшqа wә
бьм. 18 Ӧса жи һун ша бьн,
т’әви әшqа мьн бьн.
12

19 Гӧмана мьн сәр Иса Хӧдан
һәйә, кӧ әзе зут ьрәке Тимот’е
йо сәр wәда бьш ин ьм, кӧ дьле
мьн р’ьһ’әт бә, гава әз һ’але wә
пе бьһ’әсьм. 20 Әз дьле хwәр’а
йәки мина wи набиньм, кӧ бона
һ’але wә мина пешәwьтик и хәм
бьх wә. 21 Чьмк и йед майин һәр
кәс ль пәй к’ара хwә к’әт ийә,
нә кӧ йа Иса Мәсиһ. 22 Ле һун
хwәха заньн кӧ әw йәк и чаwайи
щер’ьбанд иф йә у хwәх а т’әви
мьн Мьзг ин ид ай инер’а ӧса
хьзмәт и кьр, чаwа кӧр’ баве
р’а. 23 Аwа нета мьн һәйә, кӧ
әз әwи зу бьш ин ьмә щәм wә,
гава әз һаш жь һ’ал‑һ’әwале хwә
һәбьм. 24 У әз Хӧданда гӧман
ьм, кӧ әзе хwәх а жи зут ьрәке
сәр wәда бем.
25 Ле мьн ӧса р’е тер’а дит,
wәк и әз wи бьр айе мә Епа
фрод ит о бьш ин ьмә щәм wә,
йе кӧ т’әви мьн хәбьт и у шәр’е
хwә кьр, к’иж ан wә шанд ьбу
кӧ к’омәк бьда мьн. 26 Әwи жи
гәләк и бира wә кьрийә у бәр
хwә дьк ’әв ә, wәк и wә бон а
нәх wәш ий а wи бьһ ист ий ә.

* 2:15 Qан уна Дӧщари 32:5.
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27 Р’аст и

жи әw нәх wәш к’әт,
чу бәр дәре мьрьне. Ле Хwәде
ль wи һатә р’ә’ме, нә кӧ т’ә
не ль wи, ле ӧса жи ль мьн,
wәк и сәр к’әдәре к’әдәр сәр
мьнд а нәйе. 28 Бон а ве йәке
әз wи бь дьл дьш ин ьм, wәк и
һун wи бьбин ьн, диса ша бьн
у әз бәр хwә нәк’әвьм. 29 Аwа
бона хат ьре нав е Хӧдан әwи
бь т’әмам ийа әшqа дьле хwә
qәбул кьн. Qәд ьре йед мина
wи гьран бьг ьрьн, 30 чьмк и әw
бона шьхӧле Мәсиһ һ’әта бәр
дәре мьрьне жи чу у дәст е хwә
жь ә’мьр е хwә жи к’ьш анд,
wәк и дәwса wе хьзмәтк’арийа
кӧ wәйе мьнр’а бьк ьр а әwи
хwәх а бьк ьра.
Р’ийа р’астә бона хьлазбуне

3

1 Һәйнәс әр

хушк‑бьрайед
мьн, бь Хӧдан ша бьн! Әз
ащьз набьм кӧ диса wан тьшта
wәр’а дьн ьвисьм, ле әw бона
бехофийа wә йә. 2 Һ’әвз а хwә
жь «сә‑куч’ьк а» бьк ьн, һ’әвз а
хwә жь п’алед хьр аб бьк ьн,
һ’әвз а хwә жь wан бьк ьн, йед
кӧ qал ьб дьбьр’ьн, сьнәт ф дь

кьн. 3 Чьмк и сьнәт ий а р’аст
йа мә йә, кӧ бь Р’ӧһ’е Хwәде
әм дьһ’әбин ьн* у бь Мәсиһ
Иса дьфьр’ьн. Гӧмана мә нә
сәр нав‑ниш ан ед qал ьб ә,
4 ле р’аст беж ьм әз дьк ар ьм
гӧм ан а хwә бьд ьмә сәр wан
нав‑ниш ан ед qал ьб. Һәг әр
йәк дьфьк ьр ә, кӧ гӧмана wи
сәр qал ьб һәйә, йа мьн һе зедә
һәйә. 5 Р’ож а һ’әйшт а сьнәт
бумә, жь р’ьк’ьнйат а Исраелф
ьм, жь qәб ил а Бьнй ам ин ф,
ибран иф мә у кӧр’е ибран ийа,
алий е Qан ун ед а фер ьс и ф*,
6 мьн к’әрби хир әт е щьвин а
Хwәде дьз еранд, һьндав а wе
р’аст буна кӧ жь Qан уне те әз
беләк’ә бум*. 7 Ле чь кӧ к’ара
мьн бу, мьн бона Мәсиһ зийан
һ’әсаб кьрийә. 8 У сәрда жи әз
һәр тьшт и зийан һ’әсаб дьк ьм
у һьмб әри ве йәке нак ьм, кӧ
Хӧд ане хwә Мәсиһ Иса нас
бьк ьм, кӧ к’ара сәр к’ара йә!
Бона хатьре Wи әз жь һәр тьшти
qәт ийам у чаwа гәмар һ’әсаб
дьк ьм, wәк и Мәсиһ qазьнщ
кьм 9 у т’әви Wи бьбьмә йәк.
Иди әв р’аст ийаф мьн, нә кӧ

* 3:3 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Әм Хwәде бь Р’ӧһ’ дьһ’әбин ьн».
* 3:5 Р’омай и 11:1; К’ар ед Шанд ийа 23:6; 26:5.
* 3:6 К’ар ед Шанд ийа 8:3; 22:4; 26:9‑11.
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жь qан унqәд анд ьн а мьн те,
ле жь Хwәде йә, йа кӧ һ’име
wе жь баwәрий а сәр Мәсиһ
ә. 10 Әз дьх wазьм Wи у qәwат а
р’абуна Wийә жь мьрьне нас
кьм у т’әви щәфайед Wи бьм,
бьк ’әвьмә һ’але мьрьн а Wи,
11 кӧ бь аwай ик и бьк ар ьб ьм
бьг ьһ иж ьмә р’абуна мьрийа.
Р’әвина бәрбь мәр әме хwә
12 Әз

кә. 16 Ле т’әне әм гьһ ишт ьнә
чь дәр әще, анәг ори wе йәке
бьж ин.
17 Ч’ә’в бьд ьнә мьн хушк‑бь
рано у дин а хwә бьд ьнә wан,
йед кӧ ӧса хwә хwәй дьк ьн,
чаwа кӧ мә бь р’абун‑р’ун ьш
тьна хwә нишан и wә кьрийә*.
18 Чьмк и гәләк жий ин а хwәд а
дьжмьнед хаче Мәсиһ ьн, бона
к’иж ана мьн гәләк щара wәр’а
гот ийә, ньһ а жи бь гьри дьбе
жьм. 19 Ахьрий а wан ӧнд абун
ә, хwәдейе wан зьке wан ә у
кьред wанә шәрм и жи р’умәта
wан ә. Әwан а т’әне сәр тьш
тед ве дьне дьфьк ьрьн. 20 Ле
wәл ат е мә ль ә’зм ан а йә, жь
к’ӧ әм ч’ә’вн ьһер’ий а Хьл аз
кьр ф, Хӧд ан Иса Мәсиһ ьн.
21 Әwе qал ьб е мәй ә т’әнг әз ар
бьг ӧһез ә у бькә мин а qал ьб е
Хwәй и хwәй ир’ум әт, бь wе
qәwат а кӧ дьк ар ә һәр тьшт и
бькә бьндәст е Хwә.

набеж ьм кӧ әз иди гь
һишт ьмә мәрәме хwә йан жи
иди к’ам ьл бумә, ле әз пәй
к’әт ьмә, кӧ wе хәлат е qазьнщ
кьм, бона к’иж ане Мәсиһ Иса
әз qазьнщ кьрьмә. 13 Хушк‑бь
рано, әз хwә һ’әсаб нак ьм, кӧ
мьн әw йәк qазьнщ кьрийә, ле
сәри әw ә, кӧ әз тьшт ед пьшт
хwәв а һьшт и бир бьк ьм, хwә
бав еж ьм ә йед пеш ий а хwә,
14 дьщ ә’д ин ьм бьг ьһ иж ьм ә
мәр әм е хwә, wе ләщх әл ат а
жорч уй ине, аwа гот и газийа
Хwәдейә бь сайа Мәсиһ Иса
Т’әм ийед ахьрийе
бьст ин ьм.
15 Аwа жь мә һ’әм уй а, иди
1 Ньһа хушк‑бьрайед мьнә
к’и «гьһ ишт и» йә, гәр әке аһа
ширьн у һ’әйран, һун ьн
бьфьк ьр ә. Ле һәг әр тьшт әк и шабун у к’офий а ф сәр е мьн
дьн жи дьле wәд а һәб ә, әwе дәлално, йәктийа Хӧданда аһа
йәке жи Хwәде wе бәр wә вә qәw ин бьм ин ьн.

4

* 3:17 Корьнт’и I, 4:16; 11:1.
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2 Әз

һиви жь Әйод ийайе дь
кьм у һиви жь Сьнтихайе дькьм,
чаwа т’әви Хӧдан йәкбуйи бьра
ль һәв бен. 3 Бәле әз һиви жь
тә жи дьк ьм һәвалбаре мьн и
амьн, тӧ жи али wан к’ӧлфәтаф
бькә. Әвана т’әви мьн хәбата
Мьзг ин идай инеда худан р’е
тьнә, ӧса жи т’әви Клемес у
һәв ал‑хәб ат ед мьнә май ин,
кӧ навед к’иж ана к’ьт еба жи
йинеда ньвисар ьн.
4 Т’ьм е пе Хӧд ан ша бьн,
дис а дьб еж ьм т’ьме ша бьн!
5 Бьр а бәрбьһерий а wә һ’әм у
мәрьв ава ә’йан бә. Хӧдан не
зик ә*. 6 Бона т’ӧ тьшт и хәм
нәк ьн, ле хwәст ьн а wә бьра
бь дӧа‑дьр озг а, р’азибунев а
т’әв ай и, Хwәдева ә’йан бә. 7 У
ә’дьлай ийа Хwәде кӧ жь һәр
һ’ьш‑аqьли дәрбазтьр ә, wе дьл
у фьк ьред wә йәктийа Мәсиһ
Исада хwәй кә.
8 Һәйн әс әр хушк‑бьр ан о,
чь кӧ бь р’аст ийе йә, чь кӧ бь
маq улт ийе йә, чь кӧ бь һәqи
йе йә, чь кӧ бь һ’әлал ийе йә,
чь кӧ бь хwәш ийе йә, чь кӧ бь
фьрасәтийе йә у һәр тьштед кӧ
ә’сьл и у лай иqи qәнщг от ьне

нә, сәр ван тьшта бьфьк ьрьн.
9 Һун жь мьн чь һин бун, wә
чь станд, чь бьһ ист у чь дит wе
йәке бьк ьн у Хwәдейе ә’дьла
йийе wе т’әви wә бә.
Р’азибуна Паwлос
10 Әз бь сайа Хӧдан гәләк и ша

мә, кӧ wә пәй һаqас wәхтр’а әз
бир аним, бона мьн хәм хwар.
Бәле wә дьк ьр жи, ле мәщал
нәдьк’әтә wә. 11 Нә кӧ әз һ’әwще
тьштәк и мә кӧ ве йәке wәр’а
дьбеж ьм. Әз һин бумә, кӧ һ’әм у
һ’ал ида р’ази бьм. 12 Т’ӧнәбуне
зан ьм, һәбуне зан ьм, әз һәр
алийида у һәр һ’ал ида сәр ве
сӧр’е вәбумә у һин бумә кӧ
р’ази бьм, һәг әр т’ер бьм, һә
гәр бьр’ч и, йан һәбунеда бьм
йан жи т’ӧнәбунеда. 13 Әз һәр
тьшт и бь сайа Wи дьк арьм, Йе
кӧ qәwат е дьдә мьн.
14 Ле wә qәнщ кьр, кӧ тән
гасийа мьнда к’омәк да мьн.
15 У бәле һун жи зан ьн гәл и
фил ип ийа, кӧ жь сәре данна
син ийа Мьзг ин ийеда гава әз
жь Мәкәдонйайе дәрк’әт ьм,
т’ӧ щьвине т’әвк’арийеда дәсте
хwә дьрежи мьн нәкьр, пештьри

* 4:5 «Хӧдан незик ә» бь дӧ щур’а те фә’мк ьрьне: «Һат ьна Хӧдан незик
ә» йан жи: «Хӧдан незик и мә йә».
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wә. 16 Чьмк и щарәке‑дӧда әw
тьштед мьнр’а керһати wә һ’әта
Т’есалон ик ийе жи шанд ьн*.
17 Әз нә кӧ тьшт әк и п’ешк’еш
дьх wазьм, ле дьх wазьм кӧ к’ар
сәр һ’әсабе wәда зедә бә. 18 Мьн
һәр тьшт станд ийә у нав а һә
бунеда мә. Әw тьшт ед кӧ wә
бь дәст е Епафрод ит о мьнр’а
шанд ьнә әw бәси мьн ьн. Әw
дайина wә бинәкә хwәш ә, һ’ә
дийаф qәбул у ль Хwәде хwәш
ә. 19 У Хwәдейе мьн wе һ’әм у
кемасийед wә пе wе хьзна Хwәйә

р’умәтә жь Мәсиһ Иса т’ьж и
кә. 20 Аwа шьк ьр жь Хwәде у
Баве мә, һ’әта‑һ’әтайе! Аминф.
Сьлавед ахьрийе
21 Т’әм ам ий а

щьмә’та Хwә
дейә п’ара Мәсиһ Иса сьлав
кьн. Әw бьрайед кӧ т’әви мьн
ьн ль wә сьлав дьк ьн. 22 Т’ә
мам ийа щьмә’та Хwәде ль wә
сьлав дькә, илаһ и әwед кӧ жь
мала Qәйсәрф ьн.
23 К’әр әма Хӧдан Иса Мәсиһ
т’әви р’ӧһ’е wә бә*.

* 4:16 К’ар ед Шанд ийа 17:1‑9; Корьнт’и II, 11:9.
* 4:23 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «К’әрәма Хӧдане мә Иса Мәсиһ
т’әви wә һ’әм уйа бә. Амин».
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НӘ’М А ПАWЛОС КОЛОСИЙ АР’А
Пешготьн
Паwлос бь ве нә’ме бәрбьр’и щьвинаф бажаре Колосйайеда дьбә.
Колосйа нава Асйа Бьч’укда, баж арәк и алийе р’оһ ьлата Әфәсе бу.
Һ’име ве щьвине р’аст ә бь дәст е Паwлос нәһ ат ьбу дан ине, ле жь
алийе пьштг ьре wи Епафрасе колосида. Ле Паwлос диса кьрьбу
дәйне стуйе хwә, wәк и бона щьвина Колосйайе бехәм ниб ә у жь
Әфәсе һәв ал‑хәбат ед хwә дьшандә wьр, нав а к’иж анада Епафрас
жи бу (1:7; 4:12‑13). Паwлос зан ьбу кӧ Колосйайеда дәрсдаред шаш
һәбун кӧ щьмә’т һин дьк ьрьн, wәк и мьлйак’әт аф, хӧдант ийа у
һ’ӧкӧмәт ийед жорьн бьһ’әбин ьн (1:16; 2:18, 23). Әв дәрсдаред шаш
ӧса жи һин дьк ьрьн, кӧ гәр әке р’аw‑р’ьзьмедф ә’дәт хwәй и кьн,
бенә сьнәтк ьрьнеф, һ’әрамф нәх wьн, р’ожед һ’әсаб ә ә’зиз хwәй
кьн, сәр ве йәкер’а дәрбаз нәбьн (2:6‑23).
Мәрәме Паwлос нә’меда әв ә, кӧ р’ийа р’аст нишан и баwәрмән
да кә у ве йәке бьг ьһ инә һ’әм уйа, кӧ т’әне Иса Мәсиһ хьлазбунаф
т’ам дьдә, ле әw һ’әм у һ’әбанд ьн у баwәрийедф май ин баwәрмән
да жь wе хьлазбуне дур дьх ьн. Хwәде бь дәст е Иса Мәсиһ дьнйа
ә’фьранд у бь Wи жи мәрьв айеф вәд ьг әр’инә бәрбь Хwә. Иса сәр
һ’әм у һ’ӧкӧмәт ийед ә’зманар’а йә у т’әне Әw ә сәре щьвине. Т’әне
йәктийа Мәсиһда гӧмана хьлазбуна мәрьв ай ийе һәйә. Пәй ван
шир әт ар’а, wәк и әw һаш жь хwә һәбьн у жь хал ьфанд ьн у һин
кьрьнед шашә нәр’аст дур бьн, паше п’ара нә’мейә хьлазийеда
Паwлос дәрһәqа жий ина нуда дьдә к’ьфше, гәр әке һәләqәт ийа
баwәрмәндед Мәсиһ һьндав а һәвда чаwа бьн.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1‑8)
Бьнйат’а Мәсиһ у кьред Wи (1:9–2:19)
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КОЛОСИ, 1
Мәсиһда жийина ну (2:20–4:6)
Пашготьн (4:7‑18)

1

Сьлавк ьрьн

1 Жь Паwл ос е бь ә’мьр е
Хwәде шанд ийе ф Мәсиһ
Иса у жь Тимот’ейойе бьра,
2 щьмә’т а Хwәд ер ’а, wан
хушк‑бьрайед амьнә йәкти
йа Мәсиһда кӧ Колосйайеда
дьм ин ьн:
Дә бьра к’әрәмф у ә’дьлайийа
Хwәдейе Бавеф мә* ль wә бә.

Дӧа у шьк ьрд ай ина Паwлос
3 Әм т’ьме гав а бона wә дӧа
дькьн, шькьрийа хwә ль Хwәдейе
Баве Хӧданеф хwә Иса Мәсиһ
тиньн, 4 чьмк и мә бона wе ба
wәрийаф wәйә сәр Мәсиһ Иса
у wе һ’ьзк ьрьна wәйә һьндава
т’әмам ийа щьмә’т а Хwәдеда
бьһистийә. 5 Әв йәк жь ве гӧма
не те, йа кӧ ә’зманада wәр’а те
хwәйик ьрьне, бона к’ижане wә
бьһ истийә, гава пешда хәбәра
Мьзг инийейә р’аст 6 гьһ иштә
wә. У әw Мьзг ини т’әмамийа

дьнйайеда дьгьһижә у бәр дьдә,
чаwа нава wәда жи жь wе р’о
жеда, гава wә бьһист у к’әрәмаф
Хwәде т’әмамийа р’астийа wева
нас кьр. 7 Һун ве йәке жь һәвал
хӧламе мәйи һ’ьзк ьри Епафрас
һин бунә, кӧ һьндав а мәда*
бәрдәстик и Мәсиһ иф амьн ә.
8 Әwи бона wе һ’ьзк ьрьна кӧ
Р’ӧһ’ дайә wә* мәр’а гот.
9 Бона wе йәке жи жь wе р’оже
да гьрти, гава мә бона wә бьһист,
мә дәст жь дӧа у һивикьрьне нә
к’ьшандийә, wәки һун занәбуна
ә’мьре Хwәдеда гьһ ишти бьн,
бь һ’әм у сәрwахтиф у занәбуна
р’ӧһ’анива т’ьж и бьн, 10 wәк и
һун бьк арьбьн хwә ӧса хwәй
кьн, чаwа лайиqи Хӧдан ә, һәр
алийава ль Wи хwәш бен, һәр
qәнщик ьрьнеда хwәйибәр бьн,
бь занәбуна Хwәде бьгьһ иж ьн.
11 Бьра һун анәг ори т’әмам ийа
wе qәwата Wийә кӧ жь зорайи
йа Wийә хwәйир’умәт те qәwат
бьн, кӧ һун һәр тьшт ида бь

* 1:2 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «У Хӧданеф мә Иса Мәсиһ».
* 1:7 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «һьндав а мәда» «һьндав а wә
да» һәйә.
* 1:8 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Һ’ьзк ьрьна нав а Р’ӧһ’да».

467

КОЛОСИ, 1

думька дьреж сәбьр бьк ьн. Бь
әшq 12 шьк ьрийа хwә бьд ьнә
Баве*, кӧ һун** лайиqи ве йәке
кьрьнә, wәк и һун П’адшатийа
р’онайеда т’әви щьмә’т а Wи
бьбьнә хwәй ип’ар. 13 Әwи әм
жь һ’ӧкӧмәтийа тә’ристанийе
хьлазф кьрьн у щи‑гӧһасти П’ад
шатийа Кӧр’е Хwәйи һ’ьзк ьри
кьрьн, 14 пе к’иж ан и* әм аза
бун, аwа готи мә бахшандьна
гӧна станд**.

17

18

К’и йә Мәсиһ 
у шьхӧле Wи чь йә?
15

16

Әw ә сурәте Хwәдейе кӧ хӧйа
набә,
Әw Ньх ӧр ий е сәр һ’әм у
ә’фьринар’а*.
Чьмк и бь дәст е Wи һәр
тьшт ед ль ә’рд у ә’змана
ә’фьринә,

19

20

чь кӧ хӧйа дьбьн, чь кӧ хӧйа
набьн,
һәг әр к’ӧрси йан хӧдант и
бьн,
һәг әр сәрwерт и йан һ’ӧкӧ
мәт и бьн,
һәр тьшт бь дәсте Wи у бона
Wи ә’фьринә.
Әw бәри һәр тьшт и һәбу
у һәр тьшт бь сайа сәре Wи
щийе хwәда дьм ин ьн.
Әw ә сәре Бәдәне, аwа гот и
сәре щьвинеф,
дәстпебуна wе у ньхӧрийе
жь нав а мьрийа*,
wәк и һәр тьшт ида Әw бьбә
Йе пеш.
Чьмк и ль Хwәде хwәш һат,
кӧ т’әм ам ий а бьнй ат ’а
хwәдет ийе нав а Wида бә
у бь Wи һәр тьшти т’әви Хwә
ль һәв бинә,

* 1:12 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Бав Хwәде».
** 1:12 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «һун» «әм» һәйә.
* 1:14 Нав һьнәк дәстньвисаред пашwәхтийеда аһа йә: «Бь хуна Кӧр’е Wи».
** 1:14 Әфәси 1:7.
* 1:15 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Ньхӧрийе һ’әм у ә’фьрина
йә». «Ньхӧри» те фә’мк ьрьне, кӧ әw бәри һ’әм у ә’фьрина һәбуйә у
сәр wанр’а йә. Әв бә’са һәләqәт ийа Исайә т’әк т’әнейә т’әви Хwәде
дькә, кӧ әw нә йәк и ә’фьри йан хӧл ьqи йә, ле әв һәләqәт и чаwа һә
ләqәт ийа кӧр’ у бав е йә. Аwа гот и бәри ә’фьранд ьна дьне Кӧр’ һәбу.
Бьх ун ьн: Фил ип и 2:6; Йуһ’әнна 17:5.
* 1:18 Әфәси 1:22‑23.
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һәг әр ль сәр ә’рде бә, йан
жи ль ә’змана бә*,
бь wе хуна Wийә сәр хачеф
р’ьж ий ай и ә’дьл ай ий е
бькә.
21 Һун жи кӧ wәхтәке жь дәст
фьк ьр у кьрьнед хwәйә хьраб,
хәриб у нәйаред Хwәде бун, 22 ле
ньһ а Әwи бь мьрьна Мәсиһә
бәдән и һун т’әви Хwә ль һәв
анин, wәк и wә ль бәр Хwә
пирозф, беләк’ә у бесущ бьдә
сәк ьнандьне. 23 Ле т’әне гәрәке
һун баwәрийеда һ’имг ьрт и qә
wин бьм ин ьн у жь wе гӧмана
Мьзг ин ийе нәк’әвьн, йа кӧ wә
бьһ ист у wан һ’әм уйар’а, йед
кӧ бьн п’әр’е ә’зменда дьминьн
һат ә данн асинк ьрьне. У әз,
Паwлос бумә бәрдәст ийе wе.
Щәфайед Паwлосә 
бона щьвина Хwәде
24 Әз ньһа ван щәфайед хwәда,
к’иж ана кӧ бона wә дьк’ьш и
ньм, ша мә у wан тәнг асийедф
Мәсиһә май ин бь щан ий а
хwә бон а Бәдән а Wи, йа кӧ
щьвинф ә, т’әмам дьк ьм. 25 Әз
wе щьвинер’а бумә бәрдәст и,
әв йәк алийе Хwәдед а чаwа

дәйн к’әт ә стуйе мьн, wәк и
гот ьна Хwәде т’әмам ийе пева
бьг ьһ ин ьмә wә, 26 әw сӧр’а кӧ
жь дәwр у qӧр’нада вәшарти бу,
ле ньһа щьмә’та Wива ә’йан бу.
27 Хwәде хwәст ль бәр щьмә’т а
Хwә вәкә, кӧ чь дәwләмәндтикә
хwәй ир’умәт ве сӧр’еда бона
һ’әм у мьләта һәйә. У әw сӧр’
әв ә, кӧ Мәсиһ нав а wәда йә,
аwа гот и һун гӧмана wе йәке
нә, кӧ п’ара р’умәт е бьн. 28 Әм
Wи даннасин дьк ьн, һәр кәси
ширәт дьк ьн, һәр кәси бь һ’әм у
сәрwахт ийе һин дьк ьн, wәк и
һәр кәси йәктий а Мәсиһд а
гьһ ишт и ль бәр Хwәде бьд ьнә
сәк ьнанд ьне. 29 Бона wе йәке
жи әз дьхәбьт ьм у анәг ори wе
qәwата Wи шәр’е хwә дьк ьм,
Йа кӧ нав а мьнда бь зорай и
йа Хwә дькә.

2

1 Әз дьх wазьм һун зан ьбьн
кӧ әз чь шәр’и дьк ьм бона
wә, йед Лаwдькйайе у һ’әм уйед
кӧ р’у бь р’у әз нәд ит ьмә*. 2 Әз
аһа дьк ьм, wәк и дьлшьдийайи
бьн, һ’ьзк ьрьнеда бьбьн йәк у
бьг ьһ иж ьнә т’әмамийа дәwлә
мәндт ийа фә’мдарийе. Һьнг е

* 1:20 Әфәси 2:16.
* 2:1 Ә’йанти 1:11; 3:14.
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әwе сӧр’а Хwәде нас кьн, кӧ
Мәсиһ ә. 3 Әw ә к’ьл ита һ’әм у
хьзна занәбуне у сәрwахт ийа
вәшарти. 4 Әз ве йәке дьбеж ьм,
wәк и т’ӧ кәс wә бь заре ширьн
нәхальфинәф. 5 Р’аст ә әз бәдәна
хwәда жь wә дур ьм, ле р’ӧһ’е
хwәда т’әви wә мә у әз ша мә
кӧ п’әрг ал ийа wәйә т’ьфаqф у
әw баwәрийа wәйә сәр Мәсиһ
шьд ийай и дьбин ьм.
Жий ина йәктийа Мәсиһд а
6 Аwа wә чаwа Хӧд ан Мәсиһ
Иса qәбул кьр, ӧса жи йәкти
йа Wида бьж ин, 7 р’аwф авит и,
сәр Wи чек ьри у баwәрийеда
шьдийайи һ’имгьрти бьн, чаwа
һун һат ьнә һинк ьрьне. У һәр
гав бь дьле р’ази шьк ьрийе
бьд ьнә Wи.
8 Һаш жь хwә һәбьн, нәб ә
кӧ йәк бь сәрwахт ийа дәр әwә
п’уч’ дьле wә бькә һесир. Әw
жь ә’дәт ед мәрьваф у сьх ьредф
ве дьнйайе* тен, нә жь Мәсиһ.
9 Чьмк и т’әм ам ий а бьнй ат ’а
Хwәдет ийе нав а Мәсиһе бә

дән ида йә 10 у һун жи йәктийа
Wида гьһишти нә, кӧ сәре һ’әму
сәрwерт ийа у һ’ӧкӧмәт ийа йә.
11 Йәктий а Wид а һун бь сь
нәта бе дәст жь алийе Мәсиһда
дьле хwәда һат ьнә сьнәтк ьрь
неф, жь бьнйат’а хwәйә гӧнә
к’арф һатьнә бьр’ине. 12 Гава һун
пе аве һат ьнә ньхӧманд ьнеф,
т’әви Wи һатьнә дәфьнк ьрьнеф
у бь wе ньхӧманд ьне жи һун
т’әви Wи жь мьрьне р’абун,
чьмк и wә баw әрий а хwә бь
qәwата Wи Хwәдей и ани, Йе
кӧ Мәсиһ жь мьрьне р’ак ьр*.
13 У һун wәхт әке бь р’ӧһ’ан и
нава нәһәqийа у бьнйат’а хwә
йә гӧнәк’ар ә нәсьнәтк ьрида
мьри бун, ле Хwәде һун т’әви
Мәсиһ сах кьрьн. Әwи һ’әм у
нәһәqийед мә бахшандьнә мә*
14 у әw к’ах аз а дәйнед мәйә кӧ
бь qәйдә‑qан ун и мьqабьл и мә
һатьбу ньвисаре р’әсит кьр, жь
наве һьлда хачва мьх кьр*. 15 Бь
wи хач и Мәсиһ ч’әкед сәрwер
у һ’ӧкӧмәт ед тә’ристан ийе да
дан ине, әw чаwа һесир пәй

* 2:8 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Шәхс ед р’ӧһ’ан ийә кӧ һ’ӧкӧм и сәр ве
дьнйайе дьк ьн».
* 2:12 Р’омай и 6:4.
* 2:13 Әфәси 2:1‑5.
* 2:14 Әфәси 2:15.
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Хwә бьрьн, нава к’ома Хwәйә
сәрк’әт ида кьрьнә соср әт.
16 Аwа гӧһ нәдьнә т’ӧ кәси, йед
кӧ бона пьрса хwарьн, вәхwарьне
йан жи бона пьрса щәж ьна у
щәж ьнед һива ну ӧса жи р’ожед
шәмийа, wә ломәк’арф дьк ьн*.
17 Әв һ’әм у сийа wан тьшта нә,
йед кӧ wе бен, ле р’асти Мәсиһ
ә. 18 Нәбә кӧ йәк дәсте wә жь
ләщхәлате бькә, йе кӧ бь хwә
ньмьзкьрьна һ’ьләк’ари, мьлйа
к’әтф‑һ’әбандьне у бь гиробуна
дитьнед бәр ч’ә’ва мьж ул ә. Йед
ӧса бь фьк ьред п’уч’ә мәрьва
йи п’ьшька хwәда дьwәрьмьн
19 у хwә иди ль Сери наг ьрьн,
кӧ Мәсиһ ә. Бь Wи т’әмамийа
бәдәне бь п’әвг ьрек у севькава
һәвва гьредайи те хwәйик ьрьне
у бь гиһандьна Хwәде дьгьһижә,
ль гора хwәстьна Wи*.
20 Аwа һәгәр һун т’әви Мәсиһ
мьрьнә у жь сьх ьред ве дьн
йайе аза бунә, иди һун чьма
мина бәре пәй ә’рф‑ә’дәтед ве
дьнйайе дьчьн? Һун чьма гӧһ
дьдьнә т’әмийед аһа? Мәсәлә:
21 «Незик нәб ә, тә’м нәкә, ле
нәк’әвә». 22 Әв һ’әму мьж ули жи

wе п’уч’ бьн һәр’ьн, әвана жь
т’әми у һинк ьрьнед мәрьва нә.
23 Фә’мдари йә кӧ әв ә’рф‑ә’дәт
чаwа сәрwахти хӧйа дьбьн, гава
дьк ьнә стуйе хwә кӧ мьлйак’ә
та бьһ’әбиньн, хwә ньмьз кьн
у бәдәна хwә бьдьнә щәфе, ле
әв һ’әм у мьqабьли бьнйат’а гӧ
нәк’ар т’ӧ тьшти нак ьн.
Жий ина ну у жий ина кәвьн

3

1 Аwа кӧ һун т’әви Мәсиһ
жь мьрьне р’абунә, кӧ ӧса
йә ль тьштед жорьн бьгәр’ьн, wе
дәра к’ӧ Мәсиһ ль мьле Хwәдейи
р’асте р’уньшти йә*. 2 Сәр тьш
тед жорьн бьфьк ьрьн, нә кӧ сәр
тьштед ве дьнйайе. 3 Чьмк и һун
мьрьнә у ә’мьре wә т’әви Мәсиһ
щәм Хwәде вәшарти йә. 4 Гава
Мәсиһ, кӧ ә’мьре wә йә хӧйа
бә, һуне жи һьнге т’әви Wи бь
р’умәта Wи хӧйа бьн.
5 Аwа хwәст ьнед дьле хwәйә
ве дьне бькӧж ьн: Бенам усийе,
һ’әрам ийеф, тәме хьраб, дьл
һавьж ийа хьраб у тьмайе, кӧ
п’утп’арьстиф йә. 6 Әв ьн сәбәб
кӧ хәз әба Хwәде wе сәр wан
мәрьвед кӧ нә гӧр’аф Wида нә

* 2:16 Р’омай и 14:1‑6.
* 2:19 Әфәси 4:16.
* 3:1 Зәбур 110:1.
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бе. 7 Wә жи wәхтәке әw тьшт
дьк ьрьн, гава wә нава wан кь
ред хьрабда дьж ит.
8 Ле ньһ а һун ван һ’әм уйа жь
хwә дур хьн: Һерсе, бәрзәqи
йеф, хьрабийе, тьштед нәбуйи
у хәб әр ед нәщ ай из жь дәв е
хwә. 9 Һәвдӧр’а дәрәwа нәк ьн,
чьмк и wә мәрьве кәвьн кьред
wив а жь сәр хwә ехьст ийә*
10 у әwи ну ль хwә кьрийә. Әw
мәрьве ну р’ож бь р’ож анәго
ри сурәте Ә’фьрандаре хwә те
нук ьрьне, wәк и Хwәде т’ам нас
кә*. 11 Иди фьрqи нә нава щьһуф
у нәщьһуйадаф* һәйә, нә нава
сьнәтк ьри у нәсьнәтк ьрийада,
нә барбар у бәйанийада** у нә
жи хӧлам у азайада, ле сәри
Мәсиһ ә у Мәсиһ ә нава һәр
баwәрмәндида.
12 Аwа чаwа щьмә’та Хwәдейә
бьж арт ийә пироз у һ’ьзк ьри,

дьлшәwатийе, qәнщийе, мьлук
тийе, бәрбьһерийе у сәбьре ль
хwә wәрг ьрьн*. 13 Ль һәв сәбьр
кьн у ль һәв бьбахшиньн, һәгәр
газьне йәк и ль һьндава йәк ида
һәбә. Чаwа Хӧдан* бахшандә wә,
һун жи ӧса бьбахшиньнә һәв**.
14 У сәр ван һ’әмуйада һ’ьзкьрьне
ль хwә кьн, йа кӧ ван һ’әм уйа
бь йәктийа т’ам һәвва гьредь
дә. 15 Бьра ә’дьлайийа Мәсиһ
сәрwерт ийе нет‑фьк ьр ед wә
бькә. Бона wе ә’дьлайийе һун
һатьнә газик ьрьне, кӧ бьбьнә
мина бәдәнәке. У шекьрдар бьн.
16 Бьра хәб әра Мәсиһ бь дәw
ләмәндтийа хwәва нава wәда
бьминә. Бь һ’әм у сәрwахтийе
ль һәв һин кьн у ширәт кьн,
зәбураф у һәр щур’ә стьранед
р’ӧһ’ан и бь шьк ьрд ари дьле
хwәда бона Хwәде бьст ьрен*.
17 У чь жи кӧ һун бь хәб әра йан

* 3:9 Әфәси 4:22.
* 3:10 Әфәси 4:24; Дәстпебун 1:26.
* 3:11 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Йунан» кӧ ль вьр те фә’мк ь
рьне: «Нәщ ьһу».
** 3:11 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Скут и». Әw ә’шир әкә ч’ә’в ед
йунанада һәр ә пашдамай и бу.
* 3:12‑13 Әфәси 4:2.
* 3:13 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Мәсиһ» йан жи «Хwәде бь
дәст е Мәсиһ».
** 3:13 Әфәси 4:32.
* 3:16‑17 Әфәси 5:19‑20.
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кьра бьк ьн, һәр тьшти бь сайа дан Мәсиһр’а һун хӧламт ийе
наве Хӧдан Иса бьк ьн, бь дәсте дьк ьн. 25 Ле йе нәһәq wе wәкә
Wи шькьрийе бьдьнә Бав Хwәде. нәһәqийа хwә бьст инә, чьмк и
ль щәм Хwәде т’ӧ фьрqи т’ӧнә*.
Т’әм ийед бона нәф әред
малд а
1 Хwәй ино, хӧламед хwәр’а
18 К’ӧлфәтно, гӧр’а меред хwәда
бьн, чаwа кӧ ль йәктийа Хӧдан
дьк’әвә*. 19 Мерно, к’ӧлфәтедф
хwә һ’ьз бькьн, дьле wан нәеши
ньн*. 20 Зар’но, һәр тьштида гӧр’а
де у баве хwәда бьн, чьмк и әw
йәк ль Хӧдан хwәш те*. 21 Бавно,
һерса зар’ед хwә р’анәк ьн, wәк и
әw бәр хwә нәк’әвьн*.
22 Хӧламно, һәр тьшт ида гӧ
р’а хwәй ийед хwәйә ве дьнеда
бьн, нә кӧ бь һ’ьләк’арийе хwә
бьк ьнә дьле мәрьв а кӧ бенә
к’ьфше, ле бь дьле сах у хофа
Хӧдан хӧламтийе бьк ьн*. 23 У чь
жи бьк ьн, бь дьл у щан бьк ьн,
чаwа бона Хӧдан, нә кӧ бона
мәрьв а. 24 Зан ьбьн кӧ һуне жь
Хӧдан бенә хәлатк ьрьне, wаре
жорьн бьст ин ьн. Чьмк и Хӧ

4

һәqийе у р’аст ийе бьк ьн.
Бьзан ьбьн кӧ Хwәйе wә жи ль
ә’змен һәйә*.
Хир әта дӧак ьрьне у
сәрwахт ийа 
һьнд ава нәбаwәрад а

2 Һәр гав хwә бьд ьн ә дӧа,
дӧак ьрьнеда һ’ьшйар бьминьн,
шьк ьрийа хwә ль Хwәде биньн.
3 Бон а мә жи дӧа бьк ьн, wәк и
Хwәде дәри бона хәбәрдане ль
бәр мә вәкә, кӧ әм сӧр’а Мәсиһ
ә’лам кьн, бона к’иж ане жи әз
ван qәйдада мә. 4 Дӧа бьк ьн,
кӧ әз wе ӧса зәл ал бьд ьм ә
ә’йанк ьрьне, чаwа борще мьн
әw гәр әке бе гот ьне.
5 Һьнд ав а нәбаwәрад а сәр
wахт бьн у дәст бьд ьнә бәр

* 3:18 Әфәси 5:22; Пәтрус I, 3:1.
* 3:19 Әфәси 5:25; Пәтрус I, 3:7.
* 3:20 Әфәси 6:1.
* 3:21 Әфәси 6:4.
* 3:22‑25 Әфәси 6:5‑8.
* 3:25 Qан уна Дӧщари 10:17; Әфәси 6:9.
* 4:1 Әфәси 6:9.
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wәхт*. 6 Бьр а хәб әрд ан а wә
т’ьме мә’рифәт и у хwек ьри бә
у бьзан ьбьн кӧ чаwа щай из ә
щаба һәр кәси бьд ьн.
Сьлавед ахьрийе
7 Бон а мьн Тьх ико wе һәр
тьшт и wәр’а бежә. Әw бьрак и
дәл ал ә, бәрдәст ик и амьн у
һәв ал‑хӧламәк и йәктийа Хӧ
данд а йә. 8 Әз бон а wе йәке
wи сәр wәда дьш ин ьм, wәк и
һун һаш жь мә һәбьн у әw
бь ве йәке дьл бьдә wә. 9 Әз
wи т’әви бьрайе мәй и амьн и
дәлал Онисимо дьш ин ьм, кӧ
әw жь wә йә жи. Әwана wәр’а
wе бона һәр тьшт ед кӧ ль вьр
дьqәw ьм ьн беж ьн*.
10 Әристархойе һәвале мьн и
кәледа ль wә сьлав дькә, ӧса жи
Марqосе пьсмаме Барнабасф.
(Бона wи wә т’әми стандийә.
Гава бе щәм wә, wи qәбул кьн.)
11 У Исайе кӧ жер’а Йуст о жи
дьбеж ьн ль wә сьлав дькә. Әва
на т’әне жь алийе баwәрмәндед
щьһуйадаф бона П’адшатийаф

Хwәде т’әви шьхӧле мьн ьн у бина
мьн бь wан дәрк’әтийә. 12 Сь
лаве Епафрасе хӧламе Мәсиһ
Иса жи ль wә һәнә, кӧ әw йәк
жь wә йә. Әw һәр гав бь дьл у
щан бона wә дӧа дькә, wәк и һун
гьһ ишти мьqәр’м сәк ьни бьн,
т’әмамийа ә’мьре Хwәдеда баwәр
бьн. 13 Әз шә’дә мә, кӧ әw гәләки
бона wә, ӧса жи бона йед Лаw
дькйайе у Һираполиседа хирәт
дькә. 14 Луqайе дохторе дәлал ль
wә сьлав дькә, ӧса жи Димас.
15 Сьлаве бьд ьнә хушк‑бьрайед
Лаwдькйайе*, Нимфаса хушк у
щьвина мала wеда**. 16 Гава әва
нә’ма нава wәда бе хwәндьне,
ӧса бьк ьн кӧ щьвина Лаwдьк
йайеда жи бе хwәндьне у нә’ма
лаwд ьк ийар’а шанд и жи һун
бьх уньн. 17 У беж ьнә Арх ипо:
«Бона wи qӧльхе кӧ тә жь Хӧ
дан стандийә, мьqати хwә би,
кӧ бини сериф»*.
18 Әва сьл ав а мьн Паwл ос
ә, мьн бь дәст е хwә ньвиси.
Qәйдед мьн бир нәк ьн!
К’әр әма Хwәде wәр’а бә.

* 4:5 Әфәси 5:16.
* 4:9 Фьл имон 1:10‑12.
* 4:15‑16 Ә’йанти 1:11; 3:14.
** 4:15 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «Нимфаса хушк у щьвина мала
wеда» «Нимфасе (бьра) у щьвина мала wида» һәйә.
* 4:17 Фьл имон 1:2.

НӘ’М А ПАWЛОСӘ ПЕШЬН
Т’ЕСАЛОНИКИЙ АР’А
Пешготьн
Бажаре Т’есалонике әw п’айт’әхте qәза Мәкәдонйайейә Р’омайе
бу. Паwлос ль wьр дьма у р’еw ит ийа хwәйә дӧдада һ’име щьвинәкеф
жи авит, пәй Фил ипйайер’а (К’аред Шанд ийа 17:1). Ле пер’а‑пер’а
щьһуф р’абунә мьqабьл и Паwлос, ч’ә’внәбари дьк ьрьн, кӧ шьхӧле
даннасинк ьрьна wи пешда дьч у (К’аред Шанд ийа 17:5‑9). Бона
wе йәке Паwлос Т’есалон ике һьшт чу Бәройайе. Паше чахе әw
дәрбази Корьнт’е бьбу, жь Тимот’ейойе һәв ал‑хәбат е хwә бона
һ’але щьвина Т’есалон ике у р’абун‑р’ун ьшт ьна wан пе дьһ’әс ә.
Әв бу мә’н и, кӧ Паwлос нә’мә т’есалон ик ийар’а ньвиси, wәк и
дьл бьдә бәр wан у wан бьш ьд инә. Һьнәк занәйед К’ьт ебаф Пироз
һат ьнә сәр wе фьк ьре, кӧ әва нә’ма нав а Пәймана Нуда, ньвисара
һәр ә пеш ьн ә, сала 50‑да.
Нә’меда Паwлос р’азибуна хwә Хwәде тинә бона һ’ьзк ьрьн у
баwәрийаф wан. Бир тинә кӧ wи чаwа р’ожед хwә т’әви wан дәрбаз
кьрьнә у нәхше хwә нишан и wан дайә. Паше щаба гәләк пьрсед
wан дьдә, к’иж ан дәрһәqа мьрьн‑р’абун у һат ьна Исада бун: Мә
сәлә, һәг әр баwәрмәндәк бәри һат ьна Иса бьм ьр ә, wе бьг ьһ ижә
жий ин аф һ’әт а‑һ’әт айе, йан на? У к’әнг е Исайе бе? Хwәст ьн а
Паwлос әw ә кӧ баwәрмәнд нав а ә’дьлай и у сьламәт ийеда бьж ин,
бь wе гӧмане һивийа һат ьна Мәсиһ бьн.
Әва нә’ма ньһа жи щаба пьрса wан дьдә, йед кӧ жь мьрьне хофе
дьк’ьш ин ьн, чьмк и әw дьбежә нә һ’әwщә йә wәхт у сьһ’әт а һат ь
на Wийә дӧда бьз ан ьбьн, ле бәле чаwа зар’ед р’онайе баwәрмәнд
гәр әке һәр гав бона һат ьна Wи һазьр бьн (5:1; 5:10).
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Т’ЕСАЛОНИК И I, 1
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1)
Р’азибун у шькьрдайин (1:2–3:13)
Жийина кӧ ль Хwәде хwәш те (4:1‑12)
Һинкьрьн бона һатьна Иса (4:13–5:11)
Т’әмийед ахьрийе (5:12‑22)
Пашготьн (5:23‑28)

1

Сьлавк ьрьн

Жь Паwл ос, Сил ас* у
Тимот’ейо,
щьвинаф Т’есалон ик ийар’а,
йа кӧ п’ара Бавф Хwәде у Хӧданф
Иса Мәсиһ ә:
Дә бьра к’әрәмф у ә’дьлайи**
ль wә бә.
1

Жий ин у баwәрийаф
т’есалон ик ийа
2 Әм һәр гав бона wә һ’әм уйа

р’азибуна хwә дьд ьнә Хwәде,
нава дӧайед хwәда т’ьме wә бир
тин ьн. 3 Әм кьр ед баwәрийаф
wә, хәбата wәйә жь һ’ьзк ьрьне
у сәбьра wе гӧмана wәйә сәр
Хӧданеф мә Иса Мәсиһ тиньнә
бира хwә ль бәр Хwәде, Бав е

мә. 4 Әм заньн хушк‑бьрано, кӧ
һун Хwәдеда һ’ьзк ьри у бьжарти
нә, 5 чьмк и Мьзг ин ид ай ин а
мә нә кӧ т’әне бь хәб әр е wә
р’а һат ә дай ине, ле ӧса жи бь
qәwат е, бь Р’ӧһ’еф Пир оз у бе
шьк ийе. Һун зан ьн әм бона wә
нава wәда чаwа бунә. 6 У wә жи
ч’ә’в да мә у Хӧдан, нава гәләк
тәнгасийадаф хәбәр qәбул кьр,
бь әшqа Р’ӧһ’е Пироз ша бун*.
7 Бь ви аwайи һун бон а һ’әм у
баwәрмәндед Мәкәдонйайе у
Ахайайе бунә нәхшәк. 8 Чьмк и
әw хәб әр а дәрһәqа Хӧд анд а
жь wә дәрк’әт бәла бу, нә кӧ
т’ән е нав а Мәк әд онй ай е у
Ахай айед а, ле бәле бон а wе
баw әр ий а wәй ә сәр Хwәд е,
һәр дәра бәла буйә, ӧса кӧ иди

* 1:1 Бь йунан и «Силв ано» ньвисар ә, кӧ щур’әк и нав е «Силас» ә.
** 1:1 Нав дәстн ьвисар ед пашwәхт ийеда әв жи һәйә: «Ә’дьлай ийа Бав
Хwәдейе мә у Хӧдан Иса Мәсиһ».
* 1:6 К’ар ед Шанд ийа 17:5‑9.
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нә һ’әwщә йә кӧ әм тьшт әк и
сәрда зедә кьн. 9 Чьмк и әwана
бона мә дьб еж ьн, кӧ wә чаwа
әм qәбул кьрьнә у чаwа һун жь
п’ут а ль Хwәде вәг әр’ийанә,
кӧ хӧламт ийе Хwәдейе сах у
р’астр’а бьк ьн 10 у жь ә’змана
һивийа һат ьна Кӧр’е Wи бьн,
к’иж ан кӧ Wи жь нава мьрийа
р’ак ьр, Исайе кӧ мә жь хәз әба
те хьлаз ф дькә.

2

К’аре Паwлос 
ль Т’есалон икед а

Һун хwәх а жи зан ьн
хушк‑бьр ано, кӧ әм ба
диһ әwа ф нәһ ат ьн ә щәм wә.
2 Мә пеш ий е Фил ипй ай ед а
щәфа к’ьшанд ьбу у һат ьбунә
р’әзилк ьрьне, чаwа һун зан ьн,
паше мә бь qәwат а Хwәдейе
хwә диса тӧрӧш кьр, нав а wе
мьqабьл ийа гьранд а Мьзг и
нийа Хwәде wәр’а беж ьн*. 3 Ве
һивик ьрьна мәда нә тьштәк и
хел ьф һәйә, нә һ’әрам иф у нә
жи фелбази. 4 Ле чаwа Хwәде
әм лай иqи ве йәк е кьрьн у
Мьзг ин ид ай ин спарт ә ф мә,
әм ӧса хәб әр дьд ьн. Әм ӧса
нак ьн кӧ ль мәр ьв а ф хwәш
1

бен, ле ль Хwәде, Йе кӧ дьле
мә ә’нәнә дькә. 5 Мә гот ьнед
хwәда һ’ьләк’ари нәк ьрьн, чаwа
һун зан ьн, нә жи пәй тьмайа
т’әркәльпаскьри* к’әтьн. Хwәде
шә’дә йә! 6 Нә жи әм наве хwә
гәр’ийан, нә нава wәда, нә нава
йед майинда, 7 бәле мә дькарь
бу чаwа шанд ийедф Мәсиһ сәр
wә бьбуна барг ьран и. Ле бәле
әм нав а wәд а р’унәрм бунә,
чаwа кәв ан ик кӧ зар’ед хwәр’а
дьр’ьщ ьф ә. 8 Ӧса жи дьле мә
сәр wә дьшәw ьт и, һ’әта кӧ мә
дьхwәст нә кӧ т’әне Мьзгинийа
Хwәде бьда wә, ле ә’мьре хwә
жи, чьмк и һун бьбунә дәлали
йед мә. 9 Әw хәбат у щәфе мә
те бира wә хушк‑бьрано? Әм
шәв у р’ож дьхәбьт ин, кӧ сәр
wә т’ӧ кәси нәбьнә барг ьран и,
гава мә Мьзгинийа Хwәде wәр’а
даннасин кьр.
10 Һун хwәх а шә’дә нә, ӧса
жи Хwәде, кӧ әм т’әви wә ба
wәрмәнда чаwа һ’әлал, р’аст
у беqӧсур р’абун‑р’ун ьшт ьн.
11 Һун п’ак зан ьн әм һьнд ав а
wә һәр кәсида ӧса бунә, чаwа
бав һьндава зар’ед хwәда. 12 Мә
дьл дьда wә, ль бәр дьле wәда

* 2:2 К’ар ед Шанд ийа 16:19‑24; 17:1‑9.
* 2:5 Бь гот ьнәкә дьн: «Кьраск ьри, вәшарт и».
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дьһат ьн у лава жь wә дьк ьр, кӧ
һун лайиqи Wи Хwәдейи бьмә
шьн, Йе кӧ һун гази П’адшат и
у р’умәта Хwә кьрьнә.
13 У бон а ве йәке жи әм һәр
гав р’азибуне дьд ьнә Хwәде:
Гав а wә жь мә хәбәра Хwәде
бьһ ист, wә нә кӧ чаwа хәб ә
ра мәрьв айе, ле чаwа хәб әра
Хwәде qәбул кьр, р’аст жи ӧса
йә, кӧ нава wә баwәрмәндада
Йа хwә дькә. 14 Чьмк и һун жи
хушк‑бьр ано, к’әт ьнә һ’але
wан щьвинед Хwәдейә п’ара
Мәсиһ Иса, кӧ ль Щьһустанеф
нә, wә жи хут әw щәфа дәст е
мьләте хwәда к’ьшандьн, чаwа
wан жи дәсте wан щьһуйадаф*,
15 йед кӧ һьн Хӧд ан Иса, һьн
жи п’ех әмб әр кӧшт ьн у әм
жи зеранд ьн. Әвана ль Хwәде
хwәш найен у мьqабьл и дь
не‑ә’ламе нә! 16 Ван а дьк ьр,
wәк и әм нәщ ьһуйар’аф хәб әр
нәд ьн, кӧ әw хьлазф бьн. Бь ве
йәке һәр гав к’аса хwәйә гӧна
дад ьг ьрт ьн у һәйнәсәр хәз әб
анинә сәре хwә.

Паwлос һ’әйра 
т’есалон ик ийад а бу
17 Ле

әм хушк‑бьрано, р’аст
ә дәмәкә кьн р’у бь р’у жь һәв
хәриб к’әт ьн, (ле нә бь дьла),
әм һе к’әт ьнә дәмана дит ьна
р’уйе wә. 18 Мә хwәст әм бь
һатана щәм wә, мьн Паwлос
хwәх а жи хwәст чәнд щар а
бем, ле мирещ ьнф р’е нәда мә.
19 Бәле к’и йә гӧм ан а мә, йан
жи шабун, йан әw к’офийаф
әм пе дьфьр’ьн, бәр Хӧдане мә
Иса, wи зәмане һат ьна Wида,
һәг әр нә һун? 20 Р’аст һун ьн
әw р’успит и у шабуна мә.

3

Һәйнәс әр, мә иди нь
карьбу сәбьр бьк ьра. Әм
шеw ьрин, кӧ әм т’әне бьм ин ь
нә Ат’инайе* 2 у Тимот’ейойе
бьрайе мә, йе кӧ т’әви мә бона
Хwәде*, Мьзг ин ийа Мәсиһда
дьхәбьтә, сәр wәда бьш ин ьн,
кӧ баwәрийа wә qәwин кә у дьл
бьдә wә, 3 wәк и ван тәнг аси
йада т’ӧ кәс жь wә нәл ьк’ӧмә.
1

* 2:14 К’ар ед Шанд ийа 17:5.
* 3:1 К’ар ед Шанд ийа 17:15.
* 3:2 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Һәвал‑хәбате Хwәде». Нав һьнәк дәстн ьви
сарада аһа йә: «Qӧл ьхк’ар у һәв ал‑хәбат е Хwәде» у нав һьнәк дәстн ь
висаред пашwәхт ийеда аһа йә: «Qӧл ьхк’аре Хwәде у һәвал‑хәбат е мә».
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Чьмк и һун хwәх а зан ьн кӧ әв
йәк ана бона мә нә. 4 Бәле гава
әм щәм wә бун, мә һе һьнг еда
wәр’а дьг от, кӧ әме р’аст и тән
гасийа бен у ӧса жи бу, чаwа һун
зан ьн. 5 Бона ве йәке мьн иди
сәбьр нәк ьр, Тимот’ейо шанд,
wәк и әз һаш жь баwәрийа wә
һәбьм, кӧ нәбә Щер’ьбандк ьр
һун щер’ьбандьбьнф у щәфе мә
дәйа һәр’ә.
6 Ле ньһ а Тимот’ейо жь щәм
wә сәр мәд а вәг әр’ий а у мьз
гин ий а баwәри у һ’ьзк ьрьн а
wә да мә. Wи гот, кӧ wә әм
хwәш бира хwәда хwәй кьрьнә
у һ’әйра мәд а нә, чаwа әм жи
йа wәд а*. 7 Аwа хушк‑бьрано,
нав а һ’әм у тә’л и у тәнг ийед
мәд а бь әшq и wе баw әрий а
wә бин һат ә бәр мә, 8 чьм
ки гав а һун р’ий а Хӧд анд а
мьq әр’м дьм ин ьн, бин жи
те бәр мә. 9 Әм чь р’азибуне
дьк арьн бьд ьнә Хwәде бон а
wә у wан һ’әм у шабун а, кӧ әм
бон а wә ль бәр Хwәдейе хwә
ша дьбьн? 10 Әм шәв у р’ож
бь дьл у щан р’әщ а дьк ьн, кӧ
р’уйе wә бьбин ьн у кем асий а

баwәрий а wә т’ьж и кьн. 11 Дә
бьра Хwәде, Бав е мә хwәх а у
Хӧд ане мә Иса р’ий а мә р’аст
кә, әм бенә щәм wә. 12 Бьр а
Хӧд ан һ’ьзк ьрьн а wә һьнд ав а
һәв у һ’әм уйед май инд а бьг ь
һинә у зедә кә, чаwа йа мә жи
һьнд ав а wәд а һәйә. 13 Дә бьра
Әw дьле wә бьш ьд инә, wәк и
һун пирозийедаф беqӧсур бьн,
ль бәр Хwәде Бав е мә, wәхт е
һат ьн а Хӧд ане мә Иса, һ’әм у
пир оз ед Хwәв а т’әв ай и.
Жий ина кӧ Хwәде хwәш те

4

1 Һәйн әс әр хушк‑бьр а
но, әм бь наве Хӧдан Иса
һиви у р’әща жь wә дьк ьн, кӧ
һун чаwа жь мә һин бун ӧса
бьмәш ьн, кӧ ль Хwәде хwәш
бен, чаwа дьчьн жи у wе йәкеда
һе пешда һәр’ьн. 2 Чьмк и һун
зан ьн мә бь сайа Хӧдан Иса
чь т’әм и данә wә. 3 Хwәст ьна
Хwәде әw ә, кӧ һун һ’әлал бьн,
жь qавийеф дур бьн. 4 Бьра жь
wә һәр кәс жи зан ьб ә qал ьбе
хwә һ’әлал у бь нам уси хwәй
кә*, 5 нә бь хwәст ьна тәме хь
раб, мина п’утп’арьстаф, йед кӧ

* 3:6 К’ар ед Шанд ийа 18:5.
* 4:4 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бьра жь wә һәр кәс зан ьб ә чаwа һ’әлал
у бь нам уси т’әви жьна хwә бьж и».
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Хwәде нас нак ьн. 6 Бьра нәб ә
кӧ йәк wе йәкеда жь ә’сьлт ийе
дәр е у нам ус а хушк‑бьр ар’а
бьл изә. Хӧдане бона ван һ’әм у
тьшта һ’әйфе жь мәрьва һьлдә,
чаwа мә әв йәк пешда wәр’а
гот у бь мә’риф әт и т’әм и ль
wә кьр. 7 Чьмк и Хwәде гази мә
ль һ’әрам ийе нәк ьрийә, ле ль
һ’әлал ийе. 8 Аwа к’и ве т’әм и
йа һ’әлал ийе т’әхсир дькә әw
мерьв т’әхсир накә, ле Хwәде,
Йе кӧ Р’ӧһ’е Хwәй и Пироз жи
дьдә wә.
9 Ле бон а һ’ьзк ьр ьн а һьн
дав а хушк‑бьр ад а, тьшт әк и
мә т’ӧнә wәр’а бьн ьв ис ьн,
чьмк и һун хwәх а жь Хwәд е
һин бунә, кӧ һәв һ’ьз бьк ьн.
10 У һун иди wе һ’ьзк ьр ьн е
һьнд ав а һ’әм у хушк‑бьрайед
т’әм ам ий а Мәк әд онй ай ед а
дьд ьнә к’ьфше. Ле әм һиви
жь wә дьк ьн хушк‑бьрано, кӧ
һун wе йәкеда һе пешда һәр’ьн.
11 Бьк ьн кӧ һун гьр ан‑сәqьр’и
бьж ин у жь wә һәр кәс шьхӧле
хwәва мьж ул бә у бь дәст е хwә
бьхәбьт ә, чаwа мә т’әм и ль wә
кьр, 12 wәк и п’әрг ал ий а wә
т’әви йед дәрв а мә’риф әт и бә
у һун һ’әwще тьшт әк и нәбьн.

Һат ьна Хӧд ан 
у р’абуна мьрийа
13 Хушк‑бьрано, әм дьх wазьн

кӧ һун дәрһәqа мьрийада за
ньбьн, wәк и бәр хwә нәк’әвьн,
мина әwед бе гӧман. 14 Аwа һәгәр
әм баwәр дьк ьн, кӧ Иса мьр у
жь мьрьне р’абу, ӧса жи Хwәде
wе мьрийед сәр баwәрийа Иса
т’әви Wи вәг әр’инә. 15 Әм ве
йәке бь гот ьн а Хӧд ан wәр’а
дьбеж ьн: Әм кӧ һ’әта һат ьна
Хӧдан бьж ин сах бьм ин ьн, т’ӧ
щар пешийа мьрийа нак’әвьн*.
16 Хӧд ане хwәх а бь ә’ламәт икә
фәрман и, бь дәнг е сәрәкм ьл
йак’әт ф у лех ьст ьн а бор’ий а
Хwәде жь ә’змен бе хwар е у
әw мьрийед кӧ баwәрийа хwә
Мәсиһ анибун, wе пеш ийе жь
мьрьне р’абьн, 17 паше, әм кӧ
сах манә, т’әви wан ә’wрав а
бенә р’аһ ьштьне, һәwеда р’асти
Хӧдан бен у бь ви аwайи әме
һ’әта‑һ’әтайе т’әви Хӧдан бьн.
18 Аwа бь ван хәб әра бәр дьле
һәвда wәрьн.
Һат ьна Хӧд анд а һазьр бьн

5

* 4:15‑17 Корьнт’и I, 15:51‑52.
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әм тьштәк и wәр’а бьн ьвисьн,
2 чьмк и һун хwәх а п’ак зан ьн
кӧ Р’ож аф Хӧдан wе мина дьзе
шәве бе*. 3 Гава беж ьн: «Дьне
сәqьр’и у бехофи йә», һьнг е
хәз әбе ньшкева сәр wанда бе,
мина еша к’ӧлфәтаф һ’әмлә у
wе нькарьбьн qәт же хьлаз бьн.
4 Ле һун хушк‑бьрано, тә’ри
йеда нин ьн кӧ әw Р’ож мина
дьз әк и сәр wәда бьг ьрә. 5 Һун
һ’әм у жи зар’ед р’онай ийе нә
у зар’ед р’оже нә. Әм нә йед
шәв е нә, нә жи йед тә’рийе
нә. 6 Аwа әм хәwеда нәм ин ьн
мина йед май ин, ле һ’ьшйар
у сәрх wә бьн. 7 Чьмк и әwед
кӧ р’ад ьзен, шәве р’ад ьзен у
әwед кӧ сәрхwәш дьбьн, шәве
сәрхwәш дьбьн. 8 Ле әм кӧ йед
р’оже нә, гәрәке сәрх wә бьн:
Зьрьһ’а баwәрийе у һ’ьзк ьрьне
ль хwә wәрг ьрьн, к’ӧмзьрьһ’е
гӧмана хьлазбуне жи бьд ьнә
сәре хwә*. 9 Хwәде әм бона хә
зәбе к’ьфш нәк ьрьнә, ле wәк и
хьлазбуне бьст ин ьн, бь дәст е
Хӧдане мә Иса Мәсиһ. 10 Әw
бона мә мьр, wәк и әм һәг әр
сах бьн йан мьри бьн, т’әви
Wи бьж ин. 11 Бона ве йәке дьл

бьд ьнә һәв у алик’арийа һәв
дӧ бьк ьн, чаwа һун дьк ьн жи.
Т’әм и у сьлавед ахьрийе
Әм һив и жь wә дьк ьн
хушк‑бьрано, qәд ьре wан бь
гьрьн, йед кӧ нав а wәда дьхә
бьт ьн, жийина хwәденасийеда
сә’вит ийе ль wә дьк ьн у wә
шир әт дьк ьн. 13 Qәд ьре wана
бь һ’ьзк ьрьне һе бьл ьнд бьг ь
рьн бона шьхӧле wан. Һәвр’а
т’ьфаqф бьн. 14 Әм һиви жь wә
дьк ьн хушк‑бьрано,
йед беп’әргалә бех ирәт ши
рәт кьн,
дьл бьд ьнә бәр тьрсонәк а,
кери к’әт ийа wәрьн,
һьндав а һ’әм уйада сәбьра
wә һәб ә.
15 Һаш жь хwә һәбьн, нәб ә кӧ
йәк жь бәр хьрабийева хьра
бийе бькә, ле һәр гав сәр нета
qәнщ ийе бьн, һьн бона һәв,
һьн жи бона һ’әм уйа.
16 Һәр т’ьм ша бьн,
17 һәр гав дӧа бьк ьн,
18 һәр тьшт ид а р’азибуне бь
дьн, чьмк и әв ә хwәст ьна
Хwәде бь сайа Мәсиһ Иса
бона wә.
12

* 5:2 Мәтт а 24:43; Луqа 12:39; Пәтрус II, 3:10.
* 5:8 Ишайа 59:17; Әфәси 6:13‑17.
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Р’ӧһ’е Пироз нәтәм ьрин ьн.
П’ехәмб әрт ий а ф бер’умәт
нәк ьн.
21 Һәр тьшт и бьщер’ьбин ьн,
тьшт ед qәнщ qәw ин бь
гьрьн.
22 Жь һәр щур’ә хьрабийе дур
к’әвьн.
23 Дә бьра Хwәдейе кӧ ә’дьла
йийе дьдә, Хwәха wә лап бӧһӧр
ти‑жьбарә кә, т’әмам ийа р’ӧһ’,
ньфус у qальбе wә беqӧсур хwәй
19

20

кә, һ’әта һатьна Хӧдане мә Иса
Мәсиһ. 24 Амьн ә Әwи кӧ гази
wә дькә, wе мийасәр кә жи.
25 Хушк‑бьрано, бона мә жи
дӧа бьк ьн. 26 Сьл ав е бьд ьнә
һ’әм у хушк‑бьра, бь р’ам усана
шире һ’әлал. 27 Әз ль бәр Хӧдан
дьк ьмә дәйне стуйе wә, кӧ һун
ве нә’ме бәр һ’әм у хушк‑бьра
бьх уньн.
28 К’әр әм а Хӧд ан е мә Иса
Мәсиһ wәр’а бә.

НӘ’М А ПАWЛОСӘ ДӦД А
Т’ЕСАЛОНИКИЙ АР’А
Пешготьн
Нав а щьвин аф баwәрмәндед Т’есалон икед а дәрһәqа һат ьн а
Мәсиһә дӧдада дәнг‑бә’сед щур’ә‑щур’ә пешда дьһат ьн у әw т’әви
һәв дьк ьрьн. Паwлос нә’ма хwәйә дӧдада сәр пьрса wан дьсәк ьнә,
йед кӧ һин дьк ьрьн кӧ һат ьна Мәсиһ иди буйә жи. Шанд иф wан
тинә сәр р’аст ийе, шьров әд ькә кӧ пеш ийа һат ьна Мәсиһ гәр әке
нәһәqи у хьраби бьг ьһ иж ьнә wе дәр әща хьрабийейә һәр ә бьл ьнд,
бь р’ебәрийа wи Мәрьве Нәһәqийе. Әwе һьнге к’ьфш бә у мьqабьли
Мәсиһ р’аб ә (2:1‑12). Паwлос сәр wан пьрсед фәрз дьс әк ьнә, кӧ
хwәндәв ан нав а баwәрийаф хwәда р’аст у һ’имг ьрт и бьс әк ьн ьн,
зеранд ьн, щәфа у дә’w‑доз а нән ьһер’ьн (1:4, 6‑7), хwәр’анәд ит и
у беп’әрг алә бех ир әт нибьн у бь худана хwә бьж ин (3:6‑12), чаwа
кӧ хwәх а дькә, нав а qәнщ ик ьрьнеда бьн (3:13‑15). Аwа гот и ба
wәрийе нәк ьн мә’н и, кӧ жь wан щабдарийа бьр’әвьн, к’иж ан кӧ
Хwәде данә баwәрмәнда, бона жий ина хwәденасийейә һәр р’ож.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1‑2)
Р’азибун у пәсьндайин (1:3‑12)
Һинкьрьн бона һатьна Иса (2:1‑17)
Ширәтед бона баwәрмәнда (3:1‑15)
Пашготьн (3:16‑18)
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1

Сьлавк ьрьн

1 Жь Паwл ос, Сил ас* у
Тимот’ейо,
щьвина Т’есалон ик ийар’а,
йа кӧ п’ара Бавеф мә Хwәде у
Хӧданф Иса Мәсиһ ә:
2 Дә бьра к’әр әмф у ә’дьл а
йийа Хwәде, Баве мә у Хӧдан
Иса Мәсиһ ль wә бә.

Һат ьна Хӧд ан Исайә дӧд а 
у Р’ож аф Ахр әте
3 Әм дәйнд ар ьн, кӧ һәр
гав бон а wә р’азибуне бьд ьнә
Хwәде хушк‑бьрано у әв йәк
һәq ә жи, чьмк и баwәрийаф wә
р’ьнд дьг ьһ ижә у һ’ьзк ьрьн а
wә һьнд ав а һәвд а зедә дьб ә.
4 Ләм а әм хwәх а жи нав а щь
винед Хwәдеда пе wә дьфьр’ьн,
бон а сәбьр у баw әр ий а wә,
чьмк и һун wан һ’әм у зеран
дьн у тәнг асийаф дьк’ьш ин ьн,
йед кӧ тенә сәр е wә. 5 Әв йәк
избат дькә, кӧ диwан а Хwәде
р’аст ә. У бь ви аwайи һуне
һеж ай и П’адш ат ий а ф Хwәде
бьн, бона к’иж ане жи һун wан
тә’л и‑тәнг ийа дьбин ьн. 6 Бәле
әв ә һәqийа Хwәде: Йед тәнг а
сийе дьд ьнә wә, Хwәде жи wе

wан бьдә тәнг асийе 7 у йед жь
wә тәнг асийед а нә, т’әви мә
бьдә һес ак ьрьне. Әве аһа бә,
гав а Хӧд ан Иса т’әви мьлй а
к’әт едф Хwәйә зор жь ә’зменва
бь к’ура егьр хӧйа бә, 8 wәк и
һ’әйф е жь wан һьлдә, йед кӧ
нах wаз ьн Хwәд е нас кьн у
гӧр’а ф Мьзг ин ий а Хӧд ане мә
Иса нак ьн. 9 Әwе бәл а хwә
жь wер анбун а һ’әт а‑һ’әт айе
бьбин ьн, жь һ’ьз ура Хӧд ан у
р’умәт а qәwат а Wи бенә ави
тьне, 10 гав а wе Р’оже Әw бе,
wәк и нав а щьмә’т а Хwәд а бе
пәсьнд ай ине у һ’әм у баwәр
мәнд wе һ’әйр‑һ’ӧжм әк ’ар
бьн. Һуне жи нав а wанд а бьн,
чьмк и wә баwәрий а хwә шә’
дәт ий а мә ани.
11 Бон а ве йәк е әм һәр гав
бона wә дӧа дьк ьн, кӧ Хwәдейе
мә, wә һеж ай и wе газийе кә у
һ’әм у нет‑мәрәмед wәйә qәнщ
у кьрьнед wәйә жь баwәрийе
бь qәwат е бин ә сериф. 12 Бь
ви аwайи wе пәсьне нав е Хӧ
дане мә Иса ль нав а wәд а бе
дай ине у һуне жи нав а Wид а
бен ә пәс ьнд ай ин е, ль гор а
к’әр әм а ф Хwәдейе мә у Хӧд ан
Иса Мәсиһ.

* 1:1 Бь йунан и «Силв ано» ньвисар ә, кӧ щур’әк и нав е «Силас» ә.
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әw wәхте к’ьфшк ьрида хӧйа бә.
К’ьфшбуна Мәрьве Нәһәqийе  7 Чьмк и Сӧр’а Нәһәqийе иди йа
у һат ьна Хӧд ан Иса Мәсиһ
хwә дькә, ле әwе кӧ ньһа наһе
1 Әм һив и жь wә дьк ьн лә, wе нәһелә һ’әт а кӧ хwәх а
хушк‑бьрано, бона һатьна жь наве бе һьлдане. 8 У паше
Хӧдане мә Иса Мәсиһ у т’опбуна Әwе Нәһәqийе wе к’ьфш бә, кӧ
мәйә щәм Wи*, 2 һун фьк ьре Хӧдан Исайе бь һӧлма дәве Хwә
хwәда зу шаш нәбьн у хwә ӧнда wи ӧнда кә у бь хӧйабуна шәwqа
нәк ьн, нә пе п’ехәмбәрт ийеф, Хwәва wи к’ӧта кә*. 9 Һатьна Йе
нә пе гот ьне, нә жи пе нә’ма Нәһәqийе wе бь qәwата мире
йанч ийә ф мә ньвисиб ә: «Ва щьнф бә, һ’әта һ’ӧнӧре wи һәбә
йә Р’ож а Хӧдан иди һат ийә»*. wе нишан у к’әрәмәтед дәрәw
3 Бьра т’ӧ кәс wә т’ӧ тьшт ив а бькә* 10 у йед кӧ ӧнда дьбьн бь
нәх ап инә, чьмк и әw Р’ож на һәр щур’ә нәһәqийа бьхапинә.
йе, һ’әта кӧ р’абәрибун пешда Әwана ӧнда дьбьн, чьмк и wана
нәйе у әw Мәрьве Нәһәqийейи р’асти һ’ьз нәк ьр у qәбул нәк ьр
п’ара щә’н ьме ф к’ьфш нәб ә. кӧ хьлаз бьн. 11 Ләма жи Хwәде
4 Әwе мьqабьл и һәр тьшт ед кӧ хал ьфанд ьнәкә зор сәр wанда
хwәде тенә һ’әсабе йан тенә дьшинә, кӧ әw дәрәwийе баwәр
һ’әб анд ьне бьс әк ьн ә у хwә бьк ьн, 12 wәк и диwана wан һәр
сәр һәр тьшт ир’а бьг ьрә, һ’әта кәси бьбә, йед кӧ р’асти баwәр
кӧ п’арьстг әһ а ф Хwәдед а жи нәк ьрьнә, ле к’ефа wан нәһә
wе р’уне у ә’лам кә, кӧ хwәх а qийер’а һат.
Хwәде йә*.
Хwәде бона хьлазбуне 
5 Гәло найе бира wә, гава әзи
гази wә кьрийә
һе щәм wә бум, мьн әв тьштана
13
6
wәр’а дьготьн? У һун заньн кӧ
Ле әм гәр әк е һәр т’ьм
ньһа чь наһелә әw хӧйа бә, wәки бона wә жь Хwәде р’ази бьн,

2

* 2:1 Т’есалон ик и I, 4:15‑17.
* 2:2 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Йанч ийәф мә бь р’ӧһ’е п’ехәмб әрт ийе
йан дәв а йан жи бь нә’ма гот ьб ә: ‹Ва йә Р’ож а Хӧдан иди һат ийә...›»
* 2:4 Һәз әк ийел 28:2; Дан ийел 11:36.
* 2:8 Ишайа 11:4.
* 2:9 Мәтт а 24:24.
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хушк‑бьрайед жь алийе Хӧ
данда һ’ьзк ьри. Чьмк и Хwәде
сәр е‑серид а һун бьж арт ьн,
wәк и бь Р’ӧһ’ бен ә бӧһ ӧр
ти‑жьб ар әк ьрьне*, р’аст ийе
баwәр бьк ьн у хьлаз бьн. 14 Wе
йәкер’а Әwи бь Мьзг ин ида
йина мә гази wә кьр, кӧ бь ви
аwайи һун р’умәта Хӧдане мә
Иса Мәсиһ бьст ин ьн. 15 Аwа
хушк‑бьрано, ньг бьд ьн ә’р
де у wан р’аw‑р’ьзьмаф qәw ин
бьг ьрьн, йед кӧ һун һин бунә,
һәгәр бь гот ьнед мә бә, йан бь
нә’мед мә бә.
16 Дә Хӧд ане мә Иса Мәсиһ
Хwәх а у Бав е мә Хwәде, Йе
кӧ әм һ’ьз кьрьн у бь к’әр әме
дьлдай инәкә һ’әт а‑һ’әт айе у
гӧманәкә qәнщ да мә, 17 бьра
дьл бьдә wә у wә нава һ’әму кьра
у гот ьнед qәнщда бьш ьд инә.

3

Бона мә дӧа бьк ьн

1 Һәйнәс әр хушк‑бьрано,
бона мә дӧа бьк ьн, wәк и
хәбәра Хӧдан зу пешда һәр’ә у
бе пәсьндайине, чаwа нава wәда
бу. 2 Дӧа бьк ьн, wәк и әм жь мә
рьведф нәһәq у хьраб хьлаз бьн,
чьмк и һәр кәс Мьзг ин ийеда

амьн нинә. 3 Ле Хӧдан Хwәх а
амьн ә, wе wә бьш ьд инә у жь
йе Хьраб хwәй кә. 4 Әм бь сайа
Хӧдан wәда гӧман ьн, кӧ мә чь
т’әм и данә wә, һун дьqәд ин ьн
у һуне бьqәд ин ьн жи. 5 Дә бьра
Хӧдан мела wә бьдә сәр һ’ьз
кьрьна Хwәде у сәбьра Мәсиһ.
Бона йед беп’әргалә бех ир әт
6 Әм т’әми ль wә дьк ьн хушк‑

бьрано, бь нав е Хӧдане хwә
Иса Мәсиһ, кӧ һун хwә жь
һәр хушк‑бьрайе беп’әрг алә
бех ир әт дур бьг ьрьн, йед кӧ
wан р’аw‑р’ьзьмед мә данә wә
наqәдиньн. 7 Һун хwәха заньн
кӧ гәрәке һун ч’ә’в бьдьнә мә,
чьмк и әм нав а wәда беп’әр
гал‑бехирәт нибунә, 8 нә жи нане
т’ӧ кәси бе һәq хwарийә, ле бь
худана ә’нийа хwә шәв у р’ож
дьхәбьтин, дьчәрчьрин, wәк и
сәр wә т’ӧ кәси нәбьнә барг ь
рани. 9 Нә кӧ изьна мә т’ӧнәбу,
ле мә нәхше хwә нишани wә
кьр, кӧ һун ч’ә’в бьд ьнә мә.
10 Чьмк и гава әм һе щәм wә бун
жи, мә әв йәк wәр’а дьгот: «К’и
нах wазә бьхәбьтә, бьра нәх wә
жи». 11 Бәле әм дьбьһен кӧ нава

* 2:13 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Чьмк и Хwәде һун бьж арт ьн, wәк и пе
шийе һун бь Р’ӧһ’ бенә бӧһӧрт и‑жьбар әк ьрьне».
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wәда һьнәк беп’әргал‑бех ирәт
дьж ин, нә шьхӧлк’аре хwә нә,
ле т’әви шьхӧле хәлqе дьбьн.
12 Әм бь наве Хӧдан Иса Мәсиһ
т’әми у һиви жь йед ӧса дьк ьн,
кӧ бь мә’рифәт и бьхәбьт ьн у
нане хwә бьх wьн.
13 Ле һун хушк‑бьр ано, жь
qәнщ ик ьрьне нәwәст ьн. 14 Һә
гәр йәк гӧһдарийа готьнед мәйә
ве нә’мед а нәкә, wи р’ач’ә’в
кьн у һәвалт ийе wир’а нәк ьн,
кӧ шәрм бькә. 15 Ле нәб ә кӧ бь

ч’ә’ве хьраб ль wи бьн ьһер’ьн,
ле мина бьра шир әт кьн.
Дӧа у сьлавед ахьрийе
16 Дә бьра Хӧдане ә’дьлай ийе

хwәх а, һәр гав, һәр алий ив а
ә’дьлайийе бьдә wә. Хӧдан т’ә
ви wә һ’әм уйа бә. 17 Әва сьлава
бь дәст е мьн Паwлос ә, чаwа
нишана һ’әм у нә’мед мьн. Әз
аһа дьн ьвисьм.
18 К’әр әм а Хӧд ан е мә Иса
Мәсиһ т’әви wә һ’әм уйа бә.

НӘ’М А ПАWЛОСӘ ПЕШЬН
ТИМОТ’ЕЙОР’А
Пешготьн
Тимот’ейо хортәк и баwәрмәнд и жь Асйа Бьч’ук бу, дийа wи
щьһуф бу, ле баве wи йунанф (К’аред Шанд ийа 16:1). Паwлос дәма
шандит ийаф хwәйә дӧдада бажаре Лист райеда р’аст и Тимот’ейо те.
Пәйр’а Тимот’ейо дьб ә һәв ал‑хәбат е wий и пеш, һәв ал‑хәбатәк и
wий и гәләк и незик, нав а р’еw ит ийа wида. Бона wе йәке наве wи
гәләк щара К’аред Шанд ийада у һ’әм у нә’ме Паwлосда те бир
анине (Р’омай и 16:21; Корьнт’и I, 4:17; Фил ип и 1:1; Т’есалон ик и
I, 1:1; 3:2, 5, 6; Т’есалон ик и II, 1:1 у йед май ин). Паwлос гәләк
щара бона щьвинедф ну амьн ийа хwә wи ани, нав а щур’ә‑щур’ә
пьрсед зә’мәтә гьранда.
Нә’ма Паwлос ә пеш ьнда, йа кӧ Тимот’ейор’а дьш инә, се хәме
wи һәнә:
1. Бона һинк ьрьна шашә нава щьвинеда дьбежә, wәк и мьqат и хwә
бьн у илаһ иф жь wе һинк ьрьна шашә кӧ гьһ ишт ийә щьвина Әфәсе
(1:3). Әв һинк ьрьна жь фә’ме щьһут ийе у п’утп’арьст ийеф дьһ ат
у сәр һ’име wе баwәрийеф бу кӧ дьг от ьн: «Әва дьнйа бәрч’ә’в айә
т’әбийәт и хьраб ә». Иди ль гора фә’мк ьрьна wан, мәрьвф т’әне
дьк арьбу пе занәбун у сәрwахт икәф сӧр’ә вәшарт и хьлаз буйа, ӧса
жи гәр әке хwә жь хwарьн‑вәх wарьна у һ’ал‑зәwаще дур бьг ьр
тана. Әв һинк ьрьн иро бь наве «Гьност ик» те гот ьне (бь йунан и
«ГНОСЬС» те фә’мк ьрьн «занәбун») у нав а сәдсал ийед пеш ьнда,
илаһ и сәдсал ийа дӧда у сьсийада фьр ә бәла бьбу.
2. Бона р’абун‑р’ун ьшт ьн у qӧл ьхе щьвине дьбежә, ль к’ӧ бона
хәйс әт е сәрwер, бәрп ьрсийар у бәрдәст ийада жи дьбежә.
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3. Шир әт а дьдә Тимот’ейо. Тимот’ейо йәк и щаһ ьл бу, дьб ә ләма
әw һьнәк и жь wе борщдарийе вәд ьк’ьш ийа (Тимот’ейо II, 1:7).
Шир әта дьдә wи, кӧ әw щьвинеда гьран бә, бь р’абун‑р’ун ьшт ьна
хwә бьб ә хӧламәк и хwәйе нәхше qәнщ бона Мәсиһ у щабдарийа
к’омед мәсиһ ийәф щур’ә‑щур’ә жи һьлдә сәр хwә.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1‑2)
Бона щьвине у хәбатк’аред wе (1:3–3:16)
Т’әмийед хәбатейә бона Тимот’ейо (4:1–6:21)

1

Сьлавк ьрьн

1 Жь Паwл ос, шанд ий е ф
Мәсиһ Иса, бь ә’мьре Хwә
дейе Хьлазк ьреф мә у Мәсиһ
Исайе гӧмана мә,
2 Тимот ’ейойе лаwе хwәй и
баwәрийедай иф һәq‑һ’әлалр’а:
Дә бьра р’ә’м, к’әрәмф у ә’дь
лай и жь Бавф Хwәде у Мәсиһ
Исайе Хӧданеф мә ль тә бә.

Шир әтед дәрһәqа 
һинк ьрьна дәр әwд а
3 Гава әз дьч умә Мәкәдонйа

йе, мьн һиви жь тә кьр, кӧ ль
Әфәсе бьм ин и, wәк и т’әм ийе
бьд и чәнд кәса, кӧ һинк ьрьна

нәр’аст һин нәк ьн 4 у гӧһ нә
дьнә ч’ьловиск ийа у р’әqәма
сьлсьләт а ф кӧ хьл азий а wан
т’ӧнә. Әв йәк һе шәр’‑дә’wа
т’әвр’ад ькә, нә кӧ т’ьвд ира*
Хwәдейә кӧ бь баwәрийе те
наск ьрьне** мий ас әр дьк ә.
5 Сәр е т’әм ийе һ’ьзк ьрьн ә, кӧ
жь дьле сах, бь исафаф р’ьһ’әт
у жь баwәрийа бедӧр’ут и йә.
6 Һьнәк же даг әр’ий ан у пәй
готьнед п’уч’ к’әтьн. 7 Дьхwазьн
бьбьнә дәрсдаред Qануне, ле әw
хwәха жи ньзан ьн чь дьбеж ьн,
нә жи wан тьшт ед кӧ дьд ьнә
зора хwә фә’м дьк ьн.
8 Әм зан ьн кӧ Qан ун qәнщ
ә, һәг әр йәк бь qан ун и wе

* 1:4 «Т’ьвд ира Хwәде» аһа жи те фә’мк ьрьне: «Wәк’илт ийа Хwәде, йа
кӧ да дәст е щьмә’т а Хwә».
** 1:4 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Т’ьвд ира Хwәдейә кӧ бь баwәрийе ти
нә сериф».
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бьqәдинә. 9 Бәле фә’мдари йә,
кӧ qанун бона р’аста найе дайи
не, ле бона нәһәq у сәрһ’ьшка,
бона нәп’ак у гӧнәк’араф, бона
мьр’дар’ у һ’әрамаф, бона бав
кӧж у декӧжа, бона меркӧжа,
10 бен ам ус а, к’он а, дьз ед мә
рийа, дәрәw ин у шә’дәдәрәwа
йә у бона һәр кәсед дьнә кӧ
тьшт ед мьqабьл и һинк ьрьна
сахләм дьк ьн. 11 Әв һинк ьрьн
ль Мьзг ин ий а хwәй ир’умә
тә Хwәдейе һежайи шьк ьрийе
дьг ьрә, к’ижан ль мьн һатийә
спартьнеф.
Шек ьранд ьна һьнд ава 
р’ә’ма Хwәдед а

дьне, гӧнәк’ара хьлазф бькә»,
сәре к’ижана әз ьм. 16 Ле бона
wе йәке р’ә’м ль мьн бу, wәк и
Мәсиһ Иса сәр мьн, чаwа сәре
гӧнәк’ара т’әм ам ий а сәбьра
Хwә бьдә к’ьфше, чаwа нәхшәк
бона wан, йед кӧ wе баwәрийа
хwә Wи биньн, жийинаф һ’ә
та‑һ’әтайе бьстиньн. 17 Аwа бьра
wи П’адшайе һ’әта‑һ’әтайейи
нәмьри у нәхӧйа, Хwәдейе бе
шьрик и‑беһәвалр’а һӧрмәт у
р’умәт бә һ’әта‑һ’әтайе! Аминф.
18 Ве т’әм ийе әз дьд ьмә тә,
лаwе мьн Тимот’ейо, ль гора
wан п’ехәмбәртийедф кӧ пеш
да бона тә бун, wәк и тӧ бь wан
шәр’е хwәйи qәнщ бьк и, 19 дәст
жь баwәрийе нәкә у исафа хwә
р’ьһ’әт хwәй кә. Һьнәка әв йәк
жь хwә дур хьстьнә, дәwра ба
wәрийа хwә wәлгәр’андьн. 20 Жь
wан бун, Һумәнайо у Скәндәр,
йед кӧ мьн данә дәсте мирещьнф,
wәки әw һин бьн р’астийа Хwәде
беһӧрмәт нәк ьн.

Әз жь Мәсиһ Исайе Хӧ
дане мә р’ази мә, Йе кӧ qәwат
да мьн, әз амьн һ’әсаб кьрьм,
данимә сәр ве хьзмәтк’арийе.
13 Мьн жи бәре Әw беһӧрмәт
дьк ьр, дьзеранд у нәйарти ль
Wи дьк ьр, ле р’ә’м ль мьн бу,
чьмки мьн нәбаwәрийеда бь нә
занийа хwә кьрьн*. 14 К’әрәмаф
Дәрһәqа дӧа у щьвинед аф
Хӧдане мә п’ьр’ сәр мьнда р’ь
1 Аwа әз һиви дьк ьм, бәри
жийа, т’әви баwәри у һ’ьзкьрьна
15
һәр тьшти бона һ’әм у мә
Мәсиһ Иса. Ве готьнеда хельф
т’ӧнә у лап һеж ай и qәбулк ь рьваф дӧа бькьн, р’әща кьн, лава
рьне йә, кӧ: «Мәсиһ Иса һатә кьн, р’азибуне бьдьн, 2 ӧса жи
12

2

* 1:13 К’ар ед Шанд ийа 8:3; 9:4‑5.
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бона п’адша у һ’әм у сәрwера,
wәк и әм жийинәкә ә’дьл у сә
qьр’и дәрбаз кьн, бь т’әмамийа
хwәденасийе у маqулийе. 3 Ль
бәр Хwәдейе Хьлазк ьре мә әв
ә qәнщ у ль Wи хwәш, 4 кӧ дь
хwазә һ’әм у мәрьв хьлаз бьн
у р’аст ийе нас кьн*. 5 Чьмк и
Хwәдек һәйә у нава Хwәде у
мәрьвада жи навчетик, Мәсиһ
Исайе Мәрьв, 6 кӧ Хwә жь бәр
к’ьр’ина гьшк ава да. Әв йәк
р’аст wәхтда бу избати, кӧ Хwә
де дьх wазә һ’әм у хьлаз бьн. 7 У
бона ве йәке әз даннасинк ьр у
шанди һатьмә к’ьфшкьрьне, (әз
р’аст дьбеж ьм, дәрәwа нак ьм),
нәщ ьһуй ар’а бумә дәрсд ар е
баwәрийе у р’астийе.
8 Аwа әз дьх wазьм кӧ мер һәр
дәра дәстед хwәйә һ’әлал бьльнд

кьн, бе һерс у бе шәр’‑дә’w*
дӧа бьк ьн.
9 Ӧса жи бьр а к’ӧлф әт ф бь
к’ьнщед лай иq, шәрме у бәр
бьһерийе хwә бьхәм ьл ин ьн,
нә кӧ бь гӧл и‑гӧж анг а, йан
зер’, йан бь дӧр’аф, йан жи бь
к’ьнщед бьһ а*, 10 ле бь кьред
qәнщ, чаwа ль wан к’ӧлф әта
дьк’әв ә, йед кӧ наве хwәдена
сийе һьлданә сәр хwә. 11 Бьра
к’ӧлф әт кәр’ һин бә, бь т’әма
мийа гӧһд арийе. 12 Әз изьне
над ьмә к’ӧлф әт, кӧ һин бькә,
нә жи һ’ӧкӧм и сәр мер бькә,
ле бьр а дәнг нәкә. 13 Чьмк и
пеш ийе Адәмф хӧл ьqи, паше
Һеwа* 14 у Адәм нәх ап ийа, ле
жьн хап ийа у нәһәqи кьр. 15 Ле
жьн һ’але зар’а нинеда жи wе
хьлаз бә*, һәгәр бь бәрбьһерийе

* 2:4 Һәз әк ийел 18:23.
* 2:8 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бе дӧд ьл и».
* 2:9 Пәтрус I, 3:3.
* 2:13 Дәстпебун 2:7; 2:21‑22; 3:1‑6.
* 2:15 Мә’на ве р’езе зә’мәт ә. Дәwса «һ’але зар’анинеда жи» йунани аһа жи
те фә’мк ьрьне: «бь зар’анине». К’ьтеба Пироз һин дькә, кӧ зар’ дай ин у
бәрәк’әтийа Хӧдан ә, кӧ де у бавар’а тенә дайине (Зәбур 127, 128). К’ьтеба
Пироз һин накә кӧ зар’ан ин шәрте мәщала хьлазбуна к’ӧлфәта йә. Нә
жи әв р’ез соз дьдә кӧ зар’ан ина к’ӧлфәтед хwәденас wе бе еш у щәфа
бә йан к’ӧлфәт сах бьм инә. Хӧйа дьбә кӧ Паwлос мьqабьл и дәрсдаред
дәрәw ин дьчә у һин дькә кӧ зар’ан ин нә гӧнә йә, ле бәле һәгәр к’ӧлфәт
мер кә у зар’а бинә, әв йәк тьштәк и qәнщ ә. Һьнг е һьнәк а һин дьк ьр
у нәд ьһ ьшт ьн кӧ мәрьв бьзәw ьщ ьн йан мер кьн (Тимот’ейо I, 4:3). Жь
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нав а баwәрийе, һ’ьзк ьрьне у
паqьж ай ийеда бьм ин ьн.

3

Бона сәрwеред щьвине

Бона бәрдәст ийед щьвине
8 Ӧса жи бьра бәрдәст и гьран
бьн, хәб әрд анед а дӧр’ут ийе
нәк ьн, хwә нәд ьнә шәр ав е,
пәй к’әд а һ’әр ам нәк ’әв ьн.
9 Р’аст ий а баwәрийейә ә’йан
буй и* бь исафа р’ьһ’әт хwәй
кьн. 10 У әвана жи бьра пешда
бен ә щер’ьб анд ьн е ф, һәг әр
тьштәк сәр wан т’ӧнәбә, һьнге
бьра бәрдәст ийе бьк ьн. 11 Ӧса
жи бьра жьнед wан* гьран, нә
бӧхданбеж, ле хwәг ьрт и, һәр
тьшт ида амьн бьн. 12 Бәрдәст и
гәр әке мере жьнәке бә, qәнщ
малхет ийе ль зар’ у мала хwә
бькә. 13 Әwед кӧ р’ьнд бәрдәс
тийе дьк ьн, хwәр’а дәрәщәкә
бьльнд qазьнщ дьк ьн у сәрбәс
тикәф мәзьн дәст тин ьн бона
баwәрийа Мәсиһ Иса.

1 Ве гот ьнеда хел ьф т’ӧнә:
Һәгәр тәме йәки ль сәрwер
тийе һәйә, әw шьхӧләк и qәнщ
дьх wазә. 2 Аwа сәрwер гәрәке
беqӧсур бә, мере жьнәке бә,
хwәгьрти, аqьлда гьран, маqул,
меванһ’ьз, һинкьрьнеда сәрхwә
бә*, 3 нә сәрхwәш, нә сьр’тук, ле
бәрбьһер, нә шәр’уд, нә п’әрә
һ’ьз. 4 Бьра малхетийе р’ьнд ль
мала хwә бькә, зар’ед хwә гӧр’аф
хwәда һәр алийава маqулийеда
мәзьн кә. 5 (Чьмк и һәгәр йәк
ньзанә малхетийе ль мала хwә
бькә, wе чаwа бькарьбә щьви
наф Хwәде хwәй кә?) 6 Бьра нә
жи баwәрмәнде ну бә, кӧ нәбә
к’ӧбар бә, диwана wи жи мина
йа мирещьн бе кьрьне. 7 Wәк и
Сӧр’а хwәденасийе
дьн жи гәрәке qәдьре wи щәм
14 Әз кӧ ван тьшта тәр’а дьн ь
йед жь щьвине дәр жи һәбә, кӧ
нәбә бе р’әзилк ьрьне у бьк’әвә висьм, гӧман һәйә әзе зутьрәке
сәр тәд а бем. 15 Ле һәг әр әз
т’әләка мирещьн.

сәдсал ийа йәке һ’әт а сьсийа һинк ьрьна «гьност ик ийе» фьр ә бәла
дьбу у дьг от, кӧ п’еше кәв ант ийе у зар’а нине гӧнә йә.
* 3:2‑7 Тит о 1:6‑9.
* 3:9 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Сӧр’а баwәрийе». Әв те фә’м
кьрьне кӧ сӧр’а вәшарт и ә’йан бу.
* 3:11 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Жьнед бәрдәст и».
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дәрәнг и жи бьк’әвьм, те зан ь
би гәр әке чаwа мала Хwәдеда
р’абьн‑р’унен, йа кӧ щьвина
Хwәдейе сах ә, стун у һ’име
р’аст ийе йә. 16 Бе хәб әрд ан,
гәләк и к’ур ә сӧр’а хwәдеп’а
рьст ийа мә:
Әw бь бәдән и хӧйа бу,
бь Р’ӧһ’ р’аст ийа Wи һатә
избатк ьрьне,
мьлйак’әтаваф һатә дит ьне,
нав мьләта һатә даннасин
кьрьне,
дьнй айед а һат ә баwәрк ь
рьне
у р’умәт ер’а һатә һьлат ьне.

4

Дәрсд аред дәр әw
1 Р’ӧһ’

ашкәр ә дьб ежә, кӧ
р’ож ед ахьрийед а һьн әк
wе жь баw әр ий е бьк ’әв ьн,
гӧһ бьд ьнә р’ӧһ’ед дәр әw ин у
һинк ьрьнед щьн а ф. 2 Әw һин
кьрьн бь дӧр’ут ий а дәр әw ин а
дьбьн, исафа к’иж ана к’ьзьри
йә. 3 Әw мәрьв һ’ал‑зәwащ е
дьд ьнә һьлд ане, жь wан хwа
рьн а пашд а дьд ьн ә гьрт ьне,
к’иж ан Хwәд е әw бон а ба
wәрм әнд у р’аст ин аск ьрий а
ә’фьр анд ьнә, кӧ бь р’азибуне
бьх wьн. 4 Һәр тьшт е кӧ Хwәде
ә’фьр анд ий ә qәнщ ә у тьш
тәк и һ’әр ам тед а т’ӧнә, һәг әр

бь р’аз ибун те qәбулк ьрьне,
5 чьмк и бь хәб әр а Хwәд е у дӧа
qәбул дьб ә.
Qӧл ьхк’аре Мәсиһ Исайи
qәнщ
6 Һәг әр тӧ ван шир әт а бьд и
хушк‑бьра, те бьби qӧл ьхк’аре
Мәсиһ Исайи qәнщ, чаwа тӧ
хwәх а жи бь wан гот ьнед ба
wәрийе у һинбуна qәнщә кӧ тӧ
пәй чуйи, qьнйат дьби. 7 Хwә жь
ч’ьловиск ийед пирайә һ’әрам
дур хwәй кә. Хwә хwәден аси
йеда һиндар ф кә. 8 Һиндарийа
qал ьб кери һьнд ьк тьшт и те,
ле йа хwәден асийе кери һәр
тьшт и те, созе wе һьн ль ве
дьне һәйә, һьн жи ль wе дьне.
9 Ве гот ьн ед а хел ьф т’ӧнә у
лап һеж ай и qәбулк ьрьне йә.
10 Бон а ве йәке әм дьхәбьт ьн у
дьчәрч ьрьн, чьмк и әм гӧмана
хwә ль Хwәдейе сах тин ьн, кӧ
Хьл азк ьр е һ’әм у мәрьв а йә,
илаһ иф Йе баwәрмәнд а.
11 Т’әм ий а ван тьшт а бьд ә
у һин кә. 12 Нәб ә кӧ йәк ща
һьлт ийа тә беһӧрмәт кә, ле тӧ
баwәрмәндар’а бьб ә нәхшәк,
хәбәрданеда, р’абун‑р’уньшть
неда, һ’ьзк ьрьнеда, баwәрийе у
һ’әлалийеда. 13 Һ’әта һатьна мьн
хwә бьдә wе йәке, кӧ щьмә’тер’а
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ньвисаредф пироз бьх уни, ши
рәт ки, һин ки. 14 Һьндав а wе
п’ешк’ешаф хwәйә р’ӧһ’ан ида
бе хәм нибә, йа кӧ бь п’ехәм
бәрт ийе тәр’а һат ийә дай ине,
гав а бәрп ьрсийара дәст е хwә
данинә сәр тә. 15 Гӧһе тә сәр
wан тьшт а бә у нав а wанд а
бьм инә, wәк и пешд ач уй ин а
тә һ’әм уйава ә’йан бә. 16 Һаш
жь хwә у һинк ьрьна хwә һәбә.
Һәр гав нав а wанда бьм инә,
чьмк и бь ви тьһәри те хwә жи
хьлаз ки у wан жи, к’иж анед
гӧһдарийа тә дьк ьн.

5

Щабд арийа бона 
ә’мьре мәзьн у бьч’ук а
1 Дьле каләмера нәеш инә,

ле дьл бьдә wан, чаwа баве
хwә. Щаһ ьла чаwа бьрайед хwә
һ’әсаб кә*, 2 пира чаwа дийа хwә,
к’ӧлфәтед щаһ ьл чаwа хушкед
хwә, wәкә шире һ’әлал.
Жьнәбийед ә’дәт и
Qәд ьре жьнәбийа бьг ьр ә,
йед кӧ бь ә’дәт и жьнәби нә.
4 Ле һәг әр зар’ йан нәв ий ед
жьнәбике һәбьн, бьра әw зар’
пеш ийе мала хwәда һин бьн
чаwа хwәденасийа хwә бьд ьнә
3

к’ьфше у бь ви тьһәри дәйне
де у баве хwә вәгәр’ин ьн, чьм
ки әв йәк ль Хwәде хwәш те.
5 Жьнәбий а ә’дәт и әw ә, йа кӧ
т’әне майә у гӧмана хwә данийә
сәр Хwәде, шәв у р’ожед хwә бь
дӧа у р’әща дәрбаз дькә. 6 Ле
йа кӧ к’еф а дьле хwәр’а йә,
мьрийа нәч’ә’лк ьри йә. 7 Ван
тьшта т’әм и кә, wәк и беләк’ә
бьн. 8 Ле һәг әр мәрьвәк бона
хwәх ат ий а хwә, илаһ и бон а
мала хwә хәм накә, әwи баwәри
инк’арф кьрийә у жь нәбаwәра
жи хьрабт ьр ә.
9 Бьр а нав е wе дәфт ’әр а жь
нәбийада бе ньвисаре, к’иж ан
жь шест сал и кемт ьр нинә,
щар әк е жи мерк ьр и буй ә,
10 бь кьрьнед qәнщв а жи бәр
бьч’ә’в ә: Мәс әлә, зар’ мәзьн
кьрьбьн, меван qәбул кьрьбьн,
ньг ед баwәрмәнда шушт ьбьн,
дәст авит ьб ә к’әт ий а у бон а
һәр шьхӧле qәнщ жи һаз ьр
сәк ьн и йә.
11 Ле жьнәбийед щаһ ьл qәбул
нәкә, чьмки гава әвана тәме хwә
хьраб дькьн, бәре хwә жь Мәсиһ
дьгӧһезьн, дьхwазьн мер кьн 12 у
бь ви аwайи әви сущи һьлти
ньнә сәр хwә, чьмк и созе бәре

* 5:1 Qан уна К’аһ инт ийе 19:32.
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данә алики.* 13 Сәрда жи мал
бь мал дьгәр’ьн, хwәр’анәдити
һин дьбьн, нә т’әне хwәр’анә
дити нә, ӧса жи гьлигәр’о, т’әви
шьхӧле хәлqе дьбьн у тьштед
нәщайиз хәбәр дьдьн. 14 Аwа әз
дьх wазьм кӧ жьнәбийед щаһ ьл
мер кьн, зар’а биньн у малк ьр
бьн, wәк и зьмен нәк ьнә дәве
нәйара. 15 Чьмк и иди һьнәк
жьнәбийед щаһ ьл хал ьфинф,
пәй мирещьн чун. 16 Һәгәр жь
нәбийед баwәрмәндәке* һәбьн,
бьра әw алик’арийа wан бькә
у щьвине барг ьран нәкә, wәк и
щьвин бьк арьб ә алик’арийа
жьнәбийед ә’дәти бькә.

барә һеж ай и qәд ьр бьн, илаһ и
әwед кӧ хәбәрдан у һинкьрьнеда
дьхәбьт ьн. 18 Чьмк и ньвисар
дьбежә: «Дәве гайе бедәреда
дьхәбьтә гьренәдә»* у «П’алә
һежайи һәqе хwә йә»**. 19 Хәйба
һьндава бәрп ьрсийарда баwәр
нәкә, һәг әр дӧ йан се шә’дә
т’ӧнәбьн*. 20 Бәрп ьрсий ар ед
кӧ нав а гӧн ад а дьм ин ьн, ль
бәр һ’әм уй а ле һьле ф, wәк и
йед май ин жи бьт ьрсьн.
21 Әз ль бәр Хwәде, Мәсиһ
Иса у мьлй ак ’әт ед бьж арт и
дьк ьмә дәйне стуйе тә, кӧ тӧ
ван шир әта бе т’аг ериф хwәй
ки, тьштәк и бь фьрqийе нәк и.
22 Дәст е хwә зу данәйнә сәр
Бона бәрп ьрсийара
йәки бона хьзмәтк’арийа Хӧдан,
17 Әw бәрп ьрсийаред кӧ сәр нә жи т’әви гӧнед йед май ин
wерт ийе р’ьнд дьк ьн, бьра дӧ би. Хwә паqьж хwәй кә*.
* 5:11‑12 Һьнәк аһа фә’м дьк ьн: Жьнәбийед щьвинеда нав ед хwә бона
хьзмәтк ьрьне дәфт’әра щьвинеда дьданә ньвисаре, ләма те гот ьне, кӧ
жьнәбийед щаһ ьл qәбул нәкә, чьмк и бь wе qьрар е нав ед хwә дьданә
ньвисаре, wәк и диса мер нәк ьн, ле т’әне щьвинер’а хьзмәт ийе бьк ьн.
Ле гав а дьх wәст ьн мер бьк ьрана, соз‑qьрар е хwә дьт’әр’ьбанд ьн.
* 5:16 Нав дәстн ьвисар ед qәнщда «баwәрмәнд» qьсьме жьне те фә’м
кьрьне, ле дәстн ьвисар ед һьнәк ада «баwәрмәнд» те фә’мк ьрьне һьн
qьсьме жьне, һьн жи мер, ӧса жи һьнәк дәстн ьвисарада т’әне мер
те фә’мк ьрьне.
* 5:18 Qан уна Дӧщари 25:4.
** 5:18 Луqа 10:7; Мәтт а 10:10.
* 5:19 Qан уна Дӧщари 17:5‑7; 19:15; Мәтт а 18:16.
* 5:22 Тимот’ейо I, 4:14; К’ар ед Шанд ийа 6:6; 13:1; Тимот’ейо II, 1:6.
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Жь вьр шунд а т’әне аве
вәнәх wә, ле һьнәк и жи шәраве
т’әв кә, бона щийе мәһ’анд ь
на хwарьне, кӧ зу‑зу нәх wәш
дьк’әви.
24 Һьнәк һәнә, кӧ гӧнед wан
к’ьфш ьн у р’аст wан дьбьнә
бәр диwане, ле гӧнед һьнәк а
жи паше wе к’ьфш бьн. 25 Ӧса
жи кьрьнед qәнщ к’ьфш ьн у
әw кьрьнед кӧ нә к’ьфш ьн, әw
жи вәшарт и нам ин ьн.
23

6

Бона хӧлама
1 Әwед кӧ бьн нир е хӧлам

тийеда нә, бьра ахайед хwә
һ’әсаб кьн чаwа һежайи qәдьре
бьл ьнд, wәк и нав е Хwәде у
һинкьрьна мә нәйе беһӧрмәткь
рьне. 2 Ахайед к’ейә баwәрмәнд
һәнә, бьра wан беһӧрмәт нәк ьн,
чьмк и әw бьрайед һәв ьн. Ле
бьра хӧлам һе р’ьнд хӧламт ийе
бьк ьн, чьмк и йед кӧ к’аре жь
хьзмәтк’арийа хӧлама дьст и
ньн, баwәрмәнд ьн у дәлал ьн.
Хьзна р’аст

Ван тьшт а һин кә у шир әт
кә. 3 Һәг әр йәк тьшт әк и дьн

һин бькә у гот ьнед Хӧдане мә
Иса Мәсиһә сахләм у һинк ь
рьн а хwәдеп’арьст ий а мә нә
qайл ә, 4 әw йәк и к’ӧбар ә у
тьшт әк и ньз анә. Әw нәх wә
шийа шәр’ у дә’wав а гьрт и йә,
жь wе жи пешд а тен: Һ’әвсу
ди, нәйарт и, гот ьнед нәр’еда,
шькед хьраб 5 у шәр’уд и. Әв
һ’әм у тьшт жь нав а мәрьв ед
qафс әqәт у жь р’аст ийе шун а
р’әшв а чуй и пешд а тен. Әва
на хwәденасийе һ’әсаб дьк ьн,
чаwа кан ий а к’ар е.
6 Бәле хwәден аси к’ара сәр
к’аре йә, һәгәр бь р’азибуне бә.
7 Мә т’ӧ тьшт нәа нийә дьне у
әме ньк арьбьн т’ӧ тьшт и жи
бьбьн*. 8 Ле к’ьнщ у хӧрәке мә
һәбьн, бь wан әм р’ази бьн*. 9 Ле
әwед кӧ дьх wазьн дәwләти бьн,
тенә щер’ьбанд ьне, дьк’әвьнә
т’әләк а у гәләк тәмед ахмах у
зийанк’ар, к’иж ан мерьв нӧqи
мират’ийе у wеранбуне дьк ьн*.
10 Чьмк и п’әр әһ’ьз и кан ик ә
һәр щур’ә хьрабийе йә. Һьнә
ка хwә данә wе, жь баwәрийе
хал ьфин у хwә кьрьнә хwәйе
кӧл у дәрда.

* 6:7 Ибо 1:21.
* 6:8 Гот ьнед Сьлеман 30:8.
* 6:9 Гот ьнед Сьлеман 23:4; 28:22.
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Т’әм ийед Паwлос 
бона Тимот’ейо
11 Ле тӧ, мәрьве Хwәде жь ван

тьшта бьр’әвә у пәй һәqийе,
хwәденасийе, баwәрийе, һ’ьз
кьрьне, сәбьр е у мьл укт ийе
һәр’ә. 12 Ләща баwәрийеда qәнщ
бьр’әвә, жийина һ’әта‑һ’әтайе
qазьнщ кә, к’ижанер’а тӧ һат и
газик ьрьне у ль бәр гәләк шә’да
тә әw иqрараф qәнщ иqрар кьр.
13 Ль бәр Хwәдейе кӧ ә’мьр дьдә
һ’әм у ә’фьрина у ль бәр Мәсиһ
Исайе кӧ ль бәр Пилатойеф Пон
тийо шә’дәт ийа иqрара qәнщ
да, әз т’әмийе дьдьм тә*, 14 кӧ
тӧ ве т’әмийе беләк’ә у беqӧсур
хwәй ки, һ’әта хӧйабуна Хӧда
не мә Иса Мәсиһ. 15 Хӧйабуна
Wи wе wәхте хwәда жь алийе
Йе һеж айи шьк ьрийе у Т’әне
йи qәwат, П’адшайе п’адшайа
у Хӧдане хӧданада ә’йан бә.
16 Т’әне Әwи нәм ьри йә, нав а
р’онай ийеда йә, кӧ т’ӧ кәс нь
карә незик бе. Т’ӧ qул‑бәнда
Әw нәдит ийә у нә жи дьк арә

* 6:13 Йуһ’әнна 18:37.
* 6:16 Дәрк’әт ьн 33:20.
* 6:17 Зәбур 62:10.

бьбинә. Qәд ьр у qӧдрәта һ’ә
та‑һ’әтайе Wир’а бә! Амин*.
Т’әм ийа бона дәwләт ийа
17 Т’әм ийе

бьдә дәwләт ийед
ве дьне, бьра бабах нәбьн у гӧ
мана хwә нәд ьнә сәр һәбук аф
п’уч’ә дәрәw, ле ль сәр Хwәде
йе кӧ һәр тьшт и бь мәр’дан и
дьд ә мә, wәк и әм мьр аз пе
бьк ьн*. 18 Бьра qәнщийа бьк ьн,
бь кьрьнед qәнщ дәwләт и бьн,
мәр’д бьн у п’ар әв әк ьрьнер’а
жи һазьр.
19 Бь ви тьһәри әwе хwәр’а
хьзнәке т’оп кьн, һ’имәк и qәнщ
бона ахр әт е, wәк и wе жий ина
кӧ р’асти жийин ә qазьнщ кьн.
Т’әм ийед ахьрийе
20 Тимот’ейо! Чь кӧ ль тә һатә
спарт ьне хwәй кә. Жь гот ьнед
п’уч’ә һ’әрам у шәр’‑дә’wа дур
бә, кӧ бь дәрәw наве «занәбун»
данә сәр. 21 Һьнәк а хwә данә
ве йәке у бь ви аwайи жь ба
wәрийе хал ьфин.
К’әр әма Хwәде wәр’а бә.

НӘ’М А ПАWЛОСӘ ДӦД А
ТИМОТ’ЕЙОР’А
Пешготьн
Әв нә’м а дӧд а Паwлос жь кәле Тимот’ейор’а ньвисийә, гав а
әw Р’омед а ф гьрт и бу, дәст е wи жь һәр тьшт и qәт ий ай и бу (1:8,
16) у әwи ӧса һ’әс аб дьк ьр, кӧ гәләк а әw бир кьрийә. Ве нә’ме
да п’айе‑п’ьр’е т’әм и у шир әт ьн, кӧ дьдә һәв ал‑хәб ат е хwәй и
щаһ ьл Тимот’ейо. Ль вьр фьк ьр а мәзьн әw ә, кӧ данн асинк ьр ед
Мьзг ин ийе нав а зер анд ьн у тәнг асийед а ф сәбьр кьн у тәй ах
кьн, ләм а жи әw бәр дьле wид а те, кӧ гәр әке әw бехоф‑бет ьрс
бә у шәр’е хwәй и qәнщ р’ьнд бьк ә, чаwа әск әр әк и Мәсиһ иф
амьн. Шанд иф дьл дьдә Тимот’ейо кӧ сәрх wә бә, бет ьрс бон а
Иса Мәсиһ шә’д әт ийе бьд ә, һинк ьрьн а р’аст ий а Мьзг ин ийе
у Пәйм ан а ф Кәвьн хwәй кә у борще хwә чаwа йәк и дәрсд ар у
мьзг инд ар ф бинә сериф.
Шанд и Тимот’ейор’а дьн ьвис ә, кӧ әw һаш жь хwә һәб ә, нә
к’әв ә нав а wан дә’w‑доз ед п’уч’ә вал а, кӧ әв йәк ан а кер найен,
ле т’әне гӧһд ар а жь р’е дәрд ьх ьн, ащьз дьк ьн (2:16, 23).
Хӧләс ә, шанд и нәхше ә’мьр е хwә, нет‑мәр әме шанд ит ий а
хwә, бона баwәриф, сәбьр, һ’ьзк ьрьн у зеранд ьна щәфед хwә тинә
бира һәв ал‑хәбат е хwә.
Әва нә’ма кан ийа бәрд ьл ийаф ә’мьре һ’әм у баwәрмәнда йә,
илаһ иф әwед кӧ бьн баред qӧл ьхе Хӧдандаф нә, wәк и әwана баwә
рийеда бь сәбьре у һ’ьзк ьрьне бе тьрс пешда һәр’ьн.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1‑2)
Р’азибун у ширәт (1:3–2:13)
Т’әми у һаш жь хwә һәбун (2:14–4:5)
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Р’абун‑р’уньштьна ә’мьре Паwлос (4:6‑18)
Пашготьн (4:19‑22)

1

Сьлавк ьрьн

1 Жь Паwл ос е бь ә’мьр е
Хwәде шанд ийе ф Мәсиһ
Иса бона wи созе жий ине, йа
кӧ бь сайа Мәсиһ Иса йә,
2 Тимот ’ейойе лаwе хwәй и
дәлалр’а:
Дә бьра р’ә’м, к’әрәмф у ә’дь
лай и жь Бавф Хwәде у Мәсиһ
Исайе Хӧданеф мә ль тә бә.

Р’азибун у дьлш ьд анд ьн
Әз жь Хwәде р’ази мә, кӧ
мина пеш ийед хwә бь исафаф
р’ьһ’әт Wир’а хӧламтийе дьк ьм,
һәр гав шәв у р’ож нава дӧайед
хwәда тә бир тин ьм. 4 Гав а әз
һесьред тә тин ьмә бира хwә,
дьк’әвьмә дәмана дит ьна тә,
wәк и шабун бьк’әвә дьле мьн.
5 Әз wе баwәрийаф тәйә дьле сах
тин ьмә бира хwә, йа кӧ бәре
щәм пирьк а тә Лой исе у ди
йа тә Әйн ьке һәбу у әз баwәр
ьм, кӧ йа тә жи һәйә*. 6 Бона
wе йәке әз дьк ьмә бира тә, кӧ
тӧ агьре п’ешк’ешаф Хwәде һе
3

гӧр’ ки, йа кӧ бь дәстдан ина
мьн тәр’а һатә дай ине. 7 Чьм
ки Хwәде р’ӧһ’әк и тьрсе нәда
мә, ле Йе qәwат е, һ’ьзк ьрьне
у хwәг ьрт ьне*.
8 Аwа шәрм нәк ә, кӧ бон а
Хӧд ане мә шә’дәт ийе бьд и,
нә жи бона мьн шәрм бькә, кӧ
әз бона наве Wи гьрт и мә. Ле
т’әви щәфайе Мьзг ин ийе бә,
анәг ори qәwата Хwәде.
9 Хwәде әм хьл аз ф кьрьн,
пирозийер’аф гази кьрьн,
нә кӧ бона кьрьнед мә,
ле ль гора qьрар у к’әрәмаф
Хwә.
Әва к’әрәма бь сайа Мәсиһ
Иса,
әw һе дәwред бәреда
мәр’а һатә дай ине.
10 Ле ньһ а бь хӧйабуна Хьлаз
кьреф мә
Мәсиһ Иса ә’йан бу, кӧ мь
рьн бәтал кьр
у жийина бе мьрьн, бь Мьз
гин ийе р’онай и кьр.
11 Ве Мьзг ин ийер’а әз дан
насинк ьр, шанд и у дәрсд ар

* 1:5 К’ар ед Шанд ийа 16:1.
* 1:7 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Сәрх wәбуне».
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һат ьмә к’ьфшк ьрьне 12 у ләма
әз ви щәфай и дьк’ьш ин ьм. Ле
әз шәрм нак ьм, чьмк и зан ьм
мьн баwәрийа хwә К’е анийә
у гӧман ьм жи, кӧ Әwи чь кӧ
спарт ийә ф мьн*, wе һ’әт а wе
Р’оже жи хwәй кә. 13 Тӧ хwә ль
wи нәхше һинк ьрьна сахләм
бьг ьрә, йа кӧ тә жь мьн бьһ ист
у нава wе баwәри у һ’ьзк ьрьне
да бьм инә, к’иж ан жь Мәсиһ
Иса п’ара мә к’әт. 14 Әw тьштед
qәнщә кӧ ль тә һат ьнә спарт ь
не бь wи Р’ӧһ’еф Пирози нав а
мәда хwәй кә.
15 Тӧ зани әwед кӧ qәз а Ас
йайед а бун пьшт а хwә данә
мьн, Фугәло у Һермохен ис жи
т’әви wан. 16 Бьра Хӧдан р’ә’ма
хwә ль мала Онисифоро бькә,
чьмк и әwи гәләк щара дьле
мьн р’ьһ’әт кьр, жь гьрт ьн а
мьн шәрм нәд ьк ьр, 17 ле гав а
һатә Р’омайе, гәләк и ль мьн
гәр’ийа, һ’әта әз дит ьм, 18 (дә
бьра Хӧдан бьде, кӧ әw wе Р’о
же р’ә’ме жь Хӧдан бьбинә) у
Әфәседа жи әwи чьqас мьнр’а
хьзмәтк’ари кьр, тӧ р’ьнд зани.

Әскәре Мәсиһ Исайи qәнщ

2

1 Аwа лаwе мьн, бь wе к’ә
рәм а мәй ә кӧ йәктий а
Мәсиһ Исада йә qәwат бә. 2 У
әw тьшт ед кӧ тә ль бәр гәләк
шә’да жь мьн бьһ ист, бьсперәф
wан мәрьведф амьн, йед кӧ wе
бькарьбьн һьнәкед дьн һин кьн.
3 Аwа т’әви щәф е мә бә, мин а
әскәр е Мәсиһ Исайи qәнщ.
4 Т’ӧ әск әр шьхӧл е бьн әл и
тийев аф мьж ул наб ә, wәк и ль
сәрәскәр хwәш бе. 5 Ләщк’арәкф
жи к’офийеф настинә, һәгәр ль
гора qәйдә нәк’әв ә ләще. 6 У
щотк’ар, кӧ щәфе дьк’ьш инә,
гәр әк е әw пеш ьн жь бәр ед
ә’рде тә’м кә. 7 Бьзан ьбә әз чь
дьб еж ьм, чьмк и Хӧд ан һәр
тьшт ида һ’ьш‑аqьл wе бьдә тә.
8 Бир бинә wи Иса Мәсиһе
жь мьрьне р’ак ьри, жь зӧр’әта
Даw ьдф, ль гора wе Мьзг ин и
йа әз даннасин дьк ьм. 9 Бона
ве Мьзг ин ийе әз дьчәрч ьрьм,
һ’әт а мин а зӧлмк ’ар әк и жи
qәйдк ьри мә, ле хәб әра Хwә
де qәйдк ьри нинә. 10 Ләма әз

* 1:12 «Чь кӧ спарт ийә мьн» те фә’мк ьрьне йан qӧл ьхе Паwлос, йан жи
Мьзг ин и. Ле әв р’ез аһа жи те фә’мк ьрьне: «Әw тьшт е чь кӧ мьн спар
тийә Wи, бона Р’ож аф Ахр әт е wе хwәй кә», мәс әлә, жий ина Паwлос
йан жи йед кӧ бь даннасин ийа wи бунә баwәрмәнд.
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һәр тьшт и тәйах дьк ьм, бона
хатьре бьжартийа, кӧ әw жи wе
хьлазбунаф кӧ бь сайа Мәсиһ
Иса йә, бьст ин ьн, бь р’умәта
һ’әта‑һ’әтайева т’әвай и. 11 Ве
гот ьнеда хел ьф т’ӧнә:
Һәг әр әм т’әви Wи мьрьн,
әме т’әви Wи бьж ин жи.
12 Һәг әр әм тәй ах кьн,
әме п’адш ат ийе жи т’әви
Wи бьк ьн.
Һәг әр әм Wи инк’арф кьн,
Әwе жи мә инк’ар кә*.
13 Һәг әр әм амьн нәм ин ьн,
Әwе амьн бьм инә,
чьмк и Әw ньк арә Хwә ин
к’ар кә*.
П’але к’әт и‑р’абуй и
14 Ван тьшта бинә бира щьм

ә’т е, ль бәр Хwәде бькә дәйне
стуйе wан, кӧ сәр хәбәра һәвр’а
нәк’әвьнә дә’wе. Әw кери т’ӧ
кәси найе, т’әне мала гӧһда
ра хьраб дькә. 15 Бькә кӧ тӧ ль
Хwәде хwәш бей и, п’аләк и ӧса
кӧ шәрм нәк и, хәб әр а р’ас
тийе р’аст шьровәк и. 16 Ле жь
хәб әрданед һ’әрамә п’уч’ хwә

дур бьг ьрә, чьмк и әвед кӧ хwә
данә ве йәке, wе һе нәп’ак ийеда
пешда һәр’ьн 17 у хәб әред wан
мина хьш‑хьше п’әнщ дьдә.
Һумәнайо у Фьлито жи жь wан
ьн, 18 йед кӧ жь р’аст ийе хал ь
финәф у дьбеж ьн, кӧ р’абуна
мьрийа иди буйә у баwәрийа
һьнәк а дәвәр’у дьк ьн. 19 Ле бә
ле һ’име кӧ Хwәде дан и qәд им
дьм инә у әв мор сәр ә: «Хӧдан
йед п’ара Хwә нас дькә»* у «Һәр
кәсед кӧ наве Хӧдан һьлданә
сәр хwә, бьра әw жь нәһәqийе
дур бьн».
20 Маләкә мәзьнда нә кӧ т’әне
дәрданедф зер’ у зив һәнә, ле
йед жь дар у һ’әр’ийе жи һәнә,
һьнәк бона дәрәщед бьльнд ьн,
һьнәк жи бона дәрәщед ньмьз.
21 Аwа һәг әр йәк хwә жь wан
тьшт ед нәщ ай из* паqьж кә,
әwе бьб ә дәрд анәкә дәр әщ а
бьл ьнд, бӧһӧрт и‑жьбарә, ке
ри хwәйе хwә һат и, бона һәр
дәр әщед qәнщда һазьр.
22 Жь дьлх wәстьнед щаһ ьлти
йе бьр’әв ә, хwә ль һәqийе, ба
wәрийе, һ’ьзк ьрьне, ә’дьлайийе

* 2:12 Мәтт а 10:33.
* 2:13 Жьмар 23:19.
* 2:19 Жьмар 16:5.
* 2:21 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Жь wан мәрьв а».
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бьг ьрә, т’әви wан бә, йед кӧ бь
дьле сах гази наве Хӧдан дьк ьн.
23 Тӧ хwә жь дә’w‑доз ед ахмахә
беф ә’м дур бьг ьрә, чьмк и тӧ
зани кӧ шәр’ жь wан пешда тен.
24 Ль хӧламе Хӧдан нак’әв ә, кӧ
шәр’ бькә, ле һьндава һ’әмуйада
бәрбьһер бә, бьк арьбә һин кә
у бинфьрә бә, 25 бь ширьнай и
йед мьqабьл шир әт кә, бәл
ки Хwәде мәщале бьдә wан,
кӧ жь гӧнәк ьрьне вәг әр’ьнф
у р’аст ийе нас кьн. 26 Һьнг е
әwе сәр һ’ьше хwәда бен, жь
т’әләк а wи мир ещ ьнф хьл аз
бьн, к’иж ан и әw гьрт ьнә, кӧ
ә’мьре wи бьqәд ин ьн.
Хьрабийед р’ожед ахьрийе

3

1 Ле ве йәк е зан ьб ә кӧ
р’ожед ахьрийеда зәманед
хьраб wе бен. 2 Мәрьве бьбь
нә хwәһ’ьз, п’әрәһ’ьз, к’ӧбар,
бабах, бӧхд анб еж, нә гӧр’а ф
де‑бав ад а, бешек ьр, һ’әр ам,
3 дьлс ар, бер’ә’м, бӧхд анб еж,
тәмсьст, зӧлмк ’ар, нәй ар ед
qәнщ ий е, 4 нәм ам, бәрз әq,
хwәр’ази, р’ьһ’әт иһ’ьз, нә кӧ
Хwәдеһ’ьз. 5 П’ьшке хwәдена
сийе wе ль wан к’әвә, ле wе

qәwата wе инк’ар кьн. Тӧ хwә
жь йед аһа дур бьг ьр ә.
6 Жь нава ванда йед ӧса һәнә,
кӧ хwә вәдьдьзьнә мала, к’ӧлфә
тедф сәр’айә бьн баред гӧнадаф
шәw ьти дьк ьнә һесир, йед кӧ
бь щур’ә‑щур’ә тәмед хьрабва
тенә бьрьне. 7 Әв к’ӧлфәтана
һәр гав һин дьбьн, ле т’ӧ щар
нькарьн р’астийе нас кьн. 8 Ча
wа Йанис у Йамбрис мьqабьли
Мусаф бун, ӧса жи әв мәрьвана
мьqабьли р’астийе дьсәк ьньн,
мәрьвнә бь фькьред хwәда шуна
р’әшва чуй и, баwәрийеда жи
бекер ьн*. 9 Ле гәләк и wе пешда
нәчьн, чьмк и бефә’мийа wан
wе һ’әм уйава ә’йан бә, чаwа йа
wан һәр дӧйа бу.
Т’әм ийед ахьрийе
Ле тә нас ий а хwә дай ә
һинк ьрьн, р’абун‑р’ун ьшт ьн
у нет‑мәр әме мьн, баw әр и,
сәбьр у һ’ьзк ьрьн а мьн, бин
фьрәйи, 11 зерандьн у щәфайед
мьн. Тӧ зани ль Әнт акй айе,
Qонйайе, Лист райе чь һат ьнә
сәр е мьн: Мьн чь зер анд ьн
к’ьш анд ьн! Ле Хӧд ан әз жь
һ’әм уй а хьл аз кьрьм*. 12 Бәле
10

* 3:8 Дәрк’әт ьн 7:11, 22; 8:3.
* 3:11 К’ар ед Шанд ийа 13:14–14:22; Зәбур 34:19.
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һәр кәс е кӧ дьх wаз ә йәктий а
Мәсиһ Исада бь хwәден аси
бьж и wе бе зер анд ьн е* 13 у
мәрьв ед хьраб ә хwәй иф ел wе
хьрабийеда пешда һәр’ьн, бь
хал ьфин ьн у бьх ал ьфьн. 14 Ле
тӧ, нав а wан тьшт ада бьм инә,
чь кӧ һин буй и у wе баwәри
йед а жи гӧм ан буй и. Тӧ зани
жь к’иж ан а һин буй и, 15 ӧса
жи тӧ жь зар’от ий а хwәд а нь
вис ар едф пир оз зани, йед кӧ
дьк арьн тә сәрwахт кьн, wәк и
бь баwәрий а сәр Мәсиһ Иса
хьл аз би. 16 Т’әм ам ий а ньви
сар е* жь бин а бәр Хwәде йә**
у керһ ат и йә бона һинк ьрьне,
леһ ьлатьнеф, р’астк ьрьне у ши
рәтк ьрьна жий ина һәqийеда,
17 wәк и мәрьве Хwәде бекемаси
бә, бон а һ’әм у кьрьнед qәнщ
һазьр сәк ьн и бә.

4

1 Аwа ль бәр Хwәде у wи
Мәсиһ Исайе кӧ wе ди
wана мьри у зенд ийа бькә, әз
бь щамери дьбеж ьм, тӧ ль wе
һат ьн у П’адш ат ий а Wи ки:
2 Хәб әр е данн асин кә, сәр wе

нет‑фьк ьре бә, һәг әр wәхтда
бә, йан бе wәхт бә, ль шаш ийа
һьле, пеш ийа нәһәqийе бьг ь
рә, дьл бьдә мәрьв а, бь т’әма
мийа сәбьре һин кә. 3 Чьмк и
зәм ане бе, кӧ мәрьв wе гӧһ
нәд ьнә һинк ьрьна сахләм, ле
wе хwәст ьнед дьле хwәр’а wан
дәрсдара сәрһәв т’оп кьн, йед
кӧ тьшт ед ль гӧһе wан хwәш
те wе һин бьк ьн. 4 Wе гӧһе хwә
жь р’аст ийе даг әр’ин ьн у пәй
ч’ьловиск ийа к’әвьн. 5 Ле тӧ
һәр тьшт ида сәрх wә бьм инә,
ль тәнг асийаф сәбьр кә, кьре
мьзг индарф бькә, qӧл ьхе хwә
бьq әд ин ә. 6 Чьмк и әз хwә
ха qӧрб анбун ер’а ф иди сәр
р’ож‑р’ож а мә у wәхт е чуй ина
мьн пер’а гьһ иштийә. 7 Ләщеда
әз qәнщ р’әвим, мьн р’ийа хwә
qәданд, баwәри хwәй кьр. 8 У
ньһ а мьнр’а дьм инә к’офийа
һәqийейә сәрк ’әт ьне, йа кӧ
Хӧдан, Һ’ак ьме р’аст wе бьдә
мьн wе р’оже у нә т’әне мьн,
ле wан һ’әм уйа жи, йед кӧ бь
һ’ьзк ьрьне һ’әйр а хӧй абун а
Wида нә.

* 3:12 Йуһ’әнна 15:20.
* 3:16 Аһа те фә’мк ьрьне: «Ньвисаред пироз» аwа гот и «К’ьт ебаф Пироз».
** 3:16 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Т’әмам ийа ньвисар еда бина бәр Хwә
де һәйә».
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Сал ьх‑сул ьх
9 Бькә

кӧ зу бей и щәм мьн.
кӧ дьнйа һ’ьз кьр әз
һьшт ьм у чу Т’есалон ике. Кь
рәск ис чу Галатйайе, Тито жи
Далмәтйайе. 11 Т’әне Луqа щәм
мьн майә. Марqос һьлдә т’әви
хwә бинә, чьмк и ви qӧл ьх идаф
әw кери мьн те. 12 Тьх ико, мьн
шандә Әфәсе. 13 Тӧ гав а бей и,
wи qап’ут е кӧ мьн Тройайеда
щәм Карпос һьшт, т’әви хwә
бинә, ӧса жи к’ьтебед гӧломатк,
илаһ иф йед ч’әрм.
14 Скәндәр е һ’әд ад гәл әк
хьраби ль мьн кьр. Хӧдан wе
wәкә кьрьнед wи бинә пеш и
йа wи. 15 Тӧ жи һ’әвза хwә жь
wи бькә, чьмк и гәләк и ль бәр
гот ьна мә р’абу.
16 Щар а пеш ьн, гав а әз ль
бәр диwане сәк ьн им, кәс әки
пьшт а мьн нәг ьрт, һ’әм уй а
10 Дим ас

әз һьшт ьм чун. Бьра әв йәк
wанр’а гӧнә нәйе һ’әсабе! 17 Ле
Хӧд ан т’әв и мьн сәк ьн и у
qәwат да мьн, wәк и пе мьн
Мьзг ин ид ай ин мий ас әр бә
у һ’әм у нәщ ьһ у ф бьб ьһ ен у
әз жь дәв е шер хьл аз бум.
18 Хӧд ан wе мьн жь һәр кьр ед
хьраб хьл аз кә у сах‑сьл амәт
бьг ьһ инә П’адш ат ий а Хwәйә
ә’змана. Шьк ьр жь Wир’а һ’ә
та‑һ’әт айе. Аминф.
Сьлавед ахьрийе
Сьлаве бьдә Прьск илайе
у Акила, ӧса жи мала Ониси
форо, 20 Ерасто ль Корьнт’е ма,
Трофимо жи, мьн ль Миләтосе
нәх wәш һьшт. 21 Бькә кӧ бәри
зьвьстане бей и. Әйбуло, Пу
дес, Линос, Клаwд ийа у һ’әм у
хушк‑бьра ль тә сьлав дьк ьн.
22 Хӧд ан т’әви р’ӧһ’е тә бә.
К’әр әма Хwәде wәр’а бә.
19

НӘ’М А ПАWЛОС ТИТОР’А
Пешготьн
Тит о баwәрмәндәк и йунанф бу, әw һәв ал‑хәбатәк и Паwлоси
гәләк и керһ ат и бу, нав а qӧл ьхе шанд ит ийаф wида (Корьнт’и II,
2:13; 7:5‑16; 8:6, 16, 23; 12:18; Галат и 2:3; Тимот’ейо II, 4:10). Паwлос
ве нә’ме алик’аре хwәй и щаһ ьлр’а дьш инә, гав а әw Кьрет айеда
мабу, кӧ сәрwерт ийе шьхӧле щьвинеф бькә.
Нә’меда се пьрсед мәзьн һәнә:
1. Паwлос тинә бира Тит о, кӧ гәр әке сәрwеред щьвине чаwа бьн,
илаһ иф нав а кьрет ийада, кӧ р’абун‑р’ун ьшт ьна wан нә qәнщ бу.
2. Т’әм ийед бона Тит о, кӧ әw һинк ьрьна сахләм һ’әм уйа һин кә,
аwа гот и каләмер у пир әж ьна, хорт у хӧлама. Пир әж ьн жи гәр әке
һьндав а хwәда к’ӧлф әт едф щаһ ьл һин кьн.
3. Т’әм и бона р’абун‑р’ун ьшт ьна баwәрмәнда, кӧ т’әви һ’әм уйа
әw мьл ук, дьлсах у ширьн бьн, жь к’ин у мьхәнәт ийе дур бьн,
нав а дә’w‑доз ада нибьн у хwә жь щӧдәбунед щьвине дур бьг ьрьн.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1‑4)
Сәрwеред щьвине у борще wан (1:5‑16)
Борщед һәр баwәрмәнде нава щьвинеда (2:1‑15)
Ширәт, т’әми у һинкьрьн (3:1‑11)
Пашготьн (3:12‑15)

1

бона пешдач уй ина баwәрийаф
бьж арт ийед Хwәде у занәбуна
1 Жь Паwлосе хӧламе Хwәде сәр р’аст ийе, анәгори хwәдена
у шанд ийе ф Иса Мәсиһ, сийе, 2 ӧса жи бона wе гӧмана
Сьлавк ьрьн

505

ТИТО, 1

жийинаф һ’әта‑һ’әтайе газик ь
ри*. Бона wе жийине, Хwәдейе
хwәйе гот ьна Хwә,** һе дәwред
бәреда соз дайә 3 у wәхте хwәда
гот ьна Хwә бь даннасин ийе да
ә’йанк ьрьне, йа кӧ ль мьн һатә
спарт ьнеф, бь ә’мьре Хwәдейе
Хьлазк ьреф мә.
4 Титор’а, лаwе хwәйи һәq‑һ’ә
лали баwәрийа мәйә т’омәрида:
Дә бьра к’әрәмф у ә’дьлай и
йа Хwәдейе Бавф у Мәсиһ Иса
Хьлазк ьреф мә ль тә бә.
Шьхӧле Тит о Кьретайед а
Бон а wе йәк е мьн тӧ ль
Кьретайе һьшт и, wәк и чь ке
маси һәбьн бин и сериф у һәр
баж ар әк ид а бәрп ьрс ий ар а
к’ьфш ки, чаwа мьн әв т’әм и
ль тә кьр: 6 Гәрәке бәрпьрсийар
беләк’ә бә, мер е жьнәке бә,
зар’ед wи баwәрмәнд бьн, йед
кӧ бона авит ийе йан жи бона
нәг ӧһдарийе нәк’әт ьнә нав а
5

дәв‑дьрана. 7 Бәле сәрwер чаwа
малк ьре Хwәде, гәрәке беләк’ә
бә: Нә сәрһ’ьшк, нә һерс, нә
пәй шәраве к’әт и, нә сьр’т ук,
нә пәй к’әда һ’әрамф, 8 ле ме
ванһ’ьз, херх wаз, аqьлда гьран,
сәр һәqийе, Хwәдер’а дай и,
хwәг ьрт и. 9 Гәр әке wе гот ьна
амьн qәw ин бьг ьр ә, чаwа кӧ
һин буйә, wәк и бьк арьб ә бь
һинк ьрьн а сахләм дьл бьдә
йед май ин у шаш ийед мьqа
бьла бьдә р’уйе wан.
10 Йед хwәс әр их wә гәл әк
ьн, йед хәб әрп’уч’ у дәрәw ин,
илаһ иф әwед кӧ жь нава щьһу
йадаф* нә. 11 Гәр әке дәнг е йед
ӧса бьд ьнә бьр’ине, чьмк и әw
мала лап хьраб дьк ьн, тьшт ед
нәщай из һин дьк ьн у ве йәке
бона к’ара хwәйә һ’әрам дь
кьн. 12 Жь кьрет ийа һәма хут
занәк и* wан жи гот ийә:
«Кьрет и т’ьме дәр әw ин ьн,
әw р’ә’w ьред хьраб ьн,

* 1:1‑2 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «газик ьрийе бона пешдач уй ина баwәрийа
бьж арт ийед Хwәде у занәбуна сәр р’аст ийе, анәг ори хwәденасийе, кӧ
жь wе р’аст ийе йә гӧмана жий ина һ’әт а‑һ’әт айе».
** 1:2 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Хwәдейе кӧ дәр әwа накә».
* 1:10 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Йед жь сьнәт ийе ф нә».
* 1:12 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр «п’ехәмб әр әк и wан» ньвисар ә. Ль
гора һьнәк а, нав е ви занәй и Әпимен идәс бу, жь баж ар е Кьносос е у
шай ир бу. Әw qаси 600 сал и бәри Иса Мәсиһ бьбу.
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у п’ьр’хӧред бех ирәт ьн».
шә’дәт икә р’аст ә, ләма
һ’ьшк ль wан һьлеф, кӧ сахләм
бьн баwәрийеда 14 у гӧһ нәд ь
нә ч’ьловиск ийед щьһуйаф у
т’әм ийед wан мәрьведф кӧ жь
р’аст ийе даг әр’ий анә. 15 Һәр
тьшт һ’әлал ә бона һ’әлала, ле
һ’әрам у нәбаwәрар’а тьштәк и
һ’әлал т’ӧнә, һ’әта аqьл у иса
фаф wан жи һ’әр’ьм инә. 16 Әw
дьбеж ьн, кӧ Хwәде нас дьк ьн,
ле бь кьр ед хwә Wи инк’ар ф
дьк ьн, һ’әрам у хwәс әрих wә
нә у һәр кьрьнәк ә qәнщр’а
бекер ьн.
13 Әв

2

Һинк ьрьна сахләм

Ле тӧ, чь ль һинк ьрьна
сахләм дьк’әв ә, һин кә.
2 Каләмер бьра хwәг ьрт и, гьран
у маq ул бьн, баwәрийе, һ’ьз
кьрьне у сәбьреда сәрх wә бьн.
3 Пир әж ьн жи бьра ӧса п’әр
гал бьн, чаwа ль мәрьвед Хwәде
дьк’әв ә, нә бӧхданбеж, мела
wан нә сәр вәх wарьне бә. Ле
бьра хwәйед ширәтед qәнщ бьн,
4 wәк и жьнед щаһ ьл һин кьн,
кӧ мер у зар’ед хwә һ’ьз бьк ьн,
5 аqьлда гьран бьн, нав‑нам ус,
малкьр, һ’әйф, гӧр’аф мере хwәда
бьн, wәк и хәбәра Хwәде нәйе
беһӧрмәтк ьрьне.
1

жи дьл бьдә хорта, кӧ
аqьлда гьран бьн. 7 Һәр тьш
тида жи, тӧ хwәх а бьбә т’әрзе
кьрьнед qәнщ, нав а һинк ьрь
неда бедӧр’ут и у маq ул бә, 8 бь
хәб әр ед сахләмә бе кем аси,
wәк и йе мьqабьл шәрм и бь
минә у һьндава мәда тьштәк и
wий и гот ьне т’ӧнәб ә.
9 Хӧл ам а шир әт кә, кӧ гӧр’а
ахайед хwәда бьн у һәр тьшт и
да ль wан хwәш бен, щаб‑сабе
wан нәд ьн, 10 дәстд ьреж ай ийе
нәк ьн, ле амьн ийа qәнщә т’ам
нишани wан кьн, wәк и һинк ь
рьна бона Хьлазк ьре мә Хwәде,
һәр алийав а бьхәм ьл ин ьн.
11 Чьмк и к’әр әм а ф Хwәд е
бона хьлазбунаф һ’әм у мәрьв а
хӧйа бу, 12 Әw мә һин дькә, кӧ
әм нәп’ак ийе у дьлһ авьж ийед
дьнй айе инк’ар кьн у аqьлд а
гьран, бь һәqийе у хwәденаси
йе бьж ин ль ве дьне, 13 һивийа
wе гӧм ан а хwәзьл и, хӧй абун а
р’умәт а Хwәдейе мәзьн, Хь
лазк ьр е мә Иса Мәсиһ бьн.
14 Әwи Хwә бон а мә да дәр, кӧ
мә жь һ’әм у нәһәqий а хьл аз ф
кә у паqьж кә, бькә щьмә’т а
Хwәйә хир әтк ’ешед кьрьнед
qәнщ.
15 Ван тьшт а һин кә, бь т’ә
мам ийа һ’ӧкӧме хwә дьл бьдә
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wан у ль wан һьле. Бьра т’ӧ кәс мә, 7 wәк и бь к’әр әма Wи әм
р’аст ф бенә һ’әсабе у бь wе гӧ
тә беһӧрмәт нәкә.
мане жийина һ’әта‑һ’әтайе wар
Р’абун‑р’ун ьшт ьна
бьн. 8 Ве гот ьнеда хел ьф т’ӧнә.
баwәрмәнд а
У әз дьх wазьм кӧ тӧ ван тьшта
1 Бьк ә бир а щьмә’т е, кӧ ә’сәй и ки, wәк и йед кӧ баwә
гӧр’а сәрwер у һ’ӧкӧмәта рийа хwә Хwәде тин ьн, хирәт
бьк ьн, гӧһдар бьн у бона һ’әм у кьн, тьштед qәнщ бьк ьн. Әвана
кьрьнед qәнщ һазьр сәкьни бьн. мәрьв ар’а qәнщ у к’ар ьн.
2 Һьнд ав а т’ӧ кәс әк ид а хьраб
9 Ле тӧ хwә жь дә’w‑доз ед
хәбәр нәд ьн, шәр’уд нибьн, ле ахмахт и, р’әqәма сьлсьләтаф,
мьл ук бьн у ширьнай ийа хwә һәвр’ьк’ийе у шәр’‑дә’wед ль
һьндава һ’әм у мәрьвада бьдьнә сәр Qан уне дур бьг ьрә, чьмк и
к’ьфше. 3 Чьмк и әм жи wәхтә әw бекер у бек’ар ьн. 10 Жь йе
ке беф ә’м бун, хwәс әрих wә, кӧ бет’ьфаqийе дькә, щар ә
хал ьфиф у хӧламед щур’ә‑щу ке‑дӧда шир әт кә дур к’әвә.
р’ә тәмед хьраб у к’ефа дьле 11 Тӧ зани кӧ йе ӧса хал ьфи у
хwә бун, мә нава хьрабийе у гӧнәк’арф ә, әw хwәх а диwане
һ’әвсуд ийеда дьж ит, әм мина сәр хwәда тинә.
мә’ре р’әш, ль бәр ч’ә’ве һәв
Гот ьнед ахьрийе
р’әш бун. 4 Ле гава ширьнай и
12
у һ’ьзк ьрьна Хwәде, Хьлазк ьре
Гав а Артәмас йан Тьх ико
мә хӧйа бу, 5 Wи әм хьлаз кь әз бьш ин ьмә щәм тә, бькә кӧ
рьн. Нә кӧ бона wан кьрьнед бей и Никопол исе, щәм мьн,
р’астә кӧ мә кьрьн, ле ль гора чьмк и мьн qьр ар да зьв ьс
р’ә’ма Хwә әм хьлаз кьрьн, бь тана хwә ль wьр дәрбаз кьм.
шушт ьне әм ну дьне к’әт ьн у 13 Зенас е qан унз анф у Аполо
бь Р’ӧһ’еф Пироз нуйәж ий ин зу вәр’екә, ӧса бә кӧ әw р’ева
бун*. 6 Wи Хwәдей и әw Р’ӧһ’ бь кемасийа тьшт әк и нәбин ьн.
мәр’дан и сәр мәда баранд, бь 14 Йед жь мә жи бьра һин бьн,
дәст е Иса Мәсиһе Хьлазк ьре пәй кьрьнед qәнщ бьн, wәк и

3

* 3:5 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Хwәде әм хьлаз кьрьн, бь шушт ьна Р’ӧһ’е
Пир оз ну дьне хьст ьн у нуйәж ий ин кьрьн».
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кери һ’әwщәтийа мәрьвайе бен йед кӧ баw әр ий ед а мә һ’ьз
у бе бәр нәбьн.
дьк ьн.
15 Һ’әм уйед т’әви мьн ль тә
К’әр әм а Хwәде wә һ’әм у
сьлав дьк ьн. Сьлаве бьдә wан, йар’а бә.

НӘ’М А ПАWЛОС ФЬЛИМОНР’А
Пешготьн
Фьл имоне баwәрмәнд йәк и ә’йан бу, әw дост е Паwлос бу, хӧйа
дьб ә кӧ әндәме щьвинаф Колосйайе бу. Хӧламәк и wи жи һәбу
наве wи Онисимо, әw жь щәм хwәйе хwә р’әвибу у гәр әке бона
кьре хwә бьһ ат а кӧшт ьне. Ле гав а Паwлос кәледа бу, хӧйа дьб ә
кӧ Онисимо wи дьбинә, т’об ә ф дькә, дьб ә баwәрмәнде Иса. Бь ве
нә’ме Паwлос һиви жь Фьл имон дькә, кӧ әw бьбахш инә Онисимо
у wи qәбул кә, нә т’әне ӧса чаwа мәрьвф дьбахш инә хӧламед хwә,
ле ӧса бьбахш инә чаwа йәк дьбахш инә бьрак и хwәй и баwәрмәнд.
Ве нә’ма кьнда дәрс әкә к’ур бона wе баwәриф у һ’ьзк ьрьна
Мәсиһ к’ьфш дьб ә, кӧ чаwа гәр әке нав а баwәрмәндада һьндав а
һәвда һәб ә.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1‑3)
Пәсьне Фьлимон дьдә (4‑7)
Һивикьрьн бона Онисимо (8‑22)
Пашготьн (23‑25)
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1

Сьлавк ьрьн
1 Жь Паwлос, бона Мәсиһ Иса

гьрти у Тимот’ейойе бьра,
Фьл имоне һәвал‑хәбат у дә
лале хwәр’а, 2 Афийа хушкр’а у
Арх ипойе һәваләскәре хwәр’а у
ӧса жи wе щьвинер’аф кӧ мала
тәда дьщ ьвә*:
3 Дә бьра к’әр әмф у ә’дьлай и
йа Хwәдейе Бавеф мә у Хӧданф
Иса Мәсиһ ль wә бә.
Баwәриф у һ’ьзк ьрьна
Фьл имон

4 Әз һәр гав жь Хwәдейе хwә
р’ази мә, гава нава дӧайед хwәда
тә бир тин ьм бьрайе Фьл и
мон, 5 чьмк и бона wе һ’ьзк ь
рьна тәйә һьндава т’әмам ийа
щьмә’та Хwәдеда у баwәрийа
тәй ә һьнд ав а Хӧд ан Исада
дьбьһем. 6 Әз дӧа дьк ьм, wәк и
һәләqәтийа тәйә т’әви мә, нава
баwәрийедаф мә бьг ьһ инә wе
занәбуна к’ур, йа кӧ һьндав а
һәр тьшт ед мәйә qәнщә т’әви
Мәсиһ ә. 7 Бона wе һ’ьзк ьрьна
дьле тәд а бьрайо, әз гәләк и
ша бум у бина мьн фьр ә бу,

кӧ дьле щьмә’та Хwәде пе тә
р’ьһ’әт буйә.
Һивик ьрьна Паwлос бона 
Онисимойе хӧламе
Фьл имон
8 Бон а ве йәке бь Мәсиһ ча
wа бьра, мьн дьк арьбу тӧрӧш
кьр а, ә’мьри сәр тә бьк ьр а,
чь кӧ щай из бу, 9 ле жь дәст
һ’ьзк ьрьне, һиви дьк ьм. Әз
чаwа Паwлосәк и кал у ньһа жи
бона Мәсиһ Иса гьрт и, 10 бона
лаwе хwә Онисимо һиви жь тә
дьк ьм, йе кӧ qәйде мьнда чаwа
кӧр’әк мьнр’а дьне к’әт*. 11 Әw
wәхт әке кери тә нәд ьһ ат, ле
ньһ а һьн кери тә те, һьн жи
кери мьн*.
12 Әз wи пашд а дьш ин ьм ә
щәм тә, әw щәг әр а мьн ә.
13 Мьн дьх wәст әw щәм хwә
бьһ ьшт а, кӧ дәwса тә бәр дәс
те мьн буй а, һ’әт а кӧ әз бон а
Мьзг ин ийе qәйд ад а мә. 14 Ле
бей и тә мьн нәх wәст тьшт ә
ки бьк ьм, кӧ qәнщ ий а тә ӧса
нәб ә, чаwа борщәк кьрьбьнә
стуйе тә, ле бь р’әз әд ьл ийа тә
бә. 15 Бәлк и бон а ве йәке әw

* 1:2 Колоси 4:17.
* 1:10 Колоси 4:9.
* 1:11 «Онисимо» бь зьмане йунан и те фә’мк ьрьне: «Керһ ат и».
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wәхт әке жь тә дур к’әт, кӧ әw
һәр т’ьм бьб ә п’ара тә, 16 нә кӧ
чаwа хӧл ам, ле жь хӧл амәк и
зедәт ьр ә, чаwа бьрак и дәл ал!
Бон а мьн әw чьqаси дәл ал ә,
ле бон а тә әwе һе зедә бә, һьн
алийе хӧл амт ийед а, һьн жи
алийе Хӧд анд а.
17 Аwа һәг әр тӧ мьн чаwа һә
вале хwә һ’әсаб дьк и, wи ӧса
qәбул кә, чаwа мьн. 18 Һәг әр
әwи нәһәqик жи ль тә кьрьбә,
йан тьштәк и дәйндаре тә бә,
сәр мьн һ’әсаб кә. 19 Әз Паwлос
бь дәст е хwә дьн ьвисьм: Әзе
ль тә вәгәр’ин ьм (ле әз бь ве
йәке нах wазьм беж ьмә тә, кӧ
тӧ жий ин а хwәв а дәйнд ар е
мьн и.) 20 Ньһ а, бьрайе мьн и
жь Хӧданда, ве qәнщ ийе бона

мьн бькә, бона хат ьре Мәсиһ
дьле мьн р’ьһ’әт кә. 21 Әз гӧһ
дарийа тәда гӧман бум, ләма
жи мьн әв йәк тәр’а ньвиси,
чьмк и әз зан ьм те жь гот ьна
мьн зедәт ьр бьк и.
Гот ьнед ахьрийе
22 Пештьри ве йәке жи, мьнр’а

щик и май ине һазьр кә, чьмк и
гӧмана мьн һәйә, кӧ Хwәде
йе щаба дӧайед wә бьдә, мьн
пашда бьдә wә.
23 Епафрасе бона наве Мәсиһ
Исайи т’әв и мьн гьрт и, тә
сьлав дькә, 24 ӧса жи Марqос,
Әристархо, Димас у Луqа, һә
вал‑хәбат ед мьн.
25 К’әр әма Хӧдан Иса Мәсиһ
т’әви р’ӧһ’ед wә бә.

НӘ’М А ИБРАНИЙ АР’А
Пешготьн
Наве ньвиск’аре ве нә’ме иро нә ә’йан ә. Гәләк занә шьке дь
бьнә сәр Аполо (К’аред Шанд ийа 18:24; 19:1). Ӧса жи нә ә’йан ә,
әви ньвиск’ари нә’ма хwә к’иж ан щьвинер’аф ньвисийә, ле бь ве
нә’ма хwә бәрбьр’и к’омәкә баwәрмәнда дьб ә, к’иж ан кӧ гәр әке
һед и‑һед и пешда бьч уна, ле әw нав а qәзи у охьрмед гьранда бун,
һьнд ьк мабу кӧ дәст е хwә жь баwәрийаф хwә бьк ьрана йан фьк ьре
хwә һьндав а Иса Мәсиһда бьг ӧһ аст ана.
Хӧдане нә’ме дьн ьвис ә у дьл дьдә бәр wан, кӧ нав а баwәрийа
хwәда бьм ин ьн, ӧса жи дьдә к’ьфше, кӧ Иса Мәсиһ р’аст мина
һәй инт ийа Хwәде йә у wәк’илт ийа wийә хьлазийе йә. Әw сәр се
пьрсед р’аст ийе дьс әк ьнә:
1. Иса Кӧр’еф Хwәдайи һ’әта‑һ’әтайе йә, кӧ ельмийаф Хwәйә һьндава
Баведаф бь щәфед Хwә да к’ьфше. Иса нә кӧ т’әне жь п’ехәмб әред
Пәйманаф Кәвьн мәст ьр ә, ле жь мьлйак’әтаф у Мусаф жи мәст ьр ә.
2. Иса жь Хwәдеда чаwа к’аһ инеф һ’әт а‑һ’әт айе к’ьфшк ьри йә,
әw жь к’аһ инед Пәймана Кәвьн мәст ьр ә. Wи бь щар әке бона
һәр т’ьм бәдәна Хwә кьр ә qӧрбанф у иди әw qӧрбанед Пәймана
Кәвьндайә беһ’әсаб бәрг а тьштәк и нәг ьрт ьн.
3. Баwәрмәнд т’әне бь дәст е Иса дьк ар ә жь гӧнәф, тьрсе у мьрьне
хьлазф бә. Иса жи чаwа сәр әкк’аһ ине р’аст хьлазбуна р’аст дьдә,
кӧ әв йәк Пәймана Кәвьнда бь сур әт и (символ и) дьһ атә кьрьне,
аwа гот и әw һ’әбанд ьн у qӧрбандай инед кӧ бәри һат ьна Мәсиһ
дьк ьрьн, шә’дәт ийа Иса Мәсиһ дьдан.
Ньвиск’аре ве нә’ме жь т’ариха Исраелеф, чаwа т’әрзед баwәрийе
һьнәк а бир тинә (сәре 11‑а) у бь ве дьх wаз ә бежә хwәндәв ана, кӧ
һьндав а Мьзг ин ийа Исада амьн бьм ин ьн. Сәре 12‑да бь дьләк и
шәwат дьбежә, кӧ ӧса һ’әт а ахьрийе амьн бьм ин ьн у ч’ә’ве хwә
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жь Мәсиһ нәбьр’ьн, ле нав а һәр щур’ә тә’л и‑тәнг ийада у һеси
ри‑бәләнгазийада тәйах кьн. Нә’ме бь ширәта у сьлава хьлаз дькә.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн: Мәсиһ ә’йанбуна Хwәдейә т’ам ә (1:1‑3)
Мәсиһ сәр мьлйак’әтар’а йә (1:4–2:18)
Мәсиһ сәр Мусаф у Йешур’аф йә (3:1–4:13)
К’аһинтийа Мәсиһ сәр һәр к’аһинтийер’а йә (4:14–7:28)
Пәймана Мәсиһ сәр һәр пәйманар’а йә (8:1–9:28)
Мәсиһ qӧрбана сәр qӧрбанар’а йә (10:1‑39)
Баwәри (11:1–12:29)
Чаwа мәрьвф ль Хwәде хwәш бе (13:1‑19)
Дӧайе хьлазийе (13:20‑21)
Пашготьн (13:22‑25)

Хwә һәр тьшти хwәй дькә. Гава
Хwәде бь Кӧр’е Хwә хәб әр дьдә Әwи мәщала шушт ьна гӧнед
у Кӧр’ жь мьлйак’әта мәст ьр ә мәрьв аф һазьр кьр**, ль жор
1 Гәл әк щар а у бь гәл әк һәр әмаф мәзьнай ийа Хwәдейә
щур’а Хwәде пешда пе п’е р’аст е р’ун ьшт. 4 Кӧр’ һаqаси
хәмбәра кал‑бавед мәр’а хәбәр жь мьлйак’әт аф жорт ьр к’әт,
дайә, 2 ле ван р’ожед ахьрийеда чьqаси әw наве кӧ Wи станд
пе Кӧр’еф Хwә мәр’а хәб әр да, жь навед wан мәстьр ә. 5 Чьмк и
К’иж ан кӧ к’ьфш кьр, wәк и Хwәде т’ӧ мьлйак’әт ир’а аһа
ахьрийе бьбә хwәй иwаре һәр нәг от ийә:
тьшт и у бь Wи жи ә’рд у ә’зман
«Тӧ Кӧр’е Мьн и,
ә’фьранд. 3 Әw нура* р’умәта
Тӧ иро Мьнр’а буй и»*
Хwәде йә, хут мина һәйинтийа у диса:
Wи йә, Әw бь qәwата хәб әра
«Әзе баве Wи бьм,

1

* 1:3 Бь гот ьнәкә дьн: «Р’онай и».
** 1:3 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Гав а Әwи әм жь гӧнед мә
шушт ьн».
* 1:5 Зәбур 2:7.
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Әwе жи Кӧр’е мьн бә»**.

6 У гава Хwәде ньхӧрийе Хwә дь

шинә дьнйайе, аһа жи дьбежә:
«Бьр а һ’әм у мьлй ак ’әт ед
Хwәде сәре хwә бәр Wи
дайн ьн»*.
7 Ле бона мьлйак’әта аһа дьбежә:
«Әw мьлйак’әт ед Хwә дькә ба
у бәрдәстийед Хwә алава егьр»*.
8 Ле бәле бон а Кӧр’ Хwәде дь
бежә:
«Т’әхт е Тә Хwәдейо, т’әхт е
һ’әта‑һ’әтайе йә,
шьв а п’адшат ийа Тә шьв а
һәqийе йә.
9 Тӧ һәqийе һ’ьз дьк и у дь
жән и нәһәqийе,
ләма жи Хwәдейо, Хwәдейе
Тә Тӧ бь р’уне шабуне
р’унк ьри,
жь һәвалед Тә зедәт ьр»*.
10 У аһа жи дьб ежә:
«Йа Хӧданф, Тә пешийе һ’име
дьнйайе дан и
у ә’зман кьред дәстед Тә нә.
11 Әwе wер ан бьн һәр’ьн, ле
Те бьм ин и,

һ’әм уйе мина щьла бьп’ь
зьн ьн.
12 Те wан һәв бьп’еч’и мин а
qап’ут,
мина к’ьнща wе бенә гӧһас
тьне.
Ле Тӧ диса Әw и
у салед Тә wе кем нәбьн»*.
13 К’иж ан мьлй ак’әт ир’а Хwә
де гот ийә:
«К’еләкаф Мьнә р’асте р’уне,
һ’әта Әз нәйаред Тә бьк ьмә
бьне п’ийед Тә»?*
14 Иди мьлй ак’әт ф чь нә? Әw
һ’әм у жи р’ӧһ’ед бәрдәст и нә,
кӧ бона хьзмәтк’арийа wан те
нә шандьне, йед кӧ хьлазбунеф
wе wар бьн.
Мьqат и хwә бьн, 
кӧ хьлазбуна мәзьн wар бьн

2

1 Бон а

ве йәке гәрәке әм
һе гәләк и гӧһ бьд ьнә wан
тьштед мә бьһ истьнә, wәк и әм
жь wан нәх ал ьфьн. 2 Чьмк и
һәг әр әw хәб әра пе мьлйак’ә
та һатә гот ьне һ’имг ьрт и ма у

** 1:5 П’адшат и II, 7:14.
* 1:6 Qан уна Дӧщари 32:43; Зәбур 97:7 (wәлг әр’анд ьна Пәймана Кә
вьнә йунан и).
* 1:7 Зәбур 104:4 (wәлг әр’анд ьна Пәймана Кәвьнә йунан и).
* 1:9 Зәбур 45:6‑7.
* 1:12 Зәбур 102:25‑27.
* 1:13 Зәбур 110:1.
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һ’әму нәһәqийе у беельм ийе
һәqе хwә р’аст стандьн, 3 ле әме
чаwа хwә хьлазф кьн һәг әр әм
гӧһ нәдьнә wе хьлазбуна мәзьн?
Бона ве хьлазбуне Хӧдан пешда
даннасин кьр у йед кӧ дәнг е
Wи бьһистьн мәва ә’сәйи кьрьн.
4 Сәрд а жи Хwәде бь ниш ан а,
к’әрәмәта, щур’ә‑щур’ә кьред
qәwат у п’ешк ’ешедф Р’ӧһ’е ф
Пирозә бәлак ьри шә’дәт и да,
чаwа кӧ ә’мьре Wи бу.
Йе кӧ мә
бәрбь хьлазбуне дьб ә
5 Хwәде нә кӧ мьлй ак’әт кь
рьнә сәрwеред wе дьнйа кӧ wе
бе, сәр к’ижане әм хәбәр дьдьн.
6 Ле ньвис ар щик и шә’дәт ийе
дьдә у дьбежә:
«Йа Хwәде, инсан чь йә кӧ
wи бир тин и,
йан бәнде ве дьне* кӧ бона
wи хәм дьк и?
7 Тә һьнәк wәхт* әw жь мьл
йак’әта ньм ьзт ьр кьр,

бь р’умәт у һӧрмәте әw т’ащ
кьр,
8 һ’әм у тьшт кьрьнә бьне нь
гед wи»*.
Аwа Йе кӧ һәр тьшт кьрьнә бьне
ньгед wи**, тьштәк нәһ ьшт кӧ
нәк ьрьбә бьне ньга. Ле ньһа әм
һе һәр тьшти бьне ньгед инсенда
набиньн. 9 Ле әм ньһа Иса бь
р’умәт у һӧрмәт к’офи ль сери
дьбиньн, Йе кӧ һьнәк wәхт бо
на щәфе мьрьне жь мьлйак’әта
һатьбу ньмьзк ьрьне, wәк и бь
к’әрәмаф Хwәде бона һ’әм уйа
мьрьн бьдита. 10 Бәле һежа бу
кӧ Хwәде, Йе кӧ һәр тьшт бона
Хwә ә’фьрандийә у бь дәсте Хwә
хwәй дькә Р’ебәре хьлазбуна
wан бь щәфа к’амьл бьк ьра*,
wәк и гәләк лаw т’әви р’умәта
Иса бьк ьрана. 11 Әwе кӧ пирозф
дькә у әwед кӧ пироз дьбьн, әв
һ’әм у жи жь Бавәк иф нә. Ләма
Әw ве йәкеда шәрмийе наби
нә, кӧ wан хушк‑бьрайед Хwә
һ’әсаб кә 12 у дьбежә:

* 2:6 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Кӧр’еф мерьв».
* 2:7 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Тә әw һьнәк и жь мьлйак’әт а ньм ьзт ьр
кьр», ӧса жи р’еза 9‑да.
* 2:8 Зәбур 8:4‑6.
** 2:8 «Wи» те фә’мк ьрьне «бәндед дьне» йан жи «Иса».
* 2:10 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бь щәфа бьг ьһ ишт а», аwа гот и «мәзьн
буйа».
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«Дәрһ әq а нав е Тәд а Әзе
хушк‑бьрайед Хwәр’а бе
жьм,
щьв ин ед а ф Әзе әшq и Тә
бьст рем»*.
13 У аһа жи дьб ежә:
«Әзе гӧмана Хwә бьдьмә сәр
Хwәде»*.
У аһа жи:
«Ва мә Әз у әw зар’ед кӧ
Хwәде данә Мьн»**.
14 Чаwа кӧ зар’ хун у гошт ьн,
Иса Хwәх а жи бу мина wан,
к’әтә бьнйат’а мәрьвайеф, wәк и
бь ви аwайи пе мьрьна Хwә, йе
кӧ һ’ӧкӧме wи сәр мьрьне һәйә
ӧнда кә, аwа готи мирещьнф 15 у
йед кӧ т’әмам ийа ә’мьре хwә
да һесиред тьрса мьрьне бунә
хьлаз кә. 16 Бәле фә’мдари йә,
кӧ Әw алик’арийа мьлйак’әта
нак ә, ле алик’арий а зӧр’әт а
Бьраһ имф дькә. 17 Ләма жи Иса
гәр әке бь һәр алийава бьбуйа
мин а хушк‑бьр а, кӧ бьбуй а
сәр әкк’аһ инәк иф р’ә’м у амьн
ль хьзмәтк’арийа бәр Хwәдеда,
wәк и гӧнед щьмә’т е бьда к’ә

wанд ьнеф*. 18 Чаwа Әwи щәфа
к’ьшанд, һатә щер’ьбанд ьнеф,
ӧса жи дьк арә алик’арийа wан
бькә, йед кӧ дьк’әвьнә нав а
щер’ьбанд ьне.

3

Иса жь Муса мәст ьр ә

Аwа хушк‑бьрайед пи
роз, һун кӧ һәвал‑п’аред
wе газийа ә’змен ьн, ль Иса
бьн ьһер’ьн, Wи шанд ий иф у
Сәр әкк’аһ ине кӧ әм иqрар ф
дьк ьн. 2 Әw һьндава Хwәдеда
амьн бу, Йе кӧ Әw бона ве йә
ке к’ьфш кьр, чаwа Мусаф жи
т’әмамийа мала Wида амьн бу*.
3 Бәле Иса һаqаси жь Муса зедә
тьр һеж ай и р’умәте бу, чьqаси
qәд ьре йе кӧ мале чед ькә, жь
qәдьре мале зедәтьр ә. 4 (Фә’м
дари йә, һәр маләк бь дәст е
йәк и те чек ьрьне, ле йе һәр
тьшт ә’фьранд ийә, Хwәде йә.)
5 Р’аст ә Муса т’әмам ийа мала
Wида хӧламәк и амьн бу, бона
шә’дәтийа wан тьштед кӧ Хwәде
wе бьгота. 6 Ле Мәсиһ чаwа кӧр’
һьндава мала Хwәдеда амьн бу.
1

* 2:12 Зәбур 22:22.
* 2:13 Ишайа 8:17.
** 2:13 Ишайа 8:18.
* 2:17 Бь гот ьнәкә дьн: «Афук ьрьне» йан «бахшанд ьне».
* 3:2 Жьмар 12:7.
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12 Һаш жь хwә һәбьн хушк‑бь
У әw мала Wи әм ьн, һәгәр әм
wе ә’гит ийе у гӧмана кӧ әм пе рано, нәб ә кӧ нав а wә йәк ида
дьфьр’ьн qәw ин бьг ьрьн.
дьләк и хьраб у нәбаwәр һәбә,
кӧ пьшт а хwә бьдә Хwәдейе
Бона щьмә’та Хwәде 
сах. 13 Ле һәр р’ож дьл бьд ьнә
р’ьһ’әт ик һәйә
һәв, һ’әта кӧ ньвисареда бона
7 Бон а ве йәке чаwа Р’ӧһ’е мә «иро» һәйә, wәк и жь wә т’ӧ
Пироз дьбежә:
кәс бь гӧна нәх апә, нәбә сәр
«Иро һәг әр һун дәнг е Wи һ’ьшк. 14 Чьмк и әм т’әви Мәсиһ
бьбьһен,
бунә хwәйип’ар, һәгәр т’әне әм
8 мин а кал‑бав ед хwә сәр wе баwәрийе ф жь сәрид а һ’әт а
һ’ьшк нибьн,
хьлазийе qәwин бьгьрьн. 15 Аwа
чаwа кӧ wана сәри һьлда, чаwа жор һатә гот ьне:
гав а бәр’ийед а ф һат ьнә
«Иро һәг әр һун дәнг е Wи
щер’ьбанд ьне,
бьбьһен,
9 wе дәра кӧ кал‑бав ед wә бь
сәрһ’ьшк нибьн,
qәлпе хьраб Әз щер’ьбан
чаwа wәхте сәрһ ьлданеда»*.
16 Әw к’и бун, йед кӧ бьһ истьн
дьм
у т’әм ам ий а чьл сал и жи у сәри һьлдан? Әw һ’әму нибун,
кьред Мьн дит ьн.
йед кӧ бь дәсте Муса жь Мьсьреф
10 Ләм а жи һ’иле Мьн жь wи дәрк’әт ьбун? 17 Чьл сал и һ’иле
ньсьл иф чу
Хwәде жь к’е чу? Нә жь wан чу,
у Мьн гот: ‹Дьлада т’ьме әw йед кӧ гӧнәф кьрьн, щьнйазед
хал ьфиф нә
wан бәр’ийеда ман? 18 У Хwәде
у р’ийа Мьн нас нәк ьрьнә›. бона к’е сонд хwар кӧ нәк’әвьнә
11 Аwа Мьн жи жь һерс а сонд р’ьһ’әт ийа Wи, һәг әр нә бона
хwар гот:
нәельма*?** 19 Иди әм дьбиньн
‹Т’ӧ щар әwе нәк’әвьнә р’ь кӧ әвана жь дәст нәбаwәрийа
һ’әт ийа Мьн!›»*
хwә нькарьбун бьк’әтанайе.

* 3:11 Зәбур 95:7‑11. Ван р’еза жи бьх уньн: Дәрк’әтьн 17:1‑7; Жьмар 20:1‑13.
* 3:15 Зәбур 95:7‑8.
* 3:18 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Нәбаwәра».
** 3:16‑18 Жьмар 14:1‑35.
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4

1 Аwа

әw созе кӧ бона к’ә
тьна нава р’ьһ’әтийа Wи һе
дьминә, ләма гәрәке әм һаш жь
хwә һәбьн, кӧ жь wә т’ӧ кәс жь
wе р’ьһ’әт ийе нәм инә. 2 Чьм
ки мәр’а жи әw Мьзг ин и һатә
дай ине, чаwа wанр’а. Ле бәле
әw Мьзг ин ийа кӧ wан бьһ ист
к’ар нәда wан, чьмк и әw йәк
баwәрийева гьре нәдан. 3 Ле әм
кӧ баwәр дьк ьн, әме бьк’әвьнә
wе р’ьһ’әт ийе. Әв йәк аһа йә,
чаwа кӧ Хwәде гот:
«Аwа Мьн жь һерс а сонд
хwар гот:
‹Т’ӧ щар әwе нәк’әвьнә р’ь
һ’әт ийа Мьн!›»*
Ле Әwе кӧ әв йәк гот, шьхӧ
лед Wи жь wәхт е ә’фьранд ьна
дьнйайеда хьлаз бьбун. 4 Щик и
бон а р’ож а һ’әфт а аһа һат ийә
гот ьне: «У Хwәде р’ож а һ’әфт а
жь һ’әм у шьхӧлед Хwә р’ьһ’әт
бу»*. 5 У ль вьр диса дьбежә: «Т’ӧ
щар әwе нәк’әвьнә р’ьһ’әт ийа
Мьн»*. 6 Аwа һьнәке бьк’әвьнә
wе р’ьһ’әт ийе, ле әwе кӧ пешда

мьзг ин и бьһ ист ьбун жь дәст
нәбаwәрийе* нәк’әт ьне. 7 Бо
на ве йәке Хwәде р’ожәкә дьн
к’ьфш дьк ә у дьб ежә «иро»,
пәй гәләк wәхт ар’а, чаwа бь
зареф Даw ьдф жор һатә гот ьне:
«Иро һәг әр һун дәнг е Wи
бьбьһен,
сәрһ’ьшк нибьн»*.
8 Һәг әр Йеш уф р’ьһ’әт и дабу
йа wан, иди Хwәде wе пәй wе
йәкер’а бона р’ожәкә дьн хәбәр
нәда. 9 Аwа бона щьмә’та Хwә
де һе р’ожәкә р’ьһ’әт ийе мина
р’ожа шәмийе һәйә. 10 Бәле әwе
кӧ дьк’әв ә р’ьһ’әт ийа Хwәде,
әw иди жь шьхӧлед хwә р’ьһ’әт
дьб ә, чаwа Хwәде жи жь шь
хӧлед Хwә*. 11 Аwа әм бьк ьн кӧ
бьк’әвьнә wе р’ьһ’әт ийе, wәк и
т’ӧ кәс мина нәбаwәрийа* wан
нәк’әв ә р’ож а wан.
12 Хәб әра Хwәде сах у зор ә у
жь һәр шуре дӧдәви бьр’атьр ә,
кӧ дәрбази һ’әта навбәра р’ӧһ’
у щан, һәст у у мәж у дьбә, нет
у фьк ьред дьла жи ә’нәнә дькә.

* 4:3 Зәбур 95:11.
* 4:4 Дәстпебун 2:2.
* 4:5 Зәбур 95:11.
* 4:6 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Нәельм ийе».
* 4:7 Зәбур 95:7‑8.
* 4:10 Дәстпебун 2:2.
* 4:11 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Нәельм ийе».
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13 У т’ӧ ә’фьрин жь Wи вәшарт и

нинә, ле һәр тьшт ль бәр ч’ә’
ве Wи вәк ьри у ашкәр ә йә, кӧ
ль бәр К’иж ан и әме һ’әсаб е
хwә бьд ьн.
Иса сәр әкк’аһ ине 
сәр һ’әм уйар’а йә

14 Аwа кӧ Сәр әкк ’аһ инәк и
мәйи мәзьн һәйә, кӧ ә’зманар’а
дәрбаз буйә, Исайе Кӧр’еф Хwә
де, дә wәрьн әм wе баwәрийа
кӧ иqрар дьк ьн qәwин бьгьрьн.
15 Сәр әкк’аһ инәк иф мәй и ӧса
т’ӧнә, кӧ бет’аqәтийед мәда дь
ле Wи сәр мә нәшәw ьтә, ле Әw
жь һ’әм у алийада щер’ьбанд и
йә мина мә, ле т’әне бег ӧнә.
16 Дә иди әм мерк’им и незик и
т’әхт е Хwәдей и к’әр әме бьн,
wәк и р’ә’ме бьст ин ьн у к’әрә
ме бьбин ьн кӧ гава әм һ’әwщә
бьн, алик’арийа мә бькә.

5

1 Һәр сәр әкк ’аһ ин әк жь
нав мәрьва те бьжартьне у
к’ьфшк ьрьне, кӧ бона мәрьва
ль бәр Хwәде бьсәк ьнә, wәк и

һ’әд иф у qӧрб ан а ф бәр гӧн а
бьдә. 2 Әw чаwа инсан дькарә
бь дьле шәwат к’омәка wанр’а
бә, йед кӧ нәзан у хальфи нә,
чьмк и әw хwәха жи нава бе
т’аqәтийа да йә. 3 Ләма гәрәке
әw чаwа бона щьмә’те, ӧса жи
бона хwә qӧрбана бона гӧна
бьдә*. 4 Кәсәк хwәсәрих wә ви
qәдьри настинә, ле т’әне әwе
кӧ жь Хwәдеда те газик ьрьне,
чаwа Һарунф бу*.
5 Ӧса жи Мәсиһ, нә кӧ Хwәх а
Хwә бьл ьнд кьр кӧ бьбә сәрәк
к’аһ ин, ле Хwәде Әw бьл ьнд
кьр у Wир’а гот:
«Тӧ Кӧр’е Мьн и,
Тӧ иро Мьнр’а буй и»*.
6 Чаwа щик и дьн жи дьб ежә:
«Тӧ һ’әта‑һ’әтайе К’аһ ин и,
мина Мәлк’и‑Сад ьqф»*.
7 Иса жийина Хwәйә ве дьнйа
йеда гәләк и к’әсәр у бь һесьра
лава у р’әща жь Wи дьк ьрьн,
Йе кӧ дьк арьбу Әw жь мьрьне
хьлаз бьк ьра у бона мьл укт и
у ельм ийаф Wи һатә бьһ ист ь
не*. 8 Р’аст ә Әw Кӧр’е Хwәде

* 5:3 Qан уна К’аһ инт ийе 9:7.
* 5:4 Дәрк’әт ьн 28:1.
* 5:5 Зәбур 2:7.
* 5:6 Зәбур 110:4.
* 5:7 Мәтт а 26:36‑46; Марqос 14:32‑42; Луqа 22:39‑46.
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бу, ле дис а бь wан щәфайед
Хwә гӧһдарийе һин бу. 9 Гав а
wе йәкеда һатә к’ам ьлк ьрьне,
бона һ’әмуйед кӧ гӧһдарийа Wи
дьк ьн, Әw бу кан ийа хьлазбу
на һ’әта‑һ’әтайе 10 у жь Хwәде
һатә навк ьрьне «Сәрәкк’аһ ине
мина Мәлк’и‑Сад ьq».
Һаш жь хwә һәбьн 
кӧ жь баwәрийе нәк’әвьн
11 Бона ве йәке гәләк тьшт ед
мәйә гот ьне һәнә, ле шьр о
вәк ьрьна ван зә’мәт ә, чьмк и
гӧһ ада һун гьран бунә. 12 Р’ас
тийе к’әвә һ’әта ньһ а гәр әке
һун дәрсдар буна, ле һун һе
һ’әwщә нә кӧ жь готьнед Хwәде
дәрсед пеш ьнә садә һин бьн.
Һун һәла һе һ’әwще шир ьн,
нә кӧ хwарьна гьран. 13 Әwе кӧ
ширхӧр ә, әw ньк арә һинк ь
рьна һәqийе бьмәһ’инә, чьмк и
дәрг уш ә. 14 Ле хwарьна гьран
бона мәрьвед гьһ ишт и йә, йед
кӧ сәwдайе хwәда к’әти‑р’абуйи
нә, qәнщ и у хьрабийе жь һәв
дәрд ьх ьн.

6

1 Аwа әм һинбунед пеш ьнә

сәр Мәсиһ алик и бьһельн,
бенә сәр һинбуна гьһ ишти. Әм

диса һ’им нәвеж ьн нәйенә сәр
вәгәр’анд ьнаф жь wан кьрьнед
кӧ дьбьнә бәрбь мьрьне, Хwә
дебаwәрк ьрьне, 2 һинбуна сәр
ньхӧм анд ьн а ф, дәстд ан ине,
р’абуна мьрийа у диwана һ’ә
та‑һ’әт айе. 3 Әме бь дәст ура
Хwәд е һинбун а гьһ ишт ид а
пешда һәр’ьн!
4 Чьмк и йед кӧ щар әке һат ь
нә р’онай ик ьрьне, п’ешк’еша
ә’змен тә’м кьрьн ә у Р’ӧһ’е
Пироз п’ар станд ьн, 5 ӧса жи
хәб әра Хwәдейә qәнщ у qәwа
тед дьнйа wе бе тә’м кьрьнә,
6 һәг әр әw жь wе баw әр ий е
бьк’әвьн, иди наб ә кӧ әwана
диса вәг әр’ьн сәр хwәда бен,
чьмк и әwана щарәкә дьн Кӧр’е
Хwәде нав хwәда* хачф дьк ьн
у дьк ьнә соср әт.
7 Әw ә’рде кӧ гәләк щара баран
сәрда дьбар ә, ава хwә дьст и
нә у дәр әмәта к’ар дьдә wан,
бона к’иж ана те бещәрк ьрьне,
дӧайе Хwәде те сәр wе. 8 Ле әwе
кӧ дьр’и у стьрийа дьг ьһ инә,
бекер ә у һеж ай и ньфьр’е йә,
ахьрийа wе жи шәwат ә.
9 Р’аст ә әм аһа хәб әр дьд ьн
дәлално, ле әм wәда гӧман ьн,
wәк и һун сәр р’екә һе qәнщ ьн,

* 6:6 «Нав хwәда» аһа жи те фә’мк ьрьне: «Хwәх а» йан «бь һ’әмде хwә».
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кӧ wә дьб ә бәрбь хьлазбуне.
10 Хwәде сәр нәһәqийе нинә,
wәк и кьред wә у әw һ’ьзк ьрьна
кӧ wә бона наве Wи да к’ьфше
бир бькә, йа кӧ wә щьмә’та Хwә
дер’а хьзмәтк’ари кьр у дьк ьн
жи. 11 Ле әм мӧһ’тащ ьн wәк и
жь wә һәр йәк һ’әта хьлазийе wе
хирәте бьдә к’ьфше, кӧ гӧмана
wә һ’имг ьрт и бьм инә. 12 Әм
нах wазьн кӧ һун хwәр’анәдити
бьн, ле ч’ә’в бьд ьнә wан, йед
кӧ бь баwәрийе у сәбьре созед
Хwәде wар дьбун.
Созе Хwәдейә ә’сәй и
13 Гава Хwәде соз да Бьраһ им,

Әwи бь сәре Хwә сонд хwар,
чьмк и кәсәки жь Wи мәст ьр
т’ӧнәбу кӧ бь wи сонд бьх wара.
14 Һьнг е гот: «Р’аст Әзе зӧр’әта
тә гәләк и бәрәк’әт кьм, Әзе
тә п’ьр’ зедә кьм»*. 15 У бь ви
аwайи Бьраһим бь думька дьреж
гьһ иштә созе Хwәде. 16 Р’аст ә
мәрьв пе сәре йе жь хwә мәс
тьр сонд дьх wьн у сонд һ’әм у
шәр’‑дә’wе нав а wанда сафи
дькә. 17 Бь ве йәке Хwәде хwәст

wанар’а, йед кӧ wе соз же бьс
тандана һе бьда к’ьфше, кӧ әw
qьрара Хwә нагӧһезә, иди созе
Хwә бь сонд хwарьне шьданд.
18 Аwа иди дӧ тьшт һәнә, соз у
сонде Хwәдейә кӧ найенә гӧ
һастьне, к’ижанада набә кӧ әw
дәрәw дәре. Ван һәр дӧ тьштада
дьлдайинәкә мәйә ә’сәйи һә
йә, кӧ әм ле сьт’ар бунә, ләма
жи әм дькарьн хwә бавеж ьнә
wе гӧмана пешийа хwә*. 19 Әва
гӧмана бона жийина мә дьбә
ләнгәрәкә һ’имг ьрт и у амьн,
кӧ п’әр’да пирозгәһа ә’зменр’а
дәрбази һьндӧр’е Щийе Һәри
Пироз дьбә, 20 wе дәра кӧ Иса
чаwа пешик’еш бона мә к’әтийе.
Әw буйә сәрәкк’аһине һ’әта‑һ’ә
тайе мина Мәлк’и‑Садьq*.

7

Мәлк’и‑Сад ьqе к’аһ ин

1 Мәлк’и‑Садьq* п’адшайе
Шәлиме бу, к’аһине Хwәде
йе Һәри Жорьн. Гава Бьраһ им
жь п’адша qьр’к ьрьне вәдьгә
р’ийа, Мәлк’и‑Садьq пешийа
wида чу у дӧа ль wи кьр. 2 Бь
раһ им жи жь һ’әм у т’алане хwә

* 6:14 Дәстпебун 22:16‑17.
* 6:18 Жьмар 23:19.
* 6:20 Зәбур 110:4.
* 7:1 Дәстпебун 14:17‑20.
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дәһәкф да wи. (Пеш ийе наве
Мәлк ’и‑Сад ьq шьр ов әд ьб ә:
«П’адше Һәqийе» у алик и дьнва
жи әw «П’адше Шәл име*» бу,
аwа готи наве wи те фә’мк ьрьне
«П’адше Ә’дьлай ийе».) 3 Әw бе
бав, бе де у бе р’ьк’ьнйат бу,
нә р’ож а буй ина wи ә’йан бу,
нә жи хьлазийа ә’мьре wи. Әw
мина Кӧр’е Хwәде бу у т’ьме
к’аһ ин дьм инә.
4 Аwа дин а хwә бьд ьне, кӧ
әw йәк и чаwай и мәзьн бу, кӧ
Бьр аһ им е бавә’шир жи жь
т’ален дәһәк дайе. 5 У зӧр’әта
Леw ий ә ф кӧ дьбьнә к’аһ ин,
бона wан т’әми Qан унеда һәйә
кӧ жь щьмә’т е дәһәке бьст и
ньн, аwа гот и жь мьләт е хwә,
һәг әр әw бәдәна Бьраһ им ьн
жи*. 6 Ле Мәлк’и‑Сад ьq нә жь
р’ьк’ьнйата Леw и бу, әwи жь
Бьраһ им жи дәһәк станд у дӧа
ль wи кьр, йе кӧ жь Хwәде соз
станд ьбу. 7 Әва йәк а фә’мдари
йә, кӧ йе бьч’ук жь йе мәзьн
дӧа‑дьрозга дьст инә. 8 Ви али
йе к’аһ инт ийеда, мәрьвед кӧ
дьм ьрьн дәһәке дьст ин ьн, ле
алийе Мәлк’и‑Сад ьq, йе кӧ

дәһәке дьст инә бона wи нь
висар дьбежә, кӧ әw сах ә. 9 У
һ’әта әм дьк арьн ве йәке жи
беж ьн, Леw ийе кӧ зӧр’әта wи
дәһәке һьлд ьдә, wи хwәх а жи
бь дәст е Бьр аһ им дәһ әк да
Мәлк ’и‑Сад ьq. 10 Чьмк и әw
һе бәдәна баве хwәда бу, гава
Мәлк’и‑Садьq пешийа wида чу.
Иса чаwа сәр әкк’аһ ине 
һ’әта‑һ’әтайе мина
Мәлк’и‑Сад ьq
11 Аwа һәг әр к’ам ьлбун бь
дәст е к’аһ инт ийа леw ийа бь
буйа, (чаwа щьмә’та Исраеле
сәр wи һ’ими Qан ун стандьбу),
иди чь лазьм бу кӧ к’аһ инә
ки дьн мин а Мәлк’и‑Сад ьq
р’абуйа у нә кӧ мина Һарун?
12 Чьмк и гав а к’аһ инт и те гӧ
һаст ьне, гәр әке qан ун жи бе
гӧһ аст ьне. 13 У бона к’иж ан и
кӧ әв йәк те гот ьне, әw жь qә
биләкә дьн бу, жь к’иж ане т’ӧ
кәси горигәһер’аф хьзмәтк’ари
нәк ьрийә. 14 У чаwа ә’йан ә Хӧ
дане мә жь qәбила Щьһудаф бу
у Муса дәрһәqа к’аһ инт ийа wе
qәбиледа т’ӧ тьшт нәг от ийә.

* 7:2 «Шәл им» бь зьмане ибран иф те фә’мк ьрьне «ә’дьлай и». Шәл им
хwәх а нав е баж ар е Оршәл имей иф кәвьн ә.
* 7:5 Жьмар 18:21.
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әва һәла һе ә’йан ә, гав а
к’аһ ин әк и дьн мин а Мәл
к’и‑Сад ьq р’ад ьбә, 16 йе кӧ нә
алийе qәйдә‑qан уна пьрса зӧ
р’әт ийеда бу к’аһ ин, ле алийе
qәwата жийина кӧ хьлазийа wе
т’ӧнә. 17 Чьмк и ньвисар шә’де ве
гот ьне йә кӧ: «Тӧ һ’әта‑һ’әтайе
К’аһ ин и, мина Мәлк’и‑Са
дьq»*. 18 Аwа т’әм ий а пеш ьн
жь дәст сьст и у бекерийа wе
һат ә бәт алк ьрьне, 19 чьмк и
Qан уна Муса т’ӧ тьшт к’ам ьл
нәк ьр, ле дәwса wе гӧманәкә
һе qәнщ к’әтә наве, бь к’ижане
әм незик и Хwәде дьбьн.
20 Сәрд а жи Иса бе сонд нә
бу к’аһ ин! Әwед дьн бе сонд
бунә к’аһ ин, 21 ле әва бь сонд,
бь дәст е Хwәде бу к’аһ ин гав а
Wир’а гот: «Хӧдан сонд хwар
у иди жь гот ьна Хwә вәнаг ә
р’ә: Тӧ һ’әт а‑һ’әт айе К’аһ ин
и»*. 22 Дәст ве сонде жи Иса
wәк ’илт ий е пәйм ан әк ә ф һе
qәнщ дькә*.

23 Ӧса жи гәләк к’аһ ин һәбу

нә, чьмк и мьрьне нәһ ьшт ийә
кӧ әwана т’ьме бьмана. 24 Ле
к’аһ инт ийа Әви хьлаз наб ә,
чьмк и Әw һ’әт а‑һ’әт айе дь
минә. 25 Бона ве йәке Әw һәр
гав* дьк ар ә wан хьлаз кә, йед
кӧ бь дәст е Wи незик и Хwәде
дьбьн, чьмк и Әw т’ьме сах ә, кӧ
бона wан лава‑навчетийе бькә.
26 Аwа һәма мәр’а р’аст сәрәк
к’аһ инәк и аһа лазьм бу, пироз,
бесущ, беqӧсур, жь гӧнәк’араф
щӧдәбуйи у жь ә’змана жортьр
чуйи. 27 Исар’а нә лазьм ә кӧ Әw
һәр р’ож мина сәрәкк’аһ инед
майин пешийе бона гӧнед хwә
у паше бона гӧнед щьмә’те qӧр
бана бьдә. Әwи әв йәк щарәке
бона һәр т’ьм кьр, чахе Хwә
кьрә qӧрбан*. 28 Qан уна Муса
мәрьв е бет’аqәт дькә сәр әк
к’аһ ин, ле сонда Хwәдейә кӧ
пәй Qан унер’а һат Кӧр’ дькә
сәрәкк’аһ ин, Йе кӧ һ’әта‑һ’ә
тайе һатә к’амьлк ьрьне*.

* 7:17 Зәбур 110:4.
* 7:21 Зәбур 110:4.
* 7:22 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Иса гарант ийа пәйманәкә һе qәнщ ә».
* 7:25 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Әw дьк ар ә wан лап хьлаз кә».
* 7:27 Qан уна К’аһ инт ийе 9:7.
* 7:28 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «һат ә гиһ анд ьне», чаwа гьһ ишт и. Иб
ран и 2:10; 5:8‑9.

524

ИБРАНИ, 8

8

Иса сәр әкк’аһ ине мәй и
мәзьн ә

Фьк ьра wан тьшт ед мә
пешд а гот ьн әв ә: Сәр әк
к’аһ инәк и мәйи ӧса һәйә кӧ ль
ә’змана сәр т’әхте мәзьнай ийа
Хwәдейә р’аст е р’ун ьшт ийә.
2 Әw чаw а сәр әкк ’аһ ин пи
розг әһ ед а бәрд әст ийе дьк ә,
аwа гот и wи кон е ф р’астд а,
к’иж ан кӧ Хӧд ан вәг ьрт, нә
кӧ мәрьв а.
3 Һәр сәр әкк ’аһ ин әк бон а
qӧрбан у һ’әд идай ине к’ьфш
кьри йә, аwа гәрәке тьштәк и
ви жи һәбуйа кӧ бьда. 4 Һәг әр
әва ль сәр дьне буйа, wе нәбуйа
к’аһ ин жи, чьмк и һәнә к’аһ ин
кӧ анәг ори Qан уне һ’әд ий а
дьд ьн. 5 Әвана хьзмәтк’арийа
хwә пирозгәһеда дьк ьн, йа кӧ
мина си у сурәт е wан тьшт ед
ль ә’змен ә. Чаwа Мусар’а һатә
ә’мьрк ьрьне, гава әwи wе Конеф
Шә’дәт ийе вәг ьрта, wир’а һа
тә гот ьне: «Дина хwә бьде, кӧ
һәр тьшт и wи щур’әй и бьк и,
чаwа сәре ч’ийе мьн нишани тә
кьр»*. 6 Ле р’аст хьзмәтк’арикә
һе бьл ьнд Исар’а һатә дай ине,
чаwа кӧ Әw навчет ийе пәйма
1

нәкә һе qәнщ дькә, чьмк и әв
пәймана ль сәр созед һе qәнщ
һ’имг ьрт и йә.
7 Һәг әр пәйм ан а пеш ьн бе
кемаси буйа, иди йа дӧда wе
һ’әwщ ә нибуй а. 8 Ле Хwәд е
щьмә’т е нәһәq дькә у дьбежә:
«Ва р’оже бен, Хӧдан дьбежә,
Әзе т’әви мала Исраел у т’әви
мала Щьһуда пәйманәкә
ну гьред ьм,
9 ле нә мин а wе пәйм ан а кӧ
Мьн т’әви кал‑бавед wан
гьреда,
wе р’ож а кӧ Мьн дәст е wан
гьрт, wәк и жь Мьс ьр е
дәрх ьм.
Әwана нава пәймана Мьнда
нәман,
Мьн жи дәст е Хwә жь wан
к’ьшанд, Хӧдан дьбежә.
10 Ле әв ә әw пәйм ан, йа кӧ
Әзе т’әв и мал а Исрае л
гьред ьм,
пәй wан р’ож ар’а, Хӧд ан
дьбежә:
Әзе qан унед Хwә бьк ьмә
һ’ьше wан
у дьле wанда жи wан бьн ь
висьм
у Әзе Хwәдейе wан бьм,
әwе жи щьмә’та Мьн бә.

* 8:5 Дәрк’әт ьн 25:40.
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Һьнг е т’ӧ кәс wе һәвале хwә
йан бьрайе хwә һин нәкә
у нәбежә: ‹Хӧдан нас бькә›,
чьмк и һ’әм у жи wе Мьн нас
бьк ьн,
жь бьч’укед wан һ’әта мә
зьна.
12 Әзе нәһәqийед wан бьбах
шин ьм
у гӧнед wан жи иди бир
нәйн ьм»*.
13 Гав а Хwәде бон а пәйм анәкә
«ну» гот, йа пеш ьн кәвьн кьр
у чь кӧ кәвьн у пир дьб ә, бәр
ӧндабуне йә.
11

9

Һ’әбанд ьна ль ә’змен у 
сәр дьнйайе

Р’аст ә qәйдә‑qан унед
һ’әбанд ьна пәймана пе
шьн жи һәбун у пирозг әһ а ве
дьнйайе жи. 2 Кон бь дӧ гоза вә
гьрти бу: Йа дәрр’а «пирозгәһ»
дьг от ьн, теда һәбун шәмдан,
сьфрә у нанеф Хwәдер’а дай и*.
1

3 Йа

һьндӧр’да пьшта п’әр’де,
жер’а «Щий е Һәр и Пир оз»
дьг от ьн*. 4 Теда бун горигәһ а
зер’ин бона шәw ьтанд ьна бь
хуреф, Сьндоqаф Пәймане, йа
кӧ дәр у һьндӧр’ва зер’к ьри бу.
Wе сьндоqеда һәбун щер’е зе
р’ин бь манаваф т’ьж и, шьвдара
Һарунә кӧ гӧл да у сәлед кәвь
рийә пәймане*. 5 Сәр сьндоqе,
херубедф р’умәта Хӧдан һәбун
у сәр щийе кӧ гӧнә дьһ ат ьнә
бахшандьне, дьк ьрьнә си. Ньһа
нә wәхт ә кӧ әм бона wан бь
һур‑гьл и хәб әр дьн*.
6 Әв тьшт аһа щик ьри бун.
К’аһ ин һәр гав дьк’әвьнә гоза
дәр, хьзмәтк’арийа хwә дьк ьн*.
7 Ле гоз а һьндӧр’ сале щар әке
т’әне сәр әкк’аһ ин дьк’әве, ле
нә бе хун, йа кӧ жь бәр гӧнед
хwә у щьмә’т ев а дьдә, к’иж ан
кӧ жь бефә’мийа хwә дьк ьрьн*.
8 Бь ве йәке Р’ӧһ’е Пир оз дьдә
к’ьфше, кӧ р’ийа Щийе Һәри

* 8:12 Йер әм ийа 31:31‑34.
* 9:2 Дәрк’әт ьн 25:31‑40; Дәрк’әт ьн 25:25‑30.
* 9:3 Дәрк’әт ьн 26:31‑33.
* 9:4 Дәрк’әт ьн 30:1‑6; Дәрк’әт ьн 25:10‑16; Дәрк’әт ьн 16:33; Жьм ар
17:8‑10; Дәрк’әт ьн 25:16.
* 9:5 Дәрк’әт ьн 25, 26; Жьмар 17:1‑10.
* 9:6 Жьмар 18:2‑6.
* 9:7 Qан уна К’аһ инт ийе 16.
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Пир оз нәв әк ьрийә, һ’әт а кӧ
гоза дәр һәйә. 9 Әв йәк сур ә
тәк ә бона зәмане ньһ а. Әва
дьдә к’ьфше, кӧ гава һ’әд и у
qӧрб ан тен ә дай ине, әван а
ньк арьн исафаф йед кӧ дьһ’ә
бин ьн паqьж кьн, 10 ле әв йәк
т’әне хwарьн‑вәх wарьне у щу
р’ә‑щур’ә шуштьн‑вәшуштьнед
qәйдә‑qан унева гьредай и нә.
Әв qәйдә‑qан унед дәрвайи нә,
к’иж ан кӧ һ’әта wи wәхт е кӧ
qан уна ну те дан ине дьм ин ьн.
11 Ле гав а Мәсиһ һат, чаwа
Сәр әкк’аһ ине тьшт ед qәнщә
һат и, коне һе мәзьн у к’ам ьл
р’а дәрбаз бу, йе кӧ нә бь дәста
һат ийә чек ьрьне, аwа гот и нә
жь ве дьнйайе. 12 Әw нә кӧ пе
хуна щанәг а у нерийа, ле бь
хун а Хwә щар әк е бон а һәр
т’ьм к’әтә Щийе Һәри Пироз
у азабуна һ’әт а‑һ’әт айе дәст
ани. 13 Һәг әр хун а щан әг а,
нерийа у к’озийаф ног ьна кӧ
дьр’әшанд ьн, йед кӧ ль гора
ә’дәт һ’әр’ьм и бун, дәрв ав а
әw паqьж дьк ьрьн*, 14 ле чьqас
зедә хуна Мәсиһ, кӧ бь дәст е
Р’ӧһ’е һ’әта‑һ’әтайе Хwә чаwа

qӧрб ан а беq ӧс ур да Хwәд е,
wе исафа мә жь кьред кӧ әм
дьбьрьнә бәрбь мьрьне паqьж
бькә, wәк и әм хьзмәтк’арийе
Хwәдейе Сахр’а бьк ьн?
15 Бона ве йәке Мәсиһ навче
тийа пәймана ну дькә, wәки йед
газик ьри wи wаре һ’әта‑һ’әтайе
бьстиньн, к’ижан кӧ Хwәде соз
дайә, чьмк и мьрьна Wи бона
азай ийа жь нәһәqийед wан бу,
йед кӧ дәма пәймана пеш ьнда
кьрьбун.
16 Аwа к’идәр е wәсийат пәй
манк ьри йә, гәр әк е ль wьр
ә’сәй и wәсий атд ар мьри бә.
17 Чьмк и wәсий ат пәй мьрь
на wәсийатдарр’а qәwат дькә.
Һ’ӧкӧме wе т’ӧнә һ’әта кӧ wә
сийатдар сах ә. 18 Ләма пәй
мана пеш ьн жи бе хун нәһ атә
т’әст иqк ьрьне. 19 Гав а Мус а
һ’әм у т’әм ийед Qан уне гот ьнә
щьмә’т е, һьнг е хуна щанәг а
у нерийа һьлда т’әви аве кьр,
р’исе соре гәвәз ч’ьqьле зохеваф
кьр, пе wе р’әшандә сәр к’ь
теба Qан уне у щьмә’те*, 20 гот:
«Әв ә хуна wе пәймане, йа кӧ
Хwәде т’әм и да wә»*. 21 Ӧса

* 9:13 Qан уна К’аһ инт ийе 16:15‑16; Жьмар 19:9, 17‑19.
* 9:19 Дәрк’әт ьн 24:3‑8.
* 9:20 Дәрк’әт ьн 24:8.
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жи әw хун р’әшандә сәр кон у
һ’әм у дәрданедф бона һ’әбан
дьне*. 22 Бәле анәг ори Qан уне
п’ьр’ан ийа һәр тьшт и пе хуне
паqьж дьбу у бей и хунр’ет ьн
бахшанд ьн нәд ьбу*.
Qӧрбанбуна Мәсиһ 
гӧна һьлд ьдә
23 Аwа гәрәке сурәт ед тьшт ед
ә’змана бь ван кьрьна паqьж
буна, ле һәма хут йед ә’змана
жи гәрәке бь qӧрбанед жь ван
qәнщт ьр паqьж буна. 24 Чьмк и
Мәсиһ нә кӧ к’әтә пирозг әһ а
пе дәста чек ьри мина сур әт е
йа р’аст, ле һәм а хут к’әт ә
ә’змен, wәк и ньһ а бона мә ль
бәр Хwәде бьсәк ьнә. 25 Нә жи
бона кӧ гәләк щара Хwә бьк ьра
qӧрбан дьк’әтә пирозгәһе, чаwа
кӧ сәр әкк’аһ ин һәр сал нә бь
хуна хwә дьк’әве. 26 Һәг әр аһа
буйа, Әwи гәрәке гәләк щара
пәй ә’фьранд ьна дьнйайер’а
щәф а бьк ’ьш анд а. Ле ньһ а
ахьр ий а дәwр ад а Әwи Хwә
да к’ьфше у щарәке бона һәр
т’ьм пе хwәqӧрбанк ьрьне гӧнә

һьлдан. 27 У чаwа бона мәрьва
qьрарк ьри йә, щарәке бьмьрьн
у паше бәр диwане бьсәк ьньн*,
28 ӧса жи Мәсиһ щар әке бон а
гӧнәһ ьлд ан а гәләк а qӧрб ан
һатә дайине*. У Әwе щара дӧда
нә кӧ бона гӧнәһ ьлдане к’ьфш
бә, ле бона хьлазбуна wан, йед
кӧ һивийа Wи нә.
Qӧрбанбуна Мәсиһ сәр 
qӧрбанед Qан унаф Мусар’а йә

10

1 Qан ун сий а wан тьш
тед qәнщ ә, к’иж ан ә
кӧ тен, ле нә хут мин а wан
йәк а йә. Бона ве йәке Qан ун
пе wан qӧрбанед кӧ һәр сал
пәй һәв‑пәй һәв тенә дай ине
ньк ар ә wан к’ам ьл бькә, йед
кӧ бь qӧрбанд ай ине незик и
Хwәде дьбьн. 2 Һәг әр паqьж
бун а, wан а wе дәст жь qӧр
бандайине бьк’ьшанда, чьмк и
бь щар әке йед хwәй иqӧрбан
wе бьһ атана паqьжк ьрьне, жь
wьр шунда бона гӧна исафа
wан wе ль wан һьлн әһ ат а ф.
3 Ле әw qӧрбан һәр сал гӧнед
wан тин ьнә бира wан. 4 Чьмк и

* 9:21 Qан уна К’аһ инт ийе 8:15.
* 9:22 Qан уна К’аһ инт ийе 17:11.
* 9:27 Дәстпебун 3:19.
* 9:28 Ишайа 53:12.
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хуна щанәг а у нерийа т’ӧ щар
ньк ар ә гӧна р’әсит кә. 5 Ләма
жи, гава Мәсиһ wе бьһ ата ве
дьне, гот:
«Тә qӧрбан у һ’әд и нәх wәс
тьн,
ле Тә бон а Мьн qал ьб әк
һазьр кьр.
6 Дийарийедф т’әвай и шәwат е
у qӧрбанед жь бәр гӧнава
Тә хwәш нәһ ат ьн.
7 Һьнг е Мьн гот: ‹Ва мә йа
Хwәде, Әз һатьм
ә’мьре Тә бин ьмә сериф,
чаwа бон а Мьн к’ьт еб ед а
ньвисар ә›»*.
8 Пеш ийе дьб ежә: «Qӧрбан у
һ’әд и, дийарийед т’әвай и шә
wате у qӧрбанед жь бәр гӧнава
Тә нәх wәст ьн у әw ль Тә хwәш
нәһатьн» (ле әw анәгори Qануне
тенә дай ине). 9 Паше дьбежә:
«Ва мә йа Хwәде, Әз һатьм кӧ
ә’мьр е Тә бин ьмә сери». Йа
пеш ьн, Мәсиһ wеда дав ежә,
кӧ йа дӧда т’әст иq кә. 10 Бь ви
аwайи Иса Мәсиһ ә’мьре Хwәде
ани сери, щарәке бона һәр т’ьм

бәдәна Хwә кьрә qӧрбан, бь ве
йәке әм паqьж кьрьн.
11 Һәр к’аһ ин әк, һәр р’ож
нав а хьзмәтк’арийа хwәда йә
у гәләк щара хут wан qӧрбана
дьдә, к’иж анед кӧ т’ӧ щар нь
карьн гӧна р’әсит кьн. 12 Ле Әви
к’аһини т’әне щарәке бона гӧна
qӧрбан да у пәйр’а һ’әта‑һ’ә
тайе к’еләк а Хwәдейә р’аст е
р’ун ьшт** 13 у жь wьр шунда
һивийе йә, һ’әта кӧ дьжм ьнед
Wи бьн п’ийед Wида бенә да
нине. 14 Бь qӧрбанәке Әwи йед
кӧ паqьж дьбьн һ’әта‑һ’әтайе
к’ам ьл кьрьн. 15 Р’ӧһ’е Пироз
жи шә’дәт ийе дьдә мә. Пеш и
йе дьбежә:
16 «Әв ә әw пәйм ан, йа кӧ Әзе
т’әви wан гьред ьм,
пәй wан р’ож ар’а, Хӧд ан
дьбежә.
Әзе qан унед Хwә бьк ьмә
дьле wан
у һ’ьшед wанда wан бьн ь
висьм»*.
17 Паше дьб еж ә: «Әзе гӧн ә
у нәһ әq ий ед wан иди бир

* 10:7 Зәбур 40:6‑8.
* 10:12 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Ле әви т’әне щар әке qӧрбанәкә һ’ә
та‑һ’әт айе бона гӧна да у пәйр’а к’еләк а Хwәдейә р’аст е р’ун ьшт».
** 10:12 Зәбур 110:1.
* 10:16 Йер әм ийа 31:33.
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нәйньм»*. 18 У әw дәра кӧ бах хәйсәт, ле әм дьл бьд ьнә һәв
шанд ьн һәйә, иди бон а гӧн а у һе зедә, чьмк и һун дьбин ьн
кӧ Р’ож а Ахр әт е незик дьбә.
һ’әд и кер найе.
26 Чьмк и һәг әр мә р’аст и нас
Дә бьра әм незик и Хwәде бьн кьрийә qәбул кьрийә у пәй
19 Аwа хушк‑бьрано, бь сай а р’а бь һ’әмде хwә нав а гӧн ад а
хуна Иса әм дькарьн мерк’ими бьм ин ьн, иди жь вьр шунда
бьк’әвьнә Щийе Һәри Пироз, бон а бахш анд ьн а гӧн а qӧр
20 wе р’ий а нуйә сахр’а, йа кӧ бан бәрг а т’ӧ тьшт и наг ьр ә,
Әwи бона мә нава wе п’әр’дер’а 27 ле т’әне бь ләрьз әке дьм инә
вәк ьр, аwа гот и бь бәдәна Хwә. һивийа диwане у к’ура агьр,
21 Аwа кӧ К’аһ инәк и мәй и мә кӧ wе йед мьq аб ьл и Хwәд е
зьн һәйә сәр мала Хwәде, 22 әм һ’уфи хwә кә. 28 Йәк и һәг әр
дьк арьн бь дьле р’аст незик и Qан унаф Муса бьт’әр’ьбанда,
Хwәде бьн, баwәрийева т’ьж и, гав а дӧ йан се шә’дә һәбуна,
исафа хwәда бь хунр’әшандьне бе р’ә’м дьһатә кӧшт ьне*. 29 Ле
жь хьрабийе паqьжбуйи у qаль т’әхмина wә, әwе һе чьqаси һе
бе хwә жи пе ава зәлал шушти*. жай и щәзайе гьран бә, йе кӧ
23 Дә әм wе гӧмана кӧ әм иqрар Кӧр’е Хwәде дайә бьн п’ийед
дьк ьн qәw ин бьг ьрьн у жь щи хwә у Хуна пәймане һ’әрамф
нәһ’әж ьн, чьмк и амьн ә, Әwе һ’әсаб кьрийә, бь К’иж ане әw
кӧ соз дайә. 24 У бьра әм бона паqьж бу у Р’ӧһ’е к’әрәмдай и
һәвдӧ хәм бьк ьн, wәк и һ’ьзк ь не беһӧрмәт кьрийә?* 30 Бәле
рьне у qәнщ ик ьрьнеда һелана әм Wи нас дьк ьн, Йе кӧ гот:
бьд ьнә һәв. 25 Бьра әм дәст жь «Һ’әйфһ ьлдан йа Мьн ә, Әзе
льһ әвщ ьв ин е нәк ’ьш ин ьн, һьл ин ьм»*. У диса: «Хӧдан wе
чаwа кӧ һьнәк а хwәр’а кьрийә диwана щьмә’та Хwә бькә»**.
* 10:17 Йер әм ийа 31:34.
* 10:22 Qан уна К’аһ инт ийе 8:30; Һәз әк ийел 36:25.
* 10:28 Qан уна Дӧщари 17:6.
* 10:29 Дәрк’әт ьн 24:8.
* 10:30 Qан уна Дӧщари 32:35.
** 10:30 Qан уна Дӧщари 32:36; Зәбур 135:14.
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Тьшт әк и тьрс у хоф ә, кӧ
бьк’әвьнә дәст е Хwәдейе сах!
32 Wан р’ож ед пеш ьн бир
бин ьн, гава һун һат ьнә р’она
йик ьрьне, wә шәр’әк и чаwай и
гьран бь щәфав а дьк’ьшанд.
33 Щарн а бь qара у зеранд ьн а
һун ашкәрә дьһ ат ьнә р’әзил
кьрьне, щарна жи т’әви һ’але
wан дьбун, йед кӧ әw тьшт
дьк’ьшанд ьн. 34 Һун дьк’әт ьнә
һ’але гьртийа жи у гава һәбукаф
wә жи т’алан кьрьн, һун бь wе
йәке әшq у ша бун, чьмк и wә
хwәх а зан ьбу кӧ һәбук а wәйә
һе qәнщ у һәр т’ьм һәйә. 35 Аwа
wе гӧм ан а хwә ӧнд а нәк ьн,
йа кӧ һеж ай и һәqе мәзьн ә.
36 Wәр’а сәбьр лазьм ә кӧ һун
ә’мьр е Хwәде бин ьнә сери у
бьг ьһ иж ьнә созе Wи. 37 Чаwа
ньвисар ә:
«Пәй wәхтәк и кьнр’а, Әwе
кӧ wе бе,
wе бе у дәрәнг и нәб ә.
38 Ле йе бәр Мьн р’аст ф, wе бь
баwәрийе бьж и
у һәгәр әw пашда вәк’ьшә,
Әз wи бәгәм нак ьм»*.
31

39 Ле

әм нә жь wан ьн, кӧ паш
да вәк’ьш ьн у ӧнда бьн, ле әм
әw ьн, кӧ баwәр дьк ьн, wәк и
р’ӧһ’ед мә хьлаз бьн.
Баwәри у йед хwәй ибаwәри

11

1 Баwәриф

ә’сәй ийа wан
тьшта йә, кӧ әм теда гӧ
ман ьн у избат ийа wан тьшта
йә, кӧ мәв а нә хӧйа нә. 2 Бь
баwәрийе пешийед мә ль Хwәде
хwәш һат ьн.
3 Бь баw әр ий е мәв а ә’йан
ә кӧ дьнйа бь хәб әра Хwәде
ә’фьрийә у әw тьшт ед кӧ тенә
дит ьне жь wан тьшт ед кӧ на
йенә дит ьне чебунә*.
4 Бь баwәрийе Һабилф һ’әдикә
жь һ’әд ийа Qай инф чет ьр да
Хwәде*. Бь wе баwәрийе әw
һатә бәг әмк ьрьне чаwа йәк и
р’аст ф, чьмк и һ’әд ийед wи ль
Хwәде хwәш һат ьн. Р’аст ә Һа
бил мьр, ле бь баwәрийа хwә
һе хәб әр дьдә.
5 Бь баw әр ий е Һән ох* жь
дьне һатә һьлат ьне, кӧ мьрьне
нәбинә. Әw т’ӧ щий и к’ьфш
нәбу, чьмк и Хwәде әw һьлдабу.

* 10:38 Һәбаq уq 2:3‑4.
* 11:3 Дәстпебун 1:1; Зәбур 33:6‑9.
* 11:4 Дәстпебун 4:3‑10.
* 11:5 Дәстпебун 5:21‑24 (wәлг әр’анд ьна Пәймана Кәвьнә йунан и).
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Ньвисареда һат ийә гот ьне, кӧ
бәри һьлатьна wи, әw ль Хwәде
хwәш һат ьбу. 6 У бе баwәри т’ӧ
щар набә кӧ инсан ль Хwәде
хwәш бе, чьмк и әwе кӧ незик и
Хwәде дьбә, гәрәке баwәр бькә,
кӧ Хwәде һәйә у wе wан хәлат
кә, к’иж ан кӧ ль Wи дьг әр’ьн.
7 Бь баw әрий е Нӧһф* бон а
тьштед кӧ һе нәдьһатьнә к’ьфше
фәрман жь Хwәде станд у бь
хофа Хwәде р’абу бона хьлазбуна
мала хwә гәм и чек ьр. Нӧһ бь
wе баwәрийе диwана дьне кьр
у бу хwәйиwаре wе р’астһ’әсаб
бунеф, йа кӧ жь баwәрийе те.
8 Бь баwәрийе, гава Бьраһ им*
һатә газик ьрьне, гӧһдари кьр,
кӧ һәр’ә wи щийе кӧ wе чаwа
wар бьст анда. У р’абу чу, ле
ньз ан ьбу жи к’ӧда дьчә. 9 Бь
баwәрийе чаwа фьрари wи wә
лат е хәрибда ма, йе кӧ Хwәде
жер’а соз дабу. У чадьрада т’әви
Исһ аq у Аqубф ма, кӧ әw жи

хwәй ийед wи wар е созд ай и
бун*. 10 Чьмк и әw һивийа wи
бажаре хwәйир’ьк’ьне мьqәр’м
бу, ә’фьрандар у авак ьре к’и
жан и Хwәде йә.
11 Бь баwәрийе Бьраһ им, кӧ
зан ьбу Сәр айе зар’ нәд ан и,
әwе qәwат а бәр е зьк а станд
у wе мәзьнай ийа wида зар’әк
wир’а бу*. Чьмк и баwәр кьр,
кӧ Йе wир’а соз дайә амьн ә**.
12 У жь wи йәк и, йе кӧ иди бәр
мьрьне бу, wәкә стәйркед ә’з
мен у qума дәве бә’ре беһ’әсаб
мәри дьне к’әт ьн*.
13 Әв һ’әм у жи кӧ баwәрийеда
мьрьн, ле созед Хwәде нәстан
дьн. Әwана т’әне әw соз дурва
дит ьн, ша бун у хwә мӧкӧр’
һат ьн, кӧ әw мәринә хәриб у
фьрари нә ль сәр дьне*. 14 Әwед
кӧ тьштед аһа дьбеж ьн, дьдьнә
к’ьфше кӧ әw ль wәлатәк и бона
хwә дьгәр’ьн. 15 У һәгәр бона wи
wәлати бир банина жь к’идәре

* 11:7 Дәстпебун 6, 7, 8.
* 11:8 Дәстпебун 12:1‑5.
* 11:9 Дәстпебун 23:4; 26:3; 35:12, 27.
* 11:11 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Бь баwәрийе Сәрайе хwәх а
жи кӧ бе зар’ бу, qәwат бона бәр е зьк а станд у wе мәзьнай ийа хwәда
зар’ ани».
** 11:11 Дәстпебун 18:1‑15; 21:2.
* 11:12 Дәстпебун 15:5‑6; 22:17; Дәрк’әт ьн 32:13.
* 11:13 Дир ок I, 29:15.
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кӧ әw дәрк ’әт ьбун, мәщ ал а
wан wе һәбуй а вәг әр’ий ан а
wьр. 16 Ле жь бәр wева дәмана
wәлатәк и һе qәнщда бун, аwа
гот и йе ә’зман и. Ләма Хwәде
ве йәкеда шәрмийе набинә, кӧ
әw жер’а беж ьн: «Хwәдейе мә»,
чьмк и Әwи бона wан баж арәк
һазьр кьрийә.
17 Бь баwәрийе Бьраһ им кӧ
жь Хwәде һатә щер’ьбанд ьне,
Исһ аq кьрә qӧрбан*. Әwи соз
станд ьбун, ле диса кӧр’е хwә
йи тайе т’әне дьк ьрә qӧрбан,
18 бона к’иж ан и Хwәде гот ьбу
йе: «Зӧр’әта тәйе Исһ аqда бе
навк ьрьне»*. 19 Чьмк и Бьраһ им
дьле хwәд а дьг от, кӧ Хwәде
дьк ар ә Исһ аq жь мьрьне жи
р’ак ә у әwи бь сур әт и чаwа
жь мьрьне р’абуй и кӧр’е хwә
пашда станд.
20 Бь баwәрийе Исһ аq* бон а
wан тьшт ед кӧ wе бьqәw ьм и
йана, дӧа ль Аqуб у Әсаwф кьр.
21 Бь баwәрийе Аqуб* бәр мь
рьне дӧа ль һәр кӧр’әк и Усьвф

кьр у хwә авитә сәр шьва дәсте
хwә, сәре хwә бәр Хwәде дан и.
22 Бь баwәрийе Усьв* бәр мь
рьне бона дәрк’әтьна жь Мьсьре
кьрә бира зар’ед Исраел у бона
һәст уйед хwә т’әм и да wан.
23 Бь баwәрийе гав а Муса жь
дийа хwә бу, бь дәстед де у баве
хwә се мәһ а һатә вәшарт ьне.
Wан дит кӧ кӧр’ьк бәдәw ә, жь
фәрмана п’адше нәт ьрсийан*.
24 Бь баw әрийе Мус а* гав а
мәзьн бу, нәх wәст кӧ «кӧр’е
qиз а Фьр әw ьн» бе һ’әс аб е.
25 Әw фьк ьри, кӧ һе qәнщ ә
т’әви щьмә’та Хwәде бьчәрчьрә,
нә кӧ wәхтәк и кьн нава к’ефа
гӧнада дәрбаз кә. 26 Әwи qара
Мәсиһ һе һәбунәкә мәзьн һ’ә
саб кьр, нә кӧ хьзнед Мьсьре,
чьмк и ч’ә’вн ьһер’и бу, кӧ һәqе
хwә бьстанда.
27 Бь баw әр ий е Мус а Мь
сьр һьшт у жь һерса п’адше
нәт ьрсийа, чьмк и Муса әwе
кӧ нәд ьһ ат ә к’ьфше дьд ит у
сәр йа хwә ма. 28 Бь баwәрийе

* 11:17 Дәстпебун 22:1‑14.
* 11:18 Дәстпебун 21:12.
* 11:20 Дәстпебун 27:27‑29, 39‑40.
* 11:21 Дәстпебун 47:31; 48:1‑20.
* 11:22 Дәстпебун 50:24‑25; Дәрк’әт ьн 13:19.
* 11:23 Дәрк’әт ьн 2:2.
* 11:24 Дәрк’әт ьн 2:10‑12.
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Муса щара пеш ьн Щәж ьнаф
Дәрбазбуне т’әст иq кьр у хун
шем ик а да р’әшанд ьне, wәк и
Мьлйак’әт е Мьрьне ль ньхӧ
рийед wан нәк’әта*.
29 Бь баwәрийе щьмә’та Исра
еле бә’ра Сорр’а чаwа бәжер’а
дәрбаз бу. Гава мьсьрийа жи
кьр кӧ дәрбаз бьн, хән ьqин*.
30 Бь баwәрийе сур ед баж ар е
Әриһ айе* к’әт ьн, гав а һ’әфт
р’ож а дора wан зьвьр’ин. 31 Бь
баwәрийе Р’әхабаф* ч’ә’вдәр кӧ
щә’сус бь ә’дьлайи qәбулк ьрьн,
т’әви нәбаwәра** ӧнда нәбу.
32 Әз иди чь беж ьм? Wәхт
т’ере накә, кӧ бона Гидәйонф,
Бар аqф, Шьмшонф, Йефт а ф,
Даw ьд, Сам уелф у п’ехәмб әра
гьли кьм, 33 йед кӧ бь баwәрийе
п’адшат и бьндәст кьрьн, һә
qи кьрьн, соз станд ьн, дәв е
шера данә гьрт ьне*, 34 к’ура
агьр тәм ьранд ьн, жь дәве шур
хьлаз бун, жь бет’аqәт ийе qә

wат гьрт ьн, нав а шәр’да бунә
мерх ас, бәри орд ийед хәриб
дан. 35 К’ӧлф әта мьрийед хwә
сахбуй и станд ьн. Һьнәк а жи
азай и нәх wәст ьн у нава щә
фада мьрьн, wәк и жь мьрьне
р’абьн бьг ьһ иж ьнә жий инәкә
һе qәнщ*. 36 Һьнәкед майин жи
бәр qамч ийа, нав а qара, ӧса
жи бь qәйд‑зьнщ ира у кәладаф
һат ьнә зеранд ьне*. 37 Әw данә
бәр кәвьра, бь бьр’әк а һат ьнә
бьр’ине, бь шура һат ьнә кӧш
тьне, п’ост ед пез у бьзьнад а
гәр’ий ан, хәл ай и‑щәл ай и,
тәнг аси у щәфа к’ьшанд ьн*.
38 Дьнйа нә лай иqи wан бу! Әw
ль бәр’иф у ч’ийа дьг әр’ийан,
шкәфт у нә’лада дьман.
39 Әв һ’әм у баwәрий а хwәд а
бәрбьч’ә’в бун, ле созе Хwәде
нәстанд ьн, 40 чьмк и Хwәде бо
на мә һе тьштәк и qәнщ һазьр
кьрийә, wәк и әwана бей и мә
нәг ьһ иж ьнә к’ам ьлт ийе.

* 11:28 Дәрк’әт ьн 12.
* 11:29 Дәрк’әт ьн 14:21‑31.
* 11:30 Йеш у 6:12‑21.
* 11:31 Йеш у 2:1‑21; 6:22‑25.
** 11:31 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Нәельма».
* 11:33 Дан ийел 6.
* 11:35 П’адшат и IV, 4:25‑37.
* 11:36 П’адшат и III, 22:26‑28; Йер әм ийа 20:1‑2; 37:15; 38:6.
* 11:37 Дир ок II, 24:20‑21.
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Дина хwә бьд ьнә
Иса Мәсиһ 
Пеш ик’еше баwәрийе

12

1 Аwа кӧ һаqас ә’лаләт а
шә’дайә гьран дора мә
гьрт ийә, дә wәрьн әм һ’әм у
гьран ийе у wи гӧне кӧ р’ьһ’әт
ль мә дьwәлә жь хwә дур хьн у
бь тәйах ләщмәйдана пеш ийа
хwәда бьр’әвьн. 2 Дә иди әм дина
хwә бьд ьнә Иса, wи Пеш ик’е
ши у К’амьлк ьре баwәрийа мә,
Йе кӧ бона wе шабуна пеш ийа
Хwә хач һьл ан и, шәрм бәр
тьшт әк и һ’әсаб нәк ьр, паше
к’ел әк а Хwәд ей ә р’аст е сәр
т’әхт р’ун ьшт*. 3 Аwа сәр Wи
бьфьк ьрьн, Йе кӧ ль бәр wан
гӧнәк’аред мьqабьл и Хwә тә
йах кьр. Һьнг е һуне нәwәст ьн
у жь илаще нәк’әвьн. 4 Wә һе
һ’әта хунр’етьне мьqабьли гӧнә
шәр’ нәк ьрийә. 5 Гәло wә әw
дьлдай ина бир кьрийә, йа кӧ
Хwәде wәр’а чаwа т’әви зар’ед
Хwә хәбәр да?
«Лаwе Мьн, ширәта Хӧдан
пьшт гӧһе хwәва нәвежә

у нә жи гава әw ль тә һьлт е,
ль бәр хwә к’әвә.
6 Чьмк и Хӧд ан к’е һ’ьз дькә,
wи шир әт дькә
у к’иж ан и чаwа лаw qәбул
дькә, щәза дькә»*.
7 Һун ширәте тәйах кьн, чьм
ки Хwәде т’әви wә р’ад ьбә‑р’у
дьни чаwа т’әви зар’ед Хwә. Әw
к’ижан зар’ ә, кӧ бав wи ширәт
накә?* 8 Ле һәг әр һун нәйенә
шир әтк ьрьне чаwа һ’әм у зар’
тенә шир әтк ьрьне, кӧ ӧса йә
һун нә зар’ед һ’әлал ьн, ле йед
жь зьнек’арийе нә. 9 Һәгәр әм
кӧ жь бавед хwәйә хун‑гошт
тенә ширәтк ьрьне вәдьк’ьшьн,
һе чьqас зедә гәр әке әм гӧр’аф
Баве р’ӧһ’е хwәда бьн, wәк и әм
бьж ин? 10 Бавед мәйә хун‑гошт
wәхтәк и кьн ль гора дьле хwә
мә ширәт дьк ьн, ле Хwәде бо
на к’ара мә, wәк и әм жи мина
Wи бьбьн пироз. 11 Р’аст ә һәр
ширәтәк wе дәме дьле мәрийа
ша накә, ле деш инә, ле бәле
паше йед кӧ бь wе һинбуй и нә,
бәр е ә’дьлай ийе жь жий ина
р’аст дьч ьн ьн*.

* 12:2 Зәбур 110:1.
* 12:6 Гот ьнед Сьлеман 3:11‑12.
* 12:7 Qан уна Дӧщари 8:5.
* 12:11 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Бәр ед ә’дьлай ийе у һәqийе дьст ин ьн».
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Һаш жь хwә һәбьн
12 Аwа qол ане мьлед хwәйә
сьстбуйи у qӧд уме чокед хwәйә
бе т’аqәт бьшьдиньн* 13 у ньгед
хwә р’ийа р’астда бавеж ьн, кӧ
йе дькӧлә һол нәбә*, ле сәрда
qәнщ бә.
14 Бьк ьн кӧ т’әви һ’әм уйа ә’дьл
бьн у жийина пироз дәрбаз кьн.
Бейи пирозийе т’ӧ кәс wе Хӧдан
нәбинә. 15 Һаш жь хwә һәбьн,
нәб ә кӧ жь wә йәк дәст е хwә
жь к’әрәма Хwәде бькә у нәб ә
кӧ йәк нава wәда бьбә р’аwәк иф
тә’л тәнг асийе бьдә у гәләк а
жә’рдадай и кә. 16 Һаш жь хwә
һәбьн, нәб ә кӧ йәк ч’ә’вдәр
йан дьнеһ’ьз бә мина Әсаw*,
кӧ бона зькә нан ньхӧрт ийа
хwә фьрот. 17 Аwа wәв а ә’йан
ә жи, паше гава әwи бь һесьра
хwәст кӧ әw дӧайе ньхӧрт ийе
ль wи жи бьбә, һатә т’әхсирк ь
рьне. Ч’арә дест нәк’әт, wәк и

әw тьшт е жь дәст е хwә кьрьбу
пашда бьстанда*.
18 Һун мина щьмә’та Исраеле
незик и wи ч’ийайе* бәр ч’ә’ва
нәбунә, йе кӧ агьр пек’әт ьбу,
бь тә’ристан ийе, мьж‑думане
у бобәлискева гьрти бу, 19 кӧ ль
wьр бор’и ле дьк’әт у дәнг е го
тьне дьһат. Гава йед кӧ әв дәнг
дьбьһ ист ьн, һиви дьк ьрьн, кӧ
иди хәбәрәкә дьн wанр’а нәйе
готьне, 20 чьмк и ль wе фәрмане
т’аw нәдьк ьрьн кӧ дьгот: «Һәгәр
һ’әйwанәк жи незик и ч’ийе бә,
гәр әке бьд ьнә бәр кәвьра»*.
21 Әв дит ьн а бәр ч’ә’в а ӧса саw
бу, һ’әта кӧ Муса жи гот: «Әз
дьт ьрсьм у дьләрьзьм»*.
22‑23 Ле һун незик и ч’ийайе
Сийонеф бунә, wи бажаре Хwә
дейе сах, Оршәлимаф ә’змана у
незик и wе к’омбуна р’әнг инә
мьлйак’әтед беһ’әсаб бунә, wе
щьвина ньхӧрийайә кӧ навед
wан ль ә’змана ньвисар ә. Һун

* 12:12 Ишайа 35:3.
* 12:13 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «кӧ ньг е wәй и бьриндар сәqәт нәб ә».
* 12:16 Дәстпебун 25:29‑34; 27:30‑40.
* 12:17 Дәстпебун 27:30‑40.
* 12:18 Аwа гот и «ч’ийайе Синайеф», wи щийе кӧ щьмә’т а Исраеле т’әви
Муса бун, гав а Хwәде Qан ун да Муса (Дәрк’әт ьн 19:10‑25; 20:1‑21).
* 12:20 Дәрк’әт ьн 19:12‑13.
* 12:21 Qан уна Дӧщари 9:19.
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незик и Хwәде бунә, кӧ һ’ак ь
ме һ’әм уйа йә у незик и р’ӧһ’ед
р’аста бунә, йед кӧ гьһ иштьнә
к’амьлтийе 24 у незик и Исайе
кӧ навчетийе пәймана ну дькә
у хуна Wийә р’әшанд и бунә,
кӧ жь хун а Һабил qәнщт ьр
хәбәр дьдә*.
25 Иди һаш жь хwә һәбьн,
нәбә кӧ һун Әwи wәр’а хәбәр
дьдә т’әхсир кьн. Һәгәр әwед
кӧ ль сәр дьне Муса т’әхсир
кьрьн, к’иж ан и кӧ т’әм ийед
Хwәде дьдан хьлаз нәбун, иди
әме чаwа бькарьбьн хьлаз бьн
һәгәр әм пьшта хwә бьдьнә Йе
кӧ жь ә’змана мәр’а хәбәр дьдә?*
26 Дәнге Wи һьнге ә’рд һ’әжанд,
ле ньһа соз дайә у дьбежә: «Әзе
щарәкә дьн жи бьһ’әж иньм, нә
кӧ т’әне ә’рде, ле ә’змана жи»*.
27 Хәб әра «щар әкә дьн» дьдә
к’ьфше, кӧ тьштед ә’фьри wе
бьһ’әж ьн у бенә һьлдане, wәк и
йед наһ’әж ьн щида бьминьн.
28 Аwа әм ве йәке бьшек ь
рин ьн, кӧ әм п’адшат икә нә

һ’әж ийай и дьст ин ьн у бь ви
аwайи бь хоф у тьрс Хwәде
бьһ’әбин ьн, чаwа кӧ ль Wи
хwәш те, 29 чьмк и Хwәдейе мә
агьре п’әр’ьтанд ьне йә*.
Чаwа әм ль Хwәде хwәш бен

13

Бьра һун т’ьме чаwа
хушк‑бьр а һәвдӧ һ’ьз
бьк ьн. 2 Меванһ’ьзийе бир нә
кьн, чьмк и һьнәка бь wе йәке
мьлйак’әт qәбул кьрьн, ле пе
нәһ’әсий ан*. 3 Гьрт ий а бир
биньн, һ’әсаб кьн кӧ чаwа һун
жи т’әви wан гьрти нә, ӧса жи
щәфак’еша бир биньн, чаwа кӧ
һун жи мина wан хун у гошт ьн.
4 Һ’а л‑зәw ащ һ’әм у й ар ’а
нав‑нам уси бә у щи‑ньв ин
һ’әлал бә, чьмк и Хwәде wе ди
wана ч’ә’вдәр у зьнек’ара бькә.
5 П’әр әһ’ьзи бьра нав а жи
йина wәда щи нәг ьрә у дәст ед
wәд а чьqас һәйә, р’ази бьн,
чьмк и Хwәде гот:
«Әзе т’ӧ щар жь тә нәч ьм у
т’ӧ щар тә бәр’над ьм»*.
1

* 12:24 Дәстпебун 4:3‑10.
* 12:25 Дәрк’әт ьн 20:22.
* 12:26 Һаг ай 2:6 (wәлг әр’анд ьна Пәймана Кәвьнә йунан и).
* 12:29 Qан уна Дӧщари 4:24.
* 13:2 Дәстпебун 18:1‑8; 19:1‑3.
* 13:5 Qан уна Дӧщари 31:6.
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6 Ләм а

жи р’уйе мә дьг ьр ә кӧ
әм беж ьн:
«Хӧдан пьшт оване мьн ә
у әз нат ьрсьм.
Инсане чь ль мьн бькә?»*
7 Р’ебәред хwә бир бин ьн, йед
кӧ wәр’а хәб әра Хwәде гот ьнә.
Дина хwә бьдьнә ахьрийа ә’мь
ре wан у ч’ә’в бьд ьнә баwәрийа
wан. 8 Иса Мәсиһ дӧһӧ, иро у
һ’әт а‑һ’әт айе йәк ә. 9 Бәр ба
йе щур’ә‑щур’ә һинк ьрьнед
хәриб нәк ’әвьн. Qәнщ ә кӧ
дьл бь к’әр әма Хwәде бьш ьдә,
нә кӧ бь qәйдә‑qан унед хwа
рьн‑нәх wарьне. Әwед кӧ пәй
тьшт ед аһа к’әт ьн, т’ӧ кәси
к’ар нәс танд. 10 Гориг әһ әк ә
мә һәйә, кӧ изьн а т’ӧ кәси жь
wан т’ӧнә жь wе бьх wьн, йед кӧ
п’арьстг әһеда* хьзмәтк’арийе
дьк ьн. 11 Чаwа әw һ’әйwанед
кӧ хун а wан бь дәст е сәр әк
к’аһ ин бона бахшанд ьна гӧна
дьһ ат ә пир озг әһе у щәндәкед
wан жь зом е дәр дьһ ат ьн ә
шәw ьт анд ьне*, 12 ӧса жи Иса,

кӧ щьмә’т бь хун а Хwә паqьж
бьк ьра, жь дәрг әһе бажер дәр
щәф а к’ьш анд. 13 Аwа wәрьн,
әм жь зом е дәр ен һәр’ьн ә
щәм Wи у qара Wи һьлд ьнә
сәр хwә, 14 чьмк и мәр’а ль вьр
баж ар әк и һ’им и т’ӧнә, ле әм
һ’ьзр әт а wи баж ари нә, йе кӧ
wе бе. 15 Дә wәрьн әм бь сай а
Wи т’ьме qӧрбана пәсьндай и
не* бьд ьнә Хwәде, аwа гот и
бәр е зар‑зьм ане хwә, йед кӧ
нав е Wи иqрар дьк ьн. 16 Ӧса
жи qәнщ и у алиһәвк ьрьне бир
нәк ьн, чьмк и qӧрбанед ӧса ль
Хwәде хwәш тен.
17 Гӧһд арий а р’еб әр ед хwә
бьк ьн у гӧр’а wанда бьн. Әwана
бона р’ӧһ’е wә хәwе жь ч’ә’ве
хwә дьк ьн, чьмк и wе бона wә
щабдар бьн. Бьра әw wи шь
хӧле хwә әшq у ша бьк ьн, нә
кӧ бь офә‑офе, чьмк и әw йәк
к’аре надә wә.
18 Бона мә дӧа бьк ьн. Әм ә’сә
йи зан ьн кӧ исафа мә р’ьһ’әт ә
у дьх wазьн кӧ һәр тьшт и р’аст

* 13:6 Зәбур 118:6.
* 13:10 «П’арьстг әһ» бь йунан и хәб әр бь хәб әр «кон» ә, кӧ ль вьр фь
кьра Конеф Шә’дәт ийе, Пәймана Кәвьн у һ’әбанд ьна щьһуйайә сәр
ве дьне бир тинә.
* 13:11 Qан уна К’аһ инт ийе 16:27.
* 13:15 Зәбур 50:14.
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бьк ьн. 19 Ле илаһ иф әз һиви
дьк ьм кӧ дӧа бьк ьн, wәк и әз
зут ьр әке вәгәр’ьмә щәм wә.
Дӧайе ахьрийе
20 Аwа

Хwәдейе ә’дьлай ийе,
кӧ Хӧдане мә Иса жь мьрьне
р’ак ьр, Йе кӧ бь хуна пәймана
һ’әта‑һ’әтайе Сәрәкшьване пез
ә, 21 бьра Әw wә һәр тьшт ед
qәнщва һазьр кә, кӧ һун ә’мьре
Wи бьк ьн у Әw нав а мәда бь
дәсте Иса Мәсиһ тьштед кӧ ль
Wи хwәш тен бькә. Шьк ьр жь
Wир’а бә, һ’әта‑һ’әтайе! Аминф.

Гот ьнед ахьрийе
22 Әз һив и жь wә дьк ьм
хушк‑бьрано, һун бь сәбьр е
гӧһ бьд ьнә ван гот ьнед мьнә
дьлд ай ин и, чьмк и мьн wә
р’а кьн ньвиси. 23 Зан ьбьн кӧ
Тимот’ейойе бьре мә жь кәле
дәрк’әт ийә. Һәг әр әw зу бе,
әзе т’әви wи бем wә бьбин ьм.
24 Сьл ав е бьд ьнә һ’әм у р’е
бәр ед хwә у щьмә’т а Хwәде.
Әwед кӧ жь Италйайе нә, wә
сьлав дьк ьн. 25 К’әр әма Хwәде
т’әви wә һ’әм уйа бә.

НӘ’М А АQУБ
Пешготьн
Нә’ма Аqуб те беж и мина бәрәвокәке йә, йа кӧ бона wан әндәмед
щьвинаф Хwәде йә, к’ижан кӧ т’әмамийа дьнйайеда бәлабуйи нә
(1:1). Ль гора шә’дед сәдсал ийед пеш ьнда хӧдане ве нә’ме Аqубеф
бьре Иса Мәсиһ ә (Мәтта 13:55; Марqос 6:3) у сәрwерәк и щьвина
Оршәлимедаф бу (К’аред Шандийа 12:17; 15:13; 21:18; Корьнт’и I, 15:7;
Галат и 1:19; 2:9). Әw бь хәбәред qәwат у мәсәлед бәдәw р’е дьдә бәр
баwәрмәнда, wәк и бькарьбьн бь сәрwахт иф нава ә’мьрәк и р’астда
бьж ин. Әw сәр чәнд пьрса дьсәк ьнә, аwа гот и сәр дәwләт ийе у фә
qирийе, щер’ьбандьнеф, жийина пирозф, фьрqик ьрьне, баwәрийеф у
кьрьнед wе, ӧса жи дәрһәqа зедәзьманийе, сәрwахтийе, шәр’‑дә’wа,
к’ӧбарийе у мьл укт ийе, хәйбе у ломәк’арийеф, сәбьре у дӧа.
Ве нә’меда әw гьран ийе дьдә сәр ве йәке, wәк и жийина мәси
һийедаф гәрәке һьн баwәри һәбә, һьн жи кьр. Дьл дьдә, wәк и нава
щәфа у тәнгасийадаф сәбьр кьн, qәwата дӧак ьрьнеда баwәр бьн у
бь р’ӧһ’ан и али һәв бьк ьн.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1)
Баwәри у сәрwахти (1:2‑8)
Фәqири у дәwләти (1:9‑11)
К’әтьн‑р’абун (1:12‑18)
Бьбьһен у бьqәдиньн (1:19‑27)
Бона фьрqикьрьне (2:1‑13)
Баwәри у кьрьн (2:14‑26)
Баwәрмәнд у зьмане wи (3:1‑18)
Баwәрмәнд у дьнйа (4:1–5:6)
Ширәтед щур’ә‑щур’ә (5:7‑20)
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1

Сьлавк ьрьн
1 Жь

кӧ сәр дӧ ньг а дькӧлә, һ’әм у
гав ед хwәд а нә сәр йа хwә йә.

Аqубеф хӧламе Хwәде
Фәqир у дәwләт и
у Хӧданф Иса Мәсиһ:
9
Бьрайе бәләнг аз бьра сәр
Сьл ав ль wә һәр донзд әһ
ә’ширед дьнйайеда* бәлабу бьл ьндбуна хwә бьфьр’ә, 10 ле
йи бә.
йе дәwләти сәр ньмьзбуна хwә,
чьмк и әwе мин а гӧлед гиһе
Баwәриф у сәрwахт иф
һ’ьшк бә һәр’ә*. 11 Чаwа тә’в бь
2 Хушк‑бьрайед мьн, шабунә гәрм ай ий а хwәв а дәрт е гиһе
кә мәзьн һ’әс аб кьн, гав а һун һ’ьшк дькә, гӧл же дьwарьн
бьк ’әвьнә нав а щур’ә‑щур’ә у бәдәwәт ийа диндара wе жи
щер’ьбанд ьна. 3 Фә’мдари йә, ӧнда дьб ә, ӧса жи йе дәwләт и
кӧ щер’ьбандьна баwәрийаф wә wе ише хwәда бьч’ьлмьсә һәр’ә.
сәбьр е пешд а тинә. 4 У сәбьр
К’әт ьн‑р’абун
жи, бьра бь дум ьк а дьр еж бә,
12 Хwәзи ль wи мәрьви, кӧ
wәк и һун к’ам ьл у гьһ ишт и
бьн, т’ӧ кем асикә wә т’ӧнәб ә. щер’ьбанд ьнада тәйах дькә,
5 Һәг әр сәрwахт ий а ф йәк и жь чьмк и гав а бь щер’ьбанд ьне
wә т’ера wи накә, бьра һиви жь р’успи дәре, әwе т’ащеф жийине
Хwәде бькә у wе жь wир’а бе бьстинә, к’ижан кӧ Хwәде wанр’а
дай ине. Әw бь мәр’д ан и дьдә соз дайә, йед кӧ Wи һ’ьз дьк ьн.
һ’әмуйа у т’ӧ кәси беqәдьр накә. 13 Бьра т’ӧ кәс, йе кӧ нава щер’ь
6 Ле т’әне бьр а бь баw әрийе ф банд ьнеда йә, нәбежә: «Хwәде
бьх wаз ә у дӧд ьл и нәб ә, чьмк и мьн бь хьрабийе дьщер’ьбинә»,
йе дӧд ьл и мин а пелед бә’р е чьмк и Хwәде хьрабийада найе
йә кӧ жь байе бьл ьнд дьбьн щер’ьбандьне у нә жи йәк и дь
у дат ин ьн. 7 Мәрьв е ф ӧса бьра щер’ьбинә. 14 Ле һәр кәс дьбә
нәфьк ьр ә, кӧ wе тьшт әк и жь машоqе дьлһавьж ийед хwә, дь
Хӧд ан бьст инә. 8 Әw мәрьв е хапә у те щер’ьбандьне. 15 Һьнге
* 1:1 Бь гот ьнәкә дьн: «Донздәһ ә’шир ед Исраелеф».
* 1:10 Ишайа 40:6‑7.
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дьлһавьж и кәле хwә дьстинә,
гӧнәф же дьфьрькә у гӧнә жи
кӧ мәзьн дьбә, мьрьн же дьбә.
16 Нәхап ьн хушк‑бьрайед мь
нә дәлал! 17 Һәр дай ина qәнщ
у һәр п’ешк’еш а ф к’ам ьл жь
жор ә, жь Бавф, жь Ә’фьран
даре р’онайа те хwаре, Йе кӧ
нә Хwәх а те гӧһ аст ьне, нә жи
си бәр Wи дад ьгәр’ә. 18 Әwи ль
гора qьрара Хwә әм бь хәб әра
р’аст ийе жь Хwә дьне хьст ьн,
wәк и әм бьбьнә аwазәк и бәредф
дәрәмәта пешьнә ә’фьринед Wи.
Бьбьһен у бьqәд ин ьн
Зан ьбьн*, хушк‑бьрайед
мьнә дәл ал, бьра һәр мәрьв
бьһ ист ьн ед а сәрх wә бә, ле
хәб әрдан у һерск’әт ьнеда гь
ран бә, 20 чьмк и һерса мерьв
һәqийа Хwәде найнә сериф*.
21 Ләм а һ’әм у мьр’д ар’ий е у
һәр хьрабийе жь хwә дур хьн,
бь мьл укт ийе wе хәбәра нав а
wәда чанд и qәбул кьн, йа кӧ
дьк ар ә р’ӧһ’е wә хьлазф кә.
22 Хәб әр е бьqәд ин ьн, нә кӧ
т’әне бьбьһен у ӧса хwә бьх а
пин ьн. 23 Һәг әр йәк хәб әр е
19

т’әне дьбьһе у наqәд инә, әw
мин а wи мәр ьв и йә, йе кӧ
нәйн ьк ед а р’әнг‑р’уй е хwә
дьн ьһер’ә. 24 Хwә дьбинә, дәр
баз дьбә дьчә у зу бир дькә, кӧ
әw йәк и чаwа бу. 25 Ле әwе кӧ
ч’ә’ве хwә жь qан уна к’ам ьлә
кӧ аза дькә набьр’ә у нава wе
да дьм инә, дьбьһе бир накә,
ле дьqәд инә, әw wан кьрьнед
хwәда хwәзьл и йә.
26 Һәг әр йәк хwә хwәден ас
һ’әсаб дькә у зьмане хwә нь
кар ә, әw хwәх а хwә дьх ап инә,
хwәденасийа wи п’уч’ ә. 27 Ль
бәр Бав Хwәдейе мә хwәде
насийа р’аст у беqӧсур әв ә:
Тә’ли‑тәнгийада дәст бавежьнә
сеw ийаф у жьнәбийа у һ’әвза
хwә жи жь ләк’ед дьне бькә.

2

Фьрqийе нәк ьнә
нава мәрьва

1 Хушк‑бьр айед мьн! Һун
кӧ баwәрмәндед Хӧдане мә
Иса Мәсиһе хwәй ир’умәт ьн,
фьрqийе нәк ьнә нав а мәрьв а.
2 Мәс әл ә, гав а йәк и гӧст ил а
зер’ т’ьлийеда у к’ьнщед р’әwш
wәрг ьрт и бе щьвин а ф wә, ӧса

* 1:19 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «зан ьбьн» хәб әра «аwа» һәйә.
* 1:20 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Чьмк и һерса мерьв наһелә кӧ мәрьв ль
бәр Хwәде р’аст бьж и».
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жи йәк и бәл әнг аз бь к’ьн
щед п’ьзьн ив а бе 3 у һун дин а
хwә бьд ьнә йе хwәйе к’ьнщед
р’әwш у беж ьне: «К’әрәм кә ве
жоре р’уне», ле йе бәләнг азр’а
беж ьн: «Сәр п’ий а бьс әк ьнә»
йан жи «ве жер е р’уне», 4 гә
ло һун нав а хwәд а фьрqийе
дан айн ьн у набьнә һ’ак ьмед
фьк ьр ед хьраб?
5 Бьбьһен хушк‑бьр айед мь
нә дәл ал! Нә Хwәде бәләнг а
зед ве дьне бьж арт ьн, wәк и
бь баw әрийе дәwл әт и бьн у
wар ед wе П’адш ат ий е бьн,
к’иж ан кӧ Хwәде wанр’а соз
дайә, йед кӧ Wи һ’ьз дьк ьн?
6 Ле һун бәл әнг аз а беһӧрм әт
дьк ьн! Чьм а әw йед дәwләт и
нин ьн, кӧ зор е ль wә дьк ьн у
wә к’аш и бәр диwане дьк ьн?
7 Чьм а әw нин ьн, йед кӧ wи
нав е qәнщ беһӧрмәт дьк ьн,
к’иж ан сәр wә йә?
8 Һәг әр һун qан ун а П’ад
шат ийе бьq әд ин ьн, ль гор а
ньвис ара кӧ дьб ежә: «Һәв але
хwә wәкә хwә һ’ьз бькә»*, һун
qәнщ дьк ьн. 9 Ле һәг әр һун

фьрqий е дьк ьн, гӧн а дьк ьн
у һьнд ав а Qан ун ед а дьб ь
нә йәк и гӧнәк’ар ф. 10 Әwе кӧ
т’әм ам ий а Qан уне хwәй дь
кә, ле тьшт әк и же бәр’д ьдә,
әw дьб ә дәйнд ар е т’әм ам ий а
Qан уне. 11 Чьмк и Әwе кӧ гот:
«Зьн ийе нәк ә»* ӧса жи гот:
«Нәкӧжә»**. Аwа һәгәр зьн ийе
нәк и, ле бькӧж и, диса Qан уне
дьт ’әр’ьбин и. 12 Хәб әрд ан у
кьрьнед хwәд а ӧса бьн, чаwа
йед диwан а wане бь wе qан у
не бьб ә, йа кӧ азай ийе дьдә.
13 Чьмк и бе р’ә’м wе диwан а
бер’ә’м а бьб ә, ле р’ә’м ль бәр
диwане р’усп и дькә*.
Баwәри у кьрьн
Чь фәйдә хушк‑бьрайед
мьн, һәг әр йәк бежә кӧ ба
wәрийа wи һәйә, ле кьред wи
т’ӧнәбьн? Гәло әва баwәрийа
дькарә wи хьлаз кә? 15 Мәсәлә,
һәгәр бьрак йан хушкәк сьт’ар
ле т’ӧнәб ә йан һ’әwще нане
р’оже бә, 16 жь wә йәк wанр’а
бежә: «Бь хер у сьламәт һәр’ьн,
гәрм у т’ер бьн», ле тьшт ед
14

* 2:8 Qан уна К’аһ инт ийе 19:18.
* 2:11 Дәрк’әт ьн 20:14; Qан уна Дӧщари 5:18.
** 2:11 Дәрк’әт ьн 20:13; Qан уна Дӧщари 5:17.
* 2:13 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Р’ә’м сәр диwане дьк’әв ә».
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кӧ әw һ’әwщә бьн нәдә wан,
чь фәйдә? 17 Ӧса жи баwәри,
һәг әр кьр ед wе т’ӧнәбьн, бь
т’әне мьри йә.
18 Ле йәк е беж ә: «Баw әрий а
тә һәйә, кьр ед мьн һәнә». Ле
әзе беж ьм: К’а баwәрий а хwә
бе кьр ьн а ниш ан и мьн кә,
әзе жи баwәрийе бь кьрьнед
хwәв а ниш ан и тә кьм. 19 Тӧ
баwәр дьк и, кӧ Хwәде йәк ә.
Qәнщ ә! щьнф жи баwәр дьк ьн
у дьбьзд ьн. 20 Ле тӧ дьх wази әв
йәк бе избатк ьрьне, мәрьве бе
һ’ьш, wәк и баwәри бей и кьра
мьри йә? 21 Нә Бьраһ имеф баве
мә бь кьра р’аст һат ә һ’әс аб е,
гава кӧр’е хwә Исһаqф дан и сәр
гориг әһе ф, кӧ бькә qӧрбанф?*
22 Тӧ дьбин и кӧ баwәрийе т’әви
кьр ед wи йа хwә кьр у бь wан
кьр а баwәри к’ам ьл бу? 23 У
гот ьн а ньв ис ар е һат ә сери,
кӧ дьб еж ә: «Бьр аһ им Хwәде
баwәр кьр у әw жер’а р’аст и
һат ә һ’әс аб е»* у дост е Хwәде
һат ә гот ьне**. 24 Һун дьбин ьн
кӧ мәрьв бь кьра р’аст те һ’ә
сабе, нә кӧ т’әне бь баwәрийе?

25 Нә

ӧса жи Р’әх аб а ф ч’ә’в
дәр бь кьр а р’аст һат ә һ’әс а
бе, гав а щә’с ус qәбул кьрьн у
әw р’ек ә дьнв а вәр’ек ьрьн?*
26 Аwа чаwа qал ьб бе р’ӧһ’ мьри
йә, ӧса жи баw әри бей и кьр а
мьри йә.
ф

3

Зьман

гәләк жь wә, бьра
йед мьн нәбьнә дәрсд ар,
чьмк и һун зан ьн диwане сәр
мә дәрсдара һе гьран бә. 2 Бәле
әм һ’әм у жи гәләк и шаш ий а
дьк ьн. Һәг әр йәк хәб әрд ане
да т’ӧ шаш ийе накә, әw йәк и
к’ам ьл ә, кӧ дьк арә т’әмам ийа
qал ьб е хwә зәфт кә. 3 Әм гәме
дав еж ьнә дәв е һәспе, wәк и
әw бе зәфт е, кӧ әм сәрwер
тийе т’әм ам ий а һәспе пев а
бьк ьн. 4 Әм бин ьн сәр гәм ийе
жи. Әw чьqаси мәзьн ьн у жь
бәр бай е qай им тен ә ажо
тьне, ле бь чәрх әк ә гәл әк и
бьч’ук тенә сәрwерт ик ьрьне,
дьле гәм ив анф к’ий ал ид а кӧ
бьх wаз ә. 5 Ӧса жи зьм ан ән
дәмәк и бьч’ук ә, ле тьшт ед

* 2:21 Дәстпебун 22:1‑14.
* 2:23 Дәстпебун 15:6.
** 2:23 Р’омай и 4:3; Галат и 3:6.
* 2:25 Йеш у 2:1‑21; 6:22‑25.
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жь хwә мәст ьр дьб ежә. Дин а
хwә бьд ьнә пьрискә агьр, чь
дарьстанәкә мәзьн дьк арә бь
шәw ьт инә! 6 Зьман жи агьр әк
ә, дьнй ак ә зӧлмк ’ар ә нав а
әндәмед мәд а. Әw т’әм ам ий а
qал ьб е мә дьһ’әр’ьм инә, агьр
дәwра жий ин а мерьв дьхә у
әw хwәх а жь алав а агьр е до
же ф пег ьрт и йә. 7 Һәр щур’ә
р’ә’w ьр, тәйр әд ә, шул ьк и у
һ’әйwанед бә’р е тенә зәфт е
у зәфт и мерьв дьбьн, 8 ле т’ӧ
qул‑бәндә зьмен ньк ар ә. Әw
зӧлмк ’ар әк и беа р ә, жә’р а
мә’р ав а даг ьрт и йә. 9 Әм бь
wи шьк ьрийе дьд ьнә Хӧд ан у
Бав, бь wи жи ньфьр’а мерьв
дьк ьн, йед кӧ дьлqе Хwәдед а
һат ьнә хӧл ьqанд ьне. 10 Һәм а
жь wи дәви жи дӧа у ньфьр’
дәрт ен. Хушк‑бьр айед мьн,
әв йәк нә щай из ә кӧ аһа бә.
11 Гәл о жь ч’ә’вк ан ик е ава
хwәш у тә’л дьдә дәр? 12 Гәло
дьбә хушк‑бьрайед мьн, wәк и
дар а һеж ир е бәр е зәйт ’ун е
бьд ә, йан жи к’ол а тьр ий е
һеж ире? Нә жи жь шор’ай ийе
ава хwәш дәрт е?

Сәрwахт ийа дьнйайе 
у сәрwахт ийа ә’змен
Нава wәда к’и сәрwахт у
аqьл ә? Бьра әw бь п’әргал и
йа хwәйә qәнщ, кьред хwә бь
мьл укт ийа сәрwахт ийе бьдә
к’ьфше. 14 Ле һәгәр дьле wәда
һ’әвсудийа хьраб у ч’ә’внәбари
һәнә, к’ӧбар нәбьн у р’астийе
дәрәw дәрнәх ьн. 15 Әва «сәр
wахт ий а» нә дай ин а жорь н
ә, ле жь дьне йә, йа мәрьвайи
йә у жь щьна йә. 16 Чьмк и ль
к’идәре һ’әвсуди у ч’ә’внәба
ри һәнә, ль wьр бет’әрбәти у
һәр кьрьнед хьраб жи һәнә.
17 Ле сәрwахт ийа жорьн, бәре
пешьн паqьж ә, паше ә’дьл ә,
мьл ук у бәрбьһер ә, бь р’ә’ме у
бәред qәнщийева т’ьж и йә, бе
т’агерф у бе һ’ьләк’ари йә. 18 У
бәре һәqийе жь алийе йе кӧ бь
ә’дьлайийе дьчинә те чьнине*.
13

Йаре дьне, нәйаре Хwәде

4

1 Жь к’ӧ нә әw шәр’ у дә’wе
нав а wәда? Нә жь тәмед
wә нә, кӧ нав а дьле wәда шә
р’е хwә дьк ьн? 2 Ч’ә’ве wә ль

* 3:18 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «У һәqи әw бәр ә, кӧ йе ә’дьл т’ох ьме
ә’дьлай ийе дьч инә».
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тьшт а йә, ле нак ’әв ә дәст е
wә, дькӧж ьн у ч’ә’внәбарийе
дьк ьн, ле нькарьн бьг ьһ иж ьнә
мәр әме хwә, һьнг е һун һәвр’а
дьк’әвьнә һ’ӧщәт е у шәр’ дь
кьн*. Һун дәст нах ьн, чьмк и
һун һиви жь Хwәде нак ьн. 3 У
гав а һиви дьк ьн, наст ин ьн,
чьмк и сәр нета хьрабийе һиви
дьк ьн, wәк и к’ефед дьле хwә
дәрбаз кьн. 4 Беә’сьлно! Һун
ньзан ьн к’е ве дьне һ’ьз дькә,
әw нәйарт ийе ль Хwәде дькә?
Аwа к’и дьх wазә бьбә йаре дь
не, әw хwә дькә нәйаре Хwәде.
5 Йан т’әхм ин а wә бад иһәwа ф
ньвисар дьбежә, кӧ Хwәде дә
мана wи р’ӧһ’е бәр мәда йә?*
6 Ле бәле әw һе к’әр әме ф дьдә
мә. Ләма ньвисар дьбежә:
«Хwәде мьqабьли к’ӧбар‑ба
бах а йә,
ле к’әрәме дьдә шкәстийа»*.
7 Аwа бәр Хwәде шкәст и бьн.
Мьqабьли мирещьнф бьсәкьньн
у әwе жь wә бьр’әвә. 8 Хwә ль
Хwәде бьг ьрьн, Хwәде жи wе

Хwә ль wә бьг ьр ә. Дәст ед хwә
бьшон, гӧнәк’арно, дьле хwә
паqьж кьн, дӧд ьл ино. 9 Бь
нә’л ьн, шин у гьри бьн, бьра
к’әне wә бьб ә шин у әшqа wә
жи к’әдәр. 10 Ль бәр Хӧдан хwә
бьшкен ьн у Әwе wә бьл ьнд кә.
Хәйба бьре хwә нәкә
11 Хәйба һәвдӧ нәк ьн хушк‑бь

рано. К’и хәйба бьре хwә дькә,
йан лома бьре хwә дькә, әw
хәйб а Qан ун е дьк ә у лом а
Qан уне дькә. Ле һәгәр тӧ лома
Qан уне дьк и, иди тӧ Qан уне
наqәд ин и, ле һ’ак ьме wе йи.
12 Т’әне Qан унд ар әк у Һ’ак ь
мәк һәйә, кӧ дьк арә һьн хьлаз
кә у һьн жи ӧнда кә. Ле тӧ к’и
йи кӧ лома һәв але хwә дьк и?
Һ’әвза хwә жь к’ӧбарийе
бьк ьн
13 Ньһ а һун гӧһд ар бьн, йед
кӧ дьб еж ьн: «Иро йан сьб е
әме һәр’ьнә фьлан баж ари у
ль wе дәр е саләке бьм ин ьн,

* 4:2 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Ч’ә’в е wә ль тьшт а йә, ле нак’әв ә дәст е wә
у дьбьнә меркӧж. Һун ч’ә’внәбарийе дьк ьн, ле ньк арьн бьг ьһ иж ьнә
мәр әме хwә, һьнг е дьк’әвьнә һ’ӧщәт е у шәр’ дьк ьн».
* 4:5 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Кӧ әw р’ӧһ’е бәр бина мә ч’ә’внәбари
йеда йә».
* 4:6 Гот ьнед Сьлеман 3:34.
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т’ӧщарәтийеф бьк ьн у qазьнщ
кьн». 14 Һун ньз ан ьн wе сьбе
чь бе сәре wә. Ә’мьре wә чь
йә? Һун мина мьже нә, һәw
дьн ьһер’и һәйә, һәw дьн ьһе
р’и т’ӧнә.* 15 Гәр әке һун аһа
беж ьн: «Һәгәр Хӧдан бьх wазә,
әме бьж ин у фьлан йан бев ан
тьшт и бьк ьн». 16 Ле һун бь к’ӧ
бар‑бабах ий а хwә дьфьр’ьн.
Һәр п’әйдай инәкә аһа хьраби
йә. 17 Аwа әwе кӧ занә qәнщийе
бькә у накә, әw жер’а гӧнә йә.

5

Бона дәwләт ийа
1 Ньһ а

һун бьбьһен, дәw
ләт ино! Бьг ьрин у шине
бьк ьн бон а wе бәләнг азий а
кӧ wе бе сәре wә. 2 Һәбук аф wә
р’ьзи йә, к’ьнщед wә жи бунә
хӧре бьзузе*. 3 Зер’ у зиве wә
зәнг гьртьн ә у зәнга wане бьбә
шә’де мьqабьли wә у мина ала
ва егьр гоште wә һ’уфи хwә кә.
Wә бона р’ожед ахьрийе хьзнә
хwәр’а т’оп кьр! 4 Wә әw һәqед
п’алед кӧ ә’рде wә дьд ьрут ьн
нәдане. Ва йә әw һәq дьк ьнә
зарин. Шьк ийат еф wан п’ала
гьһ ишт ийә гӧһе Хӧдане Зор*.

Wә ль сәр дьне ч’ә’в е хwә
тьштәк ида нәһ ьштийә, ль гора
дьле хwә хwарийә‑вәхwарийә,
чаwа к’озик ьриф, бона р’ож а
сәржек ьрьне. 6 Wә әw мәрьвед
р’аст ломәк’арф кьрьн у кӧш
тьн, к’иж ан кӧ мьqабьл и wә
р’анәбун.
5

Сәбьр у дӧа
7 Аwа хушк‑бьрано, сәбьр кьн

һ’әт а һат ьна Хӧдан. Дина хwә
бьд ьне, щотк’ар һивий а бәр е
ә’рдей и бь qимәт ә, бон а wе
йәке сәбьр дькә һ’әт а баран а
пеш ьн у пашьн ледә. 8 Һун жи
сәбьр кьн, гӧм ан а хwә ӧнд а
нәк ьн, чьмк и һат ьн а Хӧд ан
незик ә. 9 Бин а хwә жь һәвдӧ
тәнг нәк ьн хушк‑бьрано, кӧ
диwана wә нәб ә. Ва йә һ’акьм
пьшт дери сәк ьн и йә.
10 Хушк‑бьрано, алийе тә’
ли‑тәнг ийа у сәбьр ед а ч’ә’в
бьд ьнә wан п’ехәмб әра, йед
кӧ бь наве Хӧдан хәбәр данә.
11 Бәле әм хwәзийа хwә ль йед
сәбьр дьк ьн тин ьн. Wә бона
сәбьра Ибо бьһ ист ийә у wә
дит, Хӧдан ахьрийа wи чаwа

* 4:14 Гот ьнед Сьлеман 27:1.
* 5:2‑3 Мәтт а 6:19.
* 5:4 Qан уна Дӧщари 24:14‑15.
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хер кьр, чьмк и Хӧдан гәләк и
исафф у р’ә’м ә!*
12 Бәри һәр тьшт и хушк‑бь
райед мьн, сонд нәх wьн, нә
бь ә’змен, нә бь ә’рде, нә жи
сондәкә майин. Бьра «Бәле»‑йа
wә бәле бә, «На»‑йа wә на бә,
wәк и һун диwане сәр хwәд а
нәйн ьн*.
13 Һәгәр йәк жь wә тә’л и‑тән
гийеда йә, бьра дӧа бькә. Һәгәр
йәк ша йә, бьра әшqи Хwәде
бьст ьр е. 14 Һәг әр йәк жь wә
нәх wәш ә, бьра гази бәрп ьр
сий ар ед щьвине кә, сәр wид а
бьра дӧа бьк ьн, бь нав е Хӧдан
бь р’унф р’ун кьн*. 15 У дӧайе
бь баw әрий е wе йе нәх wәш
qәнщ кә у Хӧд ан wе wи р’акә
сәр п’ий а. У һәг әр гӧнәк жи

кьрьб ә, wе wи бе бахш анд ь
не. 16 Ләм а бәр һәв гӧнед хwә
бьд ьнә р’уйе хwә у бон а һәв
дӧа бьк ьн, wәк и һун qәнщ бьн.
Дӧайе йе р’аст гәләк и qәwат
ә у һ’ӧкӧм дькә. 17 Елй ас ф хут
мәрьв әк и мин а мә бу, бь дьл
у щан дӧа кьр, кӧ баран нә
бар ә у се сал у нив а сәр ә’рде
баран нәбари*. 18 У паше диса
дӧа кьр, жь ә’змен баран бари
у ә’рде бәр е хwә да.
19 Гәл и хушк‑бьр айед мьн!
Һәг әр йәк жь wә жь р’ий а
р’аст ийе бьк’әв ә у йәк и дьн
wи вәгәр’инә, 20 бьра әw заньбә
йе кӧ гӧнәк’ар жь р’ийа wийә
хал ьфиф вәд ьг әр’инә, әw р’ӧ
һ’әк и жь мьрьне хьлаз дькә у
гәләк гӧна р’әсит дькә*.

* 5:11 Ибо 1:1‑22; 2:10; 42:10‑17; Зәбур 103:8.
* 5:12 Мәтт а 5:34‑37.
* 5:14 Марqос 6:13.
* 5:17 П’адшат и III, 17:1; 18:1; 18:41‑45.
* 5:20 Пәтрус I, 4:8.

НӘ’М А ПӘТРУСӘ ПЕШЬН
Пешготьн
Пәтрусеф шанд иф бь ве нә’ма хwәйә пеш ьн бәрбьр’и щьмә’т а
Хwәдейә бьж арт и дьб ә, аwа гот и wан баwәрмәнда, йед кӧ бәлай и
бакӧра Асйа Бьч’ук бьбун, кӧ пенщ qәз а дьк’әт ьнә нав а wе, бь
һ’әсабе ирой ин Т’ьркйайеда нә. Һ’имед щьвинедф ван qәз а һьнәк
бь худана Паwлос, һьнәк жи бь йа һәв ал‑хәбат ед wи һат ьбунә
авит ьне. Ль гора шә’дәт ийа щьвина сәдсал ийа дӧдада Пәтрус әва
нә’ма Р’омайедаф, бь нав әк и сӧр’ аwа гот и «Бабилонедаф» (5:13),
бәри кӧшт ьна хwә сала 65‑да ньвисийә, гав а мәсиһ иф жь дәст
Нероне Qәйс әреф Императ орийа Р’омайе дьһ ат ьнә зеранд ьне.
Мәр әме ве нә’ме әw ә, кӧ дьл бьдә бәр wан хwәндәв ана, к’и
жан кӧ баwәрийаф хwә Иса тин ьн у нав а тәнг асиф у зеранд ьнада
нә. Хӧданеф нә’ме ве ньвисареда нәхше Иса дьдә к’ьфше кӧ чаwа
щәфе Wи, мьрьн, р’абун у созе һат ьна Wи wан баwәрмәндар’а
гӧманәкә мәзьн пешда тинә. Бь ве дит ьне гәр әке баwәрмәндед
р’аст жи нав а щәфада тәйах кьн, чьмк и әва йәк а дьдә к’ьфше, кӧ
әw р’аст баwәрийеда п’ег а Исада дьч ьн. У әwед кӧ wе тәйах кьн,
гав а Иса Мәсиһ диса ә’йан бә, Әwе wан хәлат кә.
Ӧса жи хӧдане ве нә’ме һиви жь хwәндәв ана дькә, кӧ әw һәр
т’ьм һ’ьшйар у һазьр бьн, нав а жий ина пирозийедаф, һ’ьзк ьрьна
wанә һьндав а һәвда дӧр’ут и ниб ә у бьбьнә п’арьстг әһедф сах, ль
сәр wи р’ьк’ьне наве Мәсиһ чек ьри.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1‑2)
Биранина кьред Хwәдейә бона хьлазбунеф (1:3‑12)
Ширәтед баwәрмәндар’а, кӧ бь жийина пироз бьжин
(1:13–2:10)
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Борщед баwәрмәнда дәма щәфа у тә’ли‑тәнгийада
(2:11–4:19)
Хwәденасийа мьлук у хьзмәтк’арийа wан (5:1‑11)
Пашготьн (5:12‑14)

1

Сьлавк ьрьн

1 Жь Пәтр ус ф, Шанд ий е
Иса Мәсиһ,
щьмә’та Хwәдейә бьж арт и
р’а, йа кӧ ль wәлат ед Понт о
се, Галатйайе, Кәпәдокйайе,
Асйайе у Бит енйайеда хәриб
бәлабуй и йә. 2 Һун ль гора wе
qьрара Бав ф Хwәдейә пешд а
һат ьнә бьж арт ьне у бь Р’ӧһ’е
Пироз бӧһӧрт и‑жьбарә дьбьн,
wәк и гӧһдарийа Иса Мәсиһ
бьк ьн у бь хун а Wийә р’ет и
бенә паqьжк ьрьне:
Дә бьра к’әрәмф у ә’дьлай и
һе ль wә зедә бә.

Р’азибун бона гӧмана сах ийе
3 Шьк ьр

жь Хwәдер’а, Баве
Хӧданеф мә Иса Мәсиһ, кӧ жь
р’ә’ма Хwәйә п’ьр’, щарәкә дьн
әм дьне хьст ьн, бь р’абуна Иса
Мәсиһә жь мьрийа, wәк и бь
бьнә хwәйе гӧмана сах 4 у wан
соз‑qьраред нәбәталә нәр’ьзи
у нәч’ьлм ьси wар бьн. Әвана
ль ә’змана wәр’а хwәйк ьри нә.
5 У qәwат а Хwәде пе баwәри

йаф wә, wә хwәй дькә, бона wе
хьлазбунаф һазьрк ьри, йа кӧ
ахьрийа зәменда wе хӧйа бә.
6 Һун бь wе ша дьбьн, р’аст
ә ньһ а жи ӧса дьqәw ьмә кӧ
һун һьнәк и мә’дәк ьри нә, жь
дәст щур’ә‑щур’ә щер’ьбан
дьн а ф. 7 Әв йәк дьб ә сәб әб,
wәк и хал ьсийа баwәрийа wә
һе бь qимәт к’ьфш бә, нә кӧ
әw зер’е кӧ нав а егьрда те ще
р’ьбанд ьне ле диса ӧнда дьбә у
бь ви аwайи әw баwәрийа wә wе
һеж ай и пәсьн, р’умәт у qәд ьр
бә, wәхте хӧйабуна Иса Мәсиһ.
8 Wә Әw нәд ит ийә, ле һун Wи
һ’ьз дьк ьн, ньһ а жи набин ьн,
ле баwәрий а хwә Wи тин ьн
у ша нә бь wе әшqа мәзьнә
хwәй ир’умәт, кӧ бь зараф найе
гот ьне. 9 Чьмк и һун хьлазк ь
рьнаф р’ӧһ’е хwә дьст ин ьн, кӧ
мәр әме баwәрийа wә йә.
10 Бон а ве хьл азбуне п’ехәм
бәр ле гәр’ийан у к’әтьбунә бьн
ә’нәна у бона wе к’әрәмаф кӧ wе
wәр’а бьбуйа п’ехәмбәрт иф кь
рьн. 11 Р’ӧһ’е Мәсиһи нава wанда
һе пешда ль бәр wан вәд ьк ьр,
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кӧ Мәсиһе щәф е бьк’ьш инә
у пәйр’а бьк’әвә р’умәта Хwә.
У wан дьк ьр кӧ бьзан ьбьн к’а
бона к’әнге у зәманәк и чаwада
әв йәке бьqәw ьм ьн. 12 Ль бәр
wан вәбу, wәк и әw нә кӧ бона
хwә, ле бона wә хәбьт ин, гав а
әw тьшт ед ньһ а wәр’а бь дәс
те wан һат ьнә гот ьне, йед кӧ
Мьзгини wәр’а даннасин кьрьн,
бь Р’ӧһ’еф Пирози кӧ жь ә’змен
һатә шанд ьне. Мьлйак’әтф жи
дәм ан а wан тьшт ад а нә, кӧ
һәма бьбин ьн.
Һ’ьшйар у пирозф бьн
13 Бон а wе йәке һун фьк ьр ед
хwәда пьштгьредайи у һ’ьшйар
бьн, т’ам гӧмана хwә бьд ьнә
сәр wе к’әрәме, йа кӧ wе wәр’а
бе дайине, wәхте хӧйабуна Иса
Мәсиһ. 14 Мина зар’ед гӧһдар
бьн, нәбьнә мин а wи wәхт е
дьлх wәстьнед хwәйә нәзанийа
хwәда. 15 Ле мина wи Пирозе кӧ
гази wә кьр, һун жи пироз бьн
нава һ’әм у р’абун‑р’ун ьшт ьна
хwәда. 16 Чаwа ньвисар ә: «Пи
роз бьн, чьмк и Әзи пироз ьм»*.
17 Һәг әр һун Wир’а Бав о дь
беж ьн, Йе кӧ бе фьрqи ди
wана һәр кәси wәкә ә’мәлед
* 1:16

wи дькә, кӧ ӧса йә ви wәхт е
хәриб‑фьрарийа хwәйә ве дь
не бь хофа Хwәде дәрбаз кьн.
18 Чьмк и һун зан ьн wәк и һун
жь р’аw‑р’ьзьмедф кал‑бавайә
бекер, пе wан тьшт ед кӧ ӧнда
дьбьн, аwа гот и зер’а йан зива
нәһатьнә к’ьр’ине, 19 ле пе хуна
Мәсиһә qимәт‑гьран, кӧ әw
чаwа бәрхәк и беqӧсур у беләк’ә
бу. 20 Әw һе бәри дәстпебуна
дьнйайе к’ьфшк ьри бу, ле ван
ахьрийада бона wә ә’йан бу.
21 Бь Wи wә баwәрий а хwә Wи
Хwәдейи ани, Йе кӧ Әw жь нава
мьрийа р’ак ьр у р’умәт да Wи,
ләма баwәри у гӧмана wә сәр
Хwәде йә. 22 Аwа wә гӧһдари
йа р’аст ийе кьр у бь ви аwайи
хwә паqьж кьр, кӧ һ’ьзк ьрьна
wә һьнд ав а хушк‑бьр ад а бе
һ’ьләк’ари бә, ньһа бь дьле сах
һәвдӧ qай им һ’ьз бьк ьн. 23 Һун
нә кӧ жь һавене п’уч’ диса дьне
к’әт ьнә, ле жь йе нәп’уч’, жь
хәб әра Хwәдейә хwәй иә’мьрә
һ’әта‑һ’әтайе. 24 Чьмк и
«Һ’әм у мәрьвф мина гиһе нә
у т’әм ам ий а р’әwш а wан
мина гӧле гиһе.
Гиһ а һ’ьшк дьб ә у гӧлед wе
же дьwарьн,

Qан уна К’аһ инт ийе 11:44‑45; 19:2; 20:7.
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ле хәбәра Хӧдан һ’әта‑һ’ә
тайе дьм инә».*
Әв әw хәбәр ә, кӧ бь Мьзгинийе
wәр’а һатә дай ине.
25

Кәвьре сах у мьләте пироз

2

1 Дә һәр щур’ә хьр абий е,
һ’ьләк ’арийе, дӧр’ут ийе,
һ’әвсуд ийе у бӧхданбеж ийе жь
п’еш а хwә даwш ин ьн. 2 Мин а
дәрг ушед ль бәр бьстен, һ’әйра
шир е сьп ий и р’ӧһ’ан ид а бьн,
кӧ һун бь wи хьл азб ун ер’а
мәзьн бьн. 3 Чьмк и ньвис ар
ә: Wә «тә’м а шир ьн ай ий а
Хӧд ан һьлд ай ә»*. 4 Хwә ль
Wи бьг ьрьн, Wи кәвьр е сах и
кӧ жь мәр ьв а т’әхс ирк ьр и ф
йә, ле жь Хwәдед а бьж арт и у
хwәй иqәд ьр ә. 5 Һун жи мин а
кәв ьр ед сах, п’ар ьстг әһ әк ә
р’ӧһ’ан и wәр ьн ә чек ьр ьн е,
чаw а к’аһ ин ед ф пир оз qӧр
банедф р’ӧһ’ан ий ә ль Хwәде
хwәш бь Иса Мәсиһ бьд ьн.
6 Чьмк и к’ьт еб ед а ньв ис ар ә:

«Ва Әз Сийонедаф кәвьрәк и
жьбар әй и у хwәй иqәд ьр
чаwа кәвьре ә’нишкеф да
тин ьм
у к’и баwәрийа хwә Wи бинә,
т’ӧ щар wе шәрм и нәм и
нә»*.
7 Аwа әw кәвьр бон а wә баwәр
мәнда хwәй ир’умәт ә, ле бона
нәбаwәра:
«Әw кәвьре кӧ һоста т’әхсир
кьр, Әw бу сәре ә’нишке»*,
8 «Кәвьр е кӧ мәрьв сәрд а дь
льк’ӧм ьн
у зьнаре кӧ же һол дьбьн»*.
Әw дьл ьк ’ӧм ьн, чьмк и гӧһ
дарийа хәб әр е нак ьн у чаwа
wе йәкер’а жи к’ьфшк ьри нә.
9 Ле һун qәбиләкә жьбарә нә,
к’аһ инед п’адшат ийе, мьләт е
бӧһӧрти, щьмә’та Хwәде, wәк и
к’әрәмәтед* Wи бьк ьнә дәнг и,
Йе кӧ һун жь тә’ристан ийе га
зи р’онайа хwәйә һ’ӧжмәк’ар
кьрьнә**. 10 Wәхт әке һун нә
т’ӧ щьмә’т бун, ле ньһ а бунә

* 1:24‑25 Ишайа 40:6‑8.
* 2:3 Зәбур 34:8.
* 2:6 Ишайа 28:16.
* 2:7 Зәбур 118:22.
* 2:8 Ишайа 8:14.
* 2:9 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Т’ор’ьнт ийа Wи».
** 2:9 Ишайа 43:20‑21; Дәрк’әт ьн 19:5‑6.
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щьмә’та Хwәде, һунә бе р’ә’ма чаwа хӧламед Хwәде. 17 Qәд ьре
Хwәде бун, ле ньһ а wә р’ә’м һ’әм уй а бьг ьрьн хушк‑бьр а
дит ийә*.
һ’ьз бьк ьн, жь Хwәде бьтьрсьн,
qәд ьре п’адше бьг ьрьн.
Хӧламед Хwәде
Һун жи р’ийа Мәсиһә 
11 Дәл ално! Әз һиви жь wә
щәфад а һәр’ьн
дьк ьм, чаwа мәрьвед фьрари у
хәриб ә ве дьне, һ’әвза хwә жь
дьлһавьж ийед бәдәне бьк ьн, кӧ
мьqабьли р’ӧһ’е wә шәр’ дьк ьн.
12 Нава п’утп’арьстадаф һун хwә
ӧса п’әргал хwәй кьн, wәк и чь
тьшт ида жи wә р’әзил бьк ьн
чаwа хьраб, кьред wәйә qәнщ
бьбин ьн у шьк ьрийе бьд ьнә
Хwәде, wе Р’ож а кӧ сәрик и
бьдә дьне.
13 Гӧр’а ф һәр сәрwерт ий е д
мәрьв айеда бьн, бона хат ьре
Хӧд ан, гӧр’а п’адш ед а бьн,
чаwа сәрwер е һәри бьл ьнд,
14 ӧса жи гӧр’а wәл ий ад а ф бьн,
кӧ жь алийе п’адшеда шанд иф
нә, wәк и щәзайе бьд ьнә нәһә
qа у пәсьн жи бьд ьнә qәнща.
15 Чьмк и әв ә qьр ар а Хwәде,
кӧ һун бь qәнщ ик ьрьне дәнг е
мәрьвед беһ’ьшә нәзан бьд ьнә
бьр’ине. 16 Мина мәрьвед аза
бьж ин. Бьра азай ийа wә нәб ә
хелийа хьрабик ьрьне, ле бьж ин

Хӧламно, бь хофк’еш икә
мәзьн гӧр’а ахайед хwәда бьн,
нә кӧ т’әне гӧр’а йед qәнщ
у бәрбьһер ад а бьн, ле гӧр’а
зӧлмк’арада жи. 19 Чьмк и әва
бәхтәwарик ә, һәг әр йәк бона
хатьре Хwәде щик и һәqи‑нәһәq
зәл ул ийе дьк’ьш инә у сәбьр
дькә. 20 Ле чь фәйдә һәгәр һун
бона гӧнәк ьрьне бенә ледане у
тәйах кьн? Ле һәг әр һун бона
qәнщ ик ьрьне щәфе бьбин ьн у
тәйах кьн, һун ль бәр Хwәде
бәхтәwар ьн. 21 Бәле һун ве йә
кер’а һатьнә газик ьрьне, чьмк и
Мәсиһ хwәха жи бона wә щәфа
к’ьшанд у нәхшәк wәр’а һьшт,
wәк и һун п’егәһа Wида һәр’ьн.
22 Әwи гӧнә нәк ьр у зар е Wи
да һ’ьләк’ари т’ӧнәбу*. 23 Гава
дьһатә р’әзилк ьрьне, жь бәрва
кәс р’әзил нәд ьк ьр, гава щә
фа дьк’ьшанд, гәф ль кәсәки
нәд ьх wар, ле Хwә спарт ьбуф

* 2:10 Һосейа 2:23.
* 2:22 Ишайа 53:9.
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һ’ак ьме сәр р’аст ийе*. 24 Әwи
гӧнед мә бәдәна Хwәда р’ак ь
рьнә сәр дар, wәк и әм һьн
дав а гӧнада мьри* бьн у бона
һәqийе бьж ин: Бь дәхмед Wи
һун qәнщ бун**. 25 Чьмк и һун
мина пәз ед хал ьфиф бун, ле
ньһ а һун ль Шьван у Сә’вийе
р’ӧһ’е хwә вәгәр’ийанә.

3

Т’әм ийа бона жьн у мер

1 Ӧса жи к’ӧлф әтноф, гӧр’а
мере хwәда бьн, wәк и жь
wан һьнәк жи, һәгәр гӧһдарийа
хәб әре нак ьн, бь п’әрг ал ийа
жьнед хwә, бе гот ьн жи бенә
сәр баwәрийе* 2 гава п’әргалийа
wәйә хофә у навә‑нам ус бьби
ньн. 3 Бьра хәм ьла wә дәрв ав а
бь гӧливәгьртьне у т’ор’ед зер’а,
йан жи бь к’ьнща нибә*, 4 ле йа
мәрьве һьндӧр’е дьлда, р’ӧһ’ә
ки мьл ук у гьранә бәдәwәтийа
нәб әт ал ә, кӧ ль бәр Хwәде
п’ьр’ бь qимәт ә. 5 Чьмк и бәре
бь ви тьһәри к’ӧлфәтед пирозә
кӧ гӧмана хwә дан ибунә сәр

Хwәде, хwә дьхәм ьланд ьн, хә
мьла wан әw бу кӧ гӧр’а мере
хwә бьк ьрана, 6 мина Сәрайе
кӧ гӧр’а Бьраһ имдаф бу у дьг о
тә wи: «Хwәйе мьн». Иди һун
qиз ед wе дейе нә, һәг әр һун
хwә ль qәнщ ийе дьг ьрьн у жь
т’ӧ тьшт и нат ьрсьн.
7 Ӧса жи мерно, бь фә’мд а
рийе ә’мьре хwә т’әви жьнед
хwә дәрбаз кьн, чаwа qьсьме
сьст qәд ьре wан бьг ьрьн, ӧса
жи чаwа һәвалwаре wе жийина
кӧ һуне п’ешк’ешф бьст ин ьн,
wәк и т’ӧ тьшт нәбьнә бай исе
дӧайед wә*.
Щәфе бона р’аст ик ьрьне 
бьк’ьш иньн
8 Һәйнәс әр һ’әм у жи сәр не
тәке бьн, сәр һәв шәwат бьн,
һәв һ’ьз бьк ьн, р’ә’м у шкәс
ти бьн. 9 Жь бәр хьрабийев а
хьрабийе нәк ьн, йан жь бәр
беһӧрмәтк ьрьнев а беһӧрмәт
кьрьне, ле жь бәр ванва дӧа‑дь
розга ль wан бьк ьн, чьмк и һун

* 2:23 Ишайа 53:7.
* 2:24 Бь гот ьнәкә дьн: «Жь гӧна дур» йан «аза».
** 2:24 Ишайа 53:5‑6.
* 3:1 Әфәси 5:22; Колоси 3:18.
* 3:3 Тимот’ейо I, 2:9.
* 3:7 Әфәси 5:25; Колоси 3:19.
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ве йәкер’а һат ьнә газик ьрьне,
wәк и дӧа‑дьрозг е создай и сәр
wәда бе. 10 Чьмк и ньвисар ә:
«К’и жий ине бәгәм дькә
у дьх wазә р’ожед хwәш бь
бинә,
бьра зьмане хwә жь хьрабийе
хwәй кә
у заре хwә жи жь һ’ьләк’а
рийе.
11 Бьра жь хьрабийе вәг әр’ә,
qәнщ ийе бькә
у ә’дьлайийе бьгәр’ә, ль пәй
wе һәр’ә.
12 Чьмк и ч’ә’в е Хӧд ан ль сәр
р’аста йә
у гӧһе Wи сәр дӧайе wан ә,
ле Хӧдан мьqабьл и wан ә,
йед кӧ хьрабийе дьк ьн».*
13 К’и wе хьр аб ий е ль wә
бькә, һәгәр һун дәмана qән
щик ьрьнеда бьн? 14 Ле һәг әр
һун бона р’аст ик ьрьне щәфе
жи бьбин ьн, һунә хwәзьл и нә!
Иди жь мәрьва нәт ьрсьн у хwә
ӧнда нәк ьн*. 15 Ле бәле Мәсиһ
чаwа Хӧдане пироз дьле хwәда
бьл ьнд бьг ьрьн. Һәр гав һазьр

бьн, щаба wан һ’әм уйа бьд ьн,
йед кӧ бона wе гӧмана нава wәда
дьп ьрсьн. Ле wе йәке бь хоф
у мьл укт ийе бьк ьн*, 16 хwәйе
исафаф р’ьһ’әт бьн, wәк и, гава
һун бенә р’әзилк ьрьне, йед кӧ
п’әрг ал ийа wәйә qәнщә т’әви
Мәсиһ беһӧрмәт дьк ьн, шәрми
бьн. 17 Һе qәнщ ә, һәгәр qьрара
Хwәде йә, әм бона qәнщ ийе
щәфе бьк’ьш иньн, нә кӧ бона
хьрабийе. 18 Чьмк и Мәсиһ ща
рәке бона һәр т’ьм бона гӧна
щәфа к’ьшанд*, Йе һәq бона
нәһәqа, wәк и мә незик и Хwәде
кә. Әw алийе бәдән ида һатә
кӧшт ьне, ле алийе р’ӧһ’ан ида
жий инер’а һатә вәгәр’анд ьне.
19 Бь р’ӧһ’ан и чу нав а wан р’ӧ
һ’ед кәледа даннасин кьр, 20 йед
кӧ wәхтәке нә гӧһдар бун, гава
Хwәде бь дум ьк а дьреж сәбьр
дьк ьр, wи зәмане Нӧһдаф, гава
гәм и дьһ ат ә чек ьрьне. Wед а
һьнд ьк, аwа гот и һ’әйшт нәфс
«нав а аведа» хьлаз бун*. 21 Әw
ав сур әт е ньхӧм анд ьне ф бу,
к’ижан ньһа wә хьлаз дькә. Әw

* 3:10‑12 Зәбур 34:12‑16.
* 3:14 Мәтт а 5:10.
* 3:15 Ишайа 8:12‑13.
* 3:18 Аһа жи те фә’мк ьрьне: Дәwса «щәфа к’ьшанд» «мьр».
* 3:20 Дәстпебун 6:9–8:22.
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ньхӧмандьн нә кӧ wә жь qьлера
бәдәне дьшо, ле жь исафа р’ьһ’әт
шә’дәт ик ә ль бәр Хwәде*. Әw
йәк бь р’абуна Иса Мәсиһә жь
мьрийа wә хьлаз дькә, 22 Йе кӧ
чуйә ә’змен, ль мьле Хwәдей и
р’асте йә у мьлйак’әт, һ’ӧкӧмәт
у qӧдр әт ед р’ӧһ’ан и бьн гӧр’а
Wида нә.

4

Аwа Мәсиһ кӧ бона мә
бәд ән и щәф а к’ьш анд,
һун жи бь wе нет‑фьк ьре си
льһ’к ьр и бьн. Чьмк и йе бь
бәдәни щәфа к’ьшанд, wи дәст
жь гӧна к’ьшанд ийә, 2 wәк и
иди һ’әта мьрьна хwә, нә кӧ
ль гора дьлһ авьж ийед хwәйә
мәрьв ай и бьж ин, ле ль гора
qьрара Хwәде. 3 Бәси wә йә,
кӧ wә wәхт е жий ин а хwәйә
бьһӧрид а ль гор а хwәст ьн а
п’утп’арьстаф дәрбаз кьрийә,
һун пәй һ’әрам ийеф, тәмх wәс
тьнед хьраб, пәй‑вәх wарьне,
куч’ьксант ийе, сәрх wәш ийе у
п’утп’арьстийа к’ьрет к’әтьбун.
4 Әw п’утп ’ар ьст ә’щебм ай и
жи дьм ин ьн, wәк и һун т’әви
авит ийа wанә бенам уси набьн

у наве хьраб ль пәй wә дьх ьн.
5 Ле әwе ль бәр Wи щабдар бьн,
Йе кӧ һазьр ә диwана мьри у
зенд ийа бькә. 6 Бона ве йәке
жи wан мьрий ар’а Мьзг ин и
һатә дай ине, йед кӧ бь бәдә
ни мина мәрьв а диwана wан
һатә кьрьне, wәк и бь р’ӧһ’ан и
бьж ин мина Хwәде.
П’ешк’ешед Хwәдейә 
бона щьвинеф

1

7 Ахьрий а һәр тьшт и незик
буйә. Аwа сәрwахт у сәр хwә
бьн, кӧ бьк арьбьн дӧа бьк ьн.
8 Бәри һәр тьшт и, һ’ьзк ьрьн а
wә һьндава һәвда бь дьл у щан
бә, чьмк и һ’ьзк ьрьн гәләк гӧ
на дьн ьхемә. 9 Һьндава һәвда
мев анһ’ьз бьн, бина хwә тәнг
нәк ьн*. 10 Жь wә к’е чь п’еш
к’еш стандийә, бь wе жи һәвр’а
хьзмәтк’арийе бьк ьн, чаwа wә
к’илед qәнщә к’әр әма Хwәде.
11 Һәг әр йәк хәб әр дьдә, бьра
гот ьнед Хwәде хәбәр дә, һәгәр
йәк хьзмәтк’арийе дькә, бьра
бь wе qәwат е бькә, кӧ Хwәде
дайе, wәк и һәр тьшт ида наве
Хwәде бе бьл ьндк ьрьне бь Иса

* 3:21 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Ле ньхӧманд ьн бона исафа qәнщ шә’дәт и
йә ль бәр Хwәде». Дәwса хәбәра «шә’дәт и» һьнәк «дәлиләк» фә’м дьк ьн.
* 4:8 Аqуб 5:20; Гот ьнед Сьлеман 10:12.
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Мәсиһ, р’умәт у qӧдр әт жь пешда жь мәда дәстпед ьбә, ле
Wир’а һ’әта‑һ’әтайе. Аминф.
ахьрийа wане чаwа бә, йед кӧ
гӧр’а wе Мьзг ин ийа жь Хwәде
Щәфа у тә’л и‑тәнг ийед 
нак ьн? 18 Ньвисар ә:
бона наве Иса Мәсиһ
«Һәгәр йе р’аст wе бь зорәке
12 Дәлално! Жь wе алава тән
хьлаз бә,
гасийеф ә’щебмай и нәм ин ьн,
иди һ’але нәп’ак у гӧнәк’араф
кӧ бона щер’ьбанд ьне те сәре
wе чаwа бә?»*
wә у нәфьк ьрьн кӧ әв чь бәла 19 Аwа йед кӧ ль гора qьрара
бу ль wә qәw ьм и. 13 Ле ша бьн, Хwәде щәфе дьк’ьшиньн, бьра
кӧ һун т’әви щәфед Мәсиһ дь хwә ль qәнщийе бьгьрьн, р’ӧһ’е
бьн, wәк и wи wәхт е хӧйабуна хwә бьсперьнәф Ә’фьрандаре
р’умәт а Wи һуне жь шабуне хwәй и амьн.
гәш бьн. 14 Һәг әр һун бон а
Бона кәре пәзе Хwәде
наве Мәсиһ бенә р’әзилк ьрь
1
не, һунә хwәзьл и нә, кӧ ӧса
Әз һиви жь бәрпьрсийаред
йә Р’ӧһ’е хwәй ир’умәт, Р’ӧһ’е
нава wәда дьк ьм, әз хwәха
Хwәде сәр wә дан ийә*. 15 Бьра жи чаwа бәрп ьрсийар у шә’де
жь wә т’ӧ кәс щәфе нәк’ьш и щәфед Мәсиһ у һәвал‑п’аре wе
нә, чаwа меркӧж, йан дьз, йан р’умәт е мә, йа кӧ wе хӧйа бә.
зӧлмк’ар, йан жи т’әви шьхӧле 2 Шьв ант ийе wи кәрийе пәзе
хәлqе буй и. 16 Ле һәгәр щәфе Хwәдей и ль бәр хwә бьк ьн*,
бьк’ьш инә чаwа мәсиһ иф, бь нә кӧ бе дьл, ле бь дьл у щан
ра шәрм нәкә, ле шьк ьрийе ӧса хwәй кьн, чаwа Хwәде дь
бьдә Хwәде бона ви нави, кӧ хwазә, нә кӧ бона к’ара хwә, ле
сәр wи йә. 17 Иди wәхт пер’а бь р’әз әд ьл и**, 3 нә кӧ ль сәр
гьһ ишт ийә, wәк и диwан жь йед кӧ п’ара wә к’әт ьнә һ’ӧкӧм
мала Хwәдеда дәстпебә у һәгәр кьн, ле нәхше qәнщ нишан и

5

* 4:14 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Жь алийе wанв а Әw те
беһӧрмәтк ьрьне, ле жь алийе wәв а те бьл ьндк ьрьне».
* 4:18 Гот ьнед Сьлеман 11:31.
* 5:2 Нав һьнәк дәстн ьвисарада әв жи һәйә: «Чаwа сә’ви».
** 5:2 Йуһ’әнна 21:15‑17.
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кери кьн. 4 У гава Сәрәкш ьван
ә’йан бә, һуне wе т’ащеф р’у
мәт е бьст ин ьн, кӧ ч’ьрусийа
wе ӧнда набә.
5 Ӧса жи щаһ ьлно, гӧр’а мә
зьнада бьн. У һун һ’әм у жи, ль
бәр һәв шкәст и бьн, хӧлам
тийе һәвдӧр’а бьк ьн, чьмк и
ньвисар ә:
«Хwәде мьqабьли к’ӧбар‑ба
бах а йә,
ле к’әрәме дьдә шкәстийа»*.
6 Бьн дәст е Хwәдей и зор та бьн,
кӧ Әw wәхтда wә бьл ьнд кә*
7 у һ’әм у хәмед хwә бав еж ьнә
сәр Wи, чьмк и Әw бон а wә
хәм дькә.
8 Сәрwахт бьн, һ’ьшй ар бь
мин ьн! Мирещ ьнеф нәйаре wә
мин а шер мьр’ә‑мьр’а wи йә,
дьг әр’ә к’а к’е һ’уфи хwә кә.
9 Баw әрий ед а һ’имг ьрт и мь
qабьл и wи бьс әк ьн ьн, чьмк и
һун зан ьн кӧ хушк‑бьр ед wә
жи т’әм ам ий а дьнй айед а хут

wан щәф а дьк’ьш ин ьн. 10 Ле
Хwәдейе т’әмамийа к’әрәме, Йе
кӧ пе Мәсиһ һун гази р’умәт а
хwәйә һ’әт а‑һ’әт айе кьрьнә,
пәй һьнәк щәфа дит ьнер’а, wе
Хwәх а wә к’ам ьл кә, бьш ьд и
нә, qәwат кә, хwәй ибьнгәһ кә.
11 Qӧдр әт жь wир’а һ’әт а‑һ’ә
тайе. Амин.
Сьлавед ахьрийе
12 Мьн

бь дәст е Силас*, ча
wа бьрак и амьн әз wи һ’әсаб
дьк ьм, кьн wәр’а ньвиси, дьл
дьд ьмә wә у шә’дәт ийе дьд ьм,
кӧ әв ә к’әрәма Хwәдейә р’аст.
Вед а һун qәw ин бьс әк ьн ьн.
13 Щьвин а ф Бабилонед а ф* ль
wә сьлав дькә, йа кӧ т’әви wә
һатийә бьжартьне, ӧса жи лаwе
мьн Марqос. 14 Бь р’ам усана
һ’ьзк ьрьнейә дьле сах һәвдӧ
сьлав кьн. Дә бьра ә’дьлай и
ль wә һ’әм уйед п’ара Мәсиһ
бә. Амин.

* 5:5 Гот ьнед Сьлеман 3:34.
* 5:6 Мәтт а 23:12; Луqа 14:11; 18:14.
* 5:12 Бь йунан и «Силв ано» ньвисар ә, кӧ щур’әк и нав е «Силас» ә.
* 5:13 Бь фьк ьра һьнәк а һьнг е баwәрмәнда баж ар е Р’омаф Италйайер’а
дьг от ьн «Бабилон».

НӘ’М А ПӘТРУСӘ ДӦД А
Пешготьн
Пәтрусеф шанд иф бь ве нә’ма хwәйә дӧда бәрбьр’и һ’әм у ба
wәрмәнда дьбә. Мәрәме wий и мәзьн әw бу, кӧ пеш ийа һинк ьрьна
дәрсдаред шаш бьдә гьрт ьне у баwәрмәнд жь wе һинк ьрьне нә
хал ьфьн, йа кӧ бь дәст е wан мәрьв аф һат ийә һинк ьрьне, к’иж ана
бь ч’ә’ве хwә Иса дит ьбун у бь гӧһе хwә гот ьнед Wи бьһ ист ьбун.
Әw бәрк’ давежә wан, йед кӧ дьбеж ьн Мәсиһ вәнаг әр’ә у һин
кьрьнед зәwалф һин дьк ьрьн у р’абун‑р’ун ьшт ьна хwәда жи нә
р’ева бун. Әw сәрда зедә дькә кӧ дәр әнг ик’әт ьна Иса Мәсиһ жь
сәбьра Хwәде йә, к’ара хьлазбунаф р’ӧһ’е инсен ә, чьмк и Хwәде
нах wаз ә кӧ т’ӧ кәс ӧнда бә, ле әw дьх wаз ә wәк и һ’әм у жи жь гӧ
нәк ьрьне вәг әр’ьн (3:9).
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1‑2)
Гази у бьжартьна Хwәдейә һьндава мәсиһийадаф (1:3‑21)
Дәрсдаред шашә дәрәw (2:1‑22)
Һатьна Мәсиһә дӧда (3:1‑18)

әw баw әр ий а ф хwәй иq им әт
станд ьн, чаwа мә станд:
1 Жь Шьмһ’ун Пәтрусеф хӧ
2 Дә бьра к’әр әмф у ә’дьл ай и
лам у шандийеф Иса Мәсиһ, бь wе занәбуна Хwәде у Хӧда
wанр’а, йед кӧ бь һәqийа Хwә неф мә Иса ль сәр wә зедә бә.
де Хьлазк ьреф мә Иса Мәсиһ*

1

Сьлавк ьрьн

* 1:1 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Хwәде у Хьлазк ьр е мә Иса Мәсиһ».
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Гази у бьж арт ьна Хwәде
3 Qәwат а хwәдет ий а Wи һәр
тьште кӧ ль жийина хwәденаси
йе дьк’әвә п’ешк’еш иф мә кьр,
бь wе занәбуна мәйә һьндав а
Wида, Йе кӧ бь сайа р’умәт у
qәнщ ийа Хwә гази мә кьр. 4 Бь
ви аwайи Әwи созед һәрә мәзь
нә qимәт данә мә, wәк и әм бь
wан т’әви бьнйат’а хwәдет ийе
бьн у жь wе бош‑бәтал ийа кӧ
жь дьлһ авьж ийед дьне пешда
те бьр’әвьн.
5 Һәма бона ве йәке һәр али
йава хирәт кьн, сәр баwәрийа
хwәда qәнщ ийе зедә кьн, сәр
qәнщ ий ед а зан әбун е, 6 сәр
занәбуне хwәгьртьне, сәр хwә
гьрт ьн е сәбьр е, сәр сәбьр е
хwәденасийе, 7 сәр хwәденасийе
һ’ӧба хушк‑бьра у сәр һ’ӧба
хушк‑бьра һ’ьзк ьрьне. 8 Чьмк и
һәг әр әв шӧрәтана нав а wәда
һәнә у зедә дьбьн, һун бекер
у беб әр нам ин ьн нава wе за
нәбуна wәйә һьндава Хӧдане
мә Иса Мәсиһда. 9 Ле ль щәм
к’е әв шӧр әт ана т’ӧнәнә, әw
ч’ә’в ада һаqас мә’рьм ә, wәк и
qәт набинә у бир кьрийә кӧ жь
гӧнед хwәйә бәре паqьж буйә.
10 Бона ве йәке хушк‑бьрано,
һе бьк ьн кӧ wе гази у жьбар ә

буна хwә т’әстиq кьн. Һун кӧ ве
йәке бьк ьн, т’ӧ щар нак’әвьн.
11 Бь ви аwайи дәрг әһе ль бәр
wә бь мәр’дан и вәб ә, кӧ бь
к’әвьнә П’адшат ийа һ’әта‑һ’ә
тайейә Хӧдан у Хьлазк ьре мә
Иса Мәсиһ.
12 Бон а ве йәк е әз һәр гав
дьх wазьм кӧ ван тьшта бьк ьмә
бира wә, чаwа һун зан ьн у сәр
wе р’аст ийа кӧ гьһ ишт ийә wә
жи һ’имг ьрт и нә. 13 Әз ве йәке
жи р’аст дьбин ьм, wәк и һ’әта
ви qал ьбида мә бин ьмә бира
wә. 14 Чьмк и заньм кӧ әзе зуть
рәке ви qал ьби жь хwә бех ьм,
чаwа кӧ Хӧдане мә Иса Мәсиһ
ә’лам и мьн кьрийә. 15 Аwа әзе
бьк ьм, кӧ пәй чуй ина мьнр’а
жи, һун һәр гав бьк арьбьн ван
тьшта бин ьнә бира хwә.
Йед кӧ бь ч’ә’ва 
р’умәта Иса Мәсиһ дит ьн
16 Әм нә кӧ пәй ч’ьловиск ийед
һостатийә бәрхwәдәрхьсти к’ә
тьбун гав а мә дәрһәqа qәwат у
һатьна Хӧдане мә Иса Мәсиһда
wәр’а гот, ле мә бь ч’ә’вед хwә
мәзьнай ийа диндара Wи дит.
17 Әwи жь Бав ф Хwәде р’умәт у
һӧрмәт станд, гав а жь wе Р’у
мәта Qәшәнг дәнг һат у гот:
«Әw ә Кӧр’е Мьн и дәлал, жь
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к’иж ан и Әз р’ази мә»*. 18 Мә
хwәх а әв дәнг бьһ ист, гав а
жь ә’змен һат, һьнг е әм т’әви
Wи сәре ч’ийайе бӧһӧрт и бун.
19 Аwа гот ьнед п’ехәмб әрт и
йеф жи бона мә һе мак дьбьн.
Qәнщ ә wәк и һун дина хwә
бьд ьнә wан, чьмк и әw мина
ч’ьраке нә, кӧ тә’рийеда р’она
йе дьдә, һ’әта сьбәһ зәлал бә
у стәйрк а бәрбьр’о дьле wәда
дәр е. 20 Ле пеш ий е ве йәк е
зан ьбьн кӧ т’ӧ кәс хwәс әри
хwә ньк ар ә п’ехәмб әрт ийед
ньвисаре шьровәкә. 21 Чьмк и
т’ӧ п’ехәмб әрт и бь хwәст ьна
дьле мәрьваф нәһатийә дайине,
ле мәрьва бь р’ебәрийа Р’ӧһ’еф
Пироз жь Хwәдеда хәбәр данә*.

2

Дәрсд аред дәр әw

П’ехәмб әр ед дәр әw жи
нава щьмә’та Исраеледаф
дәрк’әт ьнә, чаwа ль нава wәда
жи wе дәрсдаред дәрәw дәрен.
Әwе һинк ьрьнед зәwалф вәд ь
зьнә нава wә, wи Хwәй ийе кӧ
әw к’ьр’ин жи инк’арф кьн у
1

зут ьр әке бәлайе бин ьнә сәре
хwә. 2 Гәләк wе бәр байе бе
нам усий а wан к’әвьн, р’уйе
wанд а wе р’ий а р’аст ийе бе
беһӧрмәтк ьрьне. 3 Wе жь дәст
тьмак’арийе бь заре хwәш wә
бьхапиньн бона к’ара хwә. Ди
wана wане дәрәнг и нәбә, бәла
wан бәр шем ике йә.
4 Чьмк и һ’әйфа Хwәде ль wан
мьлйак’әт едф кӧ гӧнәф кьрьн
нәһат, ле әw qәйдк ьри авитьнә
зьндана тә’рист ан ийе, Р’ож а
Диwанер’а данә хwәйк ьрьне.
5 У һ’әйфа Wи дьнйа пеш ьн жи
нәһат, т’әне һ’әйшт нәфс, Нӧһеф
кӧ һәqи даннасин дьк ьр, мала
wива хьлазф кьр гава лейиф ани
сәр дьнйа нәп’ак а*. 6 Диwана
баж ар ед Содомф у Гоморайе
жи кьр, әw кьрьн ах‑хwәл и,
wеран кьр, бона нәп’акед пәй
wанр’а дәрсәк һьшт.* 7 Лут еф
р’аст жи, кӧ жь беп’әрг ал и
йа нәп’ак айә бенам уси ащьз
бьбу, хьлаз кьр. 8 Чьмк и әwи
р’аст, кӧ нав а wанда дьма, кь
ред беолит ийаф wан дьд ит ьн

* 1:17 Мәтт а 17:1‑5.
* 1:21 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Ле мәрьв ед Хwәдейә пир оз ф
бь р’еб әрийа Р’ӧһ’е Пир оз хәб әр данә».
* 2:5 Дәстпебун 6:18; 7:13.
* 2:6‑7 Дәстпебун 19.
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у дьбьһ ист ьн, һәр р’ож р’ӧһ’е
wий и р’аст хwәда дьшәw ьт и.
9 Хӧд ан кӧ бь ви аwайи кьр,
әw занә чаwа хwәден ас а жи
жь щер’ьбанд ьнаф хьлаз кә у
нәһәqа Р’ож а Диwанер’а хwәй
кә, wәк и щәзайе хwә бьстиньн,
10 илаһ иф wан, йед кӧ пәй һ’әра
мийаф хwәстьна qальб к’әтьнә,
дьжән ьнә сәрwерт ийе.
Әwә бәрз әq у хwәр’ази нә,
хоф жи нак ьн, йед хwәй ир’у
мәт ә жорьн беһӧрмәт дьк ьн,
11 ле мьлйак’әт чьqаси пе qәwат
у зорай ийа хwә жь ван зедә
тьр ьн, диса ль бәр Хӧдан бь
беһӧрм әтк ьрьне шьк ий ат е ф
wан нак ьн. 12 Әв мәр ьв ан а
мин а һ’әйwанед без ар ә‑бе
зьман ьн, бь qаф е хwәйә вала
тенә р’еб әрик ьрьне, кӧ бона
неч’ир у кӧшт ьне дьне к’әт ь
нә, wан тьшта беһӧрмәт дьк ьн
кӧ ньз ан ьн әw чь нә, әве жи
мина wан һ’әйwана ӧнда бьн
һәр’ьн. 13 Хьр абий а wане ль
wан вәгәр’ә. К’ефа дьле хwәр’а
хьрабийа кӧ р’о‑нава‑р’оже дь
кьн хwәр’а шабун һ’әсаб дьк ьн.
Әвана ләк’ә у һ’әрам ьн, т’әви
wә дьх wьн‑вәд ьх wьн у һьнг е
нав а р’ийед хwәй ә дәр әwд а

к’еф дьк ьн. 14 Ч’ә’в ед wан ль
зьнек’арийе йә, жь гӧнәк ьрь
не т’ер набьн, баwәрмәндед
нәш ьд ийай и пәй хwә дьбьн,
дьле wан т’әне һин и тьмак’а
рийе буй ә. Ньфьр’ сәр wан
ә! 15 Дәст е хwә жь р’ийа р’аст
кьрьн, хал ьфинф, р’ийа Бьла
ме ф Бәурда чун, йе кӧ маше
нәһәqийе һ’ьз кьр*. 16 Ле ль
нәһәqийа wи һат ә һьлат ьне ф
гав а к’әра без ар ә‑безьман бь
зьм ане мәрьв айе хәб әр да у
пеш ий а беа qьл ий а п’ех әм
бәр гьрт.
17 Әв мәр ьв ед һа кан ий ед
ч’ьк ийай и нә у ә’wред жь бәр
бе ажот и нә. Шәв әр’әша тә’
ристанийе бона wан хwәйк ьри
йә. 18 Йед һа гот ьнед п’уч’ә жь
хwә мәст ьр дьбеж ьн, бь тәмед
мәрьвайейә хьраб wан дьхапи
ньн, йед кӧ чәндәк пешда жь
әwед р’ий а хал ьфид а дьч ьн,
р’әвибун. 19 Әвана йед аһар’а
азай ийе соз дьд ьн, ле хwәх а
хӧламед п’уч’буне нә, чьмк и
мәрьв чь тьшт ида кӧ дьдә дәр,
дьб ә хӧламе wе йәке. 20 Һәгәр
әwед кӧ пе занәбуна һьндава
Хӧд ан у Хьл азк ьр е мә Иса
Мәсиһ щарәкер’а дәсте хwә жь

* 2:15 Жьмар 22.
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һ’әрам ийед дьне кьрьн, паше
диса бьк’әвьнә нава wан һ’ә
рам ийа, бьд ьнә дәр, ахьрийа
wане жь йа пешьн хьрабт ьр бә.
21 Wанр’а һе qәнщ бу, кӧ qәт әв
р’ий а һәqийе нас нәк ьран а,
нә кӧ пәй наск ьрьнер’а жь wе
т’әм ийа пирозф дагәр’ийана,
йа кӧ wанр’а һатә дай ине. 22 Әв
гот ьн р’аст те сәре wан:
«Сә вәдьгәр’ә сәр вәр’әшан
дьна хwә»* у
«Бәр аз е шушт и дис а хwә
һ’әр’ийе вәд ьдә».

3

Созе һат ьна Хӧд ан
1 Дәл ално,

әва иди нә’ма
дӧда йә әз wәр’а дьньвисьм.
Әз бь ван нә’ма дьк ьм кӧ фь
кьра wәйә сафи һ’ьшйар кьм,
бин ьмә бира wә. 2 Дьх wазьм
wәк и һун гот ьнед п’ехәмбәред
пироз, кӧ пешда гот ьбун у wе
т’әм ийа Хӧдан у Хьлазк ьр, кӧ
бь шанд ийа һат ьнә гот ьне бир
биньн. 3 Бәри һәр тьшти ве йәке
зан ьбьн кӧ р’ожед ахьрийеда
мәрьве дәрен, qәрфе хwә хwә

денаса бьк ьн, әwе бь хwәст ьна
дьле хwә бьмәшьн* 4 у wе бежьн:
«К’а әw созе һат ьна Wи? Бавед
мә ә’мьре Хwәде щи анин чун,
ле һәр тьшт һе жь wәхт е ә’фь
ранд ьна дьнйайеда ӧса манә».
5 Йед аһа кӧ дьфьк ьрьн, ве йәке
давеж ьнә пьшт гӧһе хwә, кӧ һе
пешда бь хәбәра Хwәде ә’зман
һәбун у ә’рд жь нав а аве у бь
аве п’әйда бу*. 6 У бь аве жи
дьнйа бәре нӧq бу, ӧнда бу*.
7 Ле ә’рд у ә’зманед ньһа жи хут
бь wе хәбәре тенә хwәйк ьрьне,
кӧ бь агьр ӧнда бьн. Әw бона
Р’ож аф Ахр әт е тенә һьшт ьне,
к’иж анеда мәрьвед нәп’ак wе
ӧнда бьн һәр’ьн.
8 Ле бьра әв йәк wәв а тә’ри
нәм инә, дәлално: Щәм Хӧдан
р’ожәк мина һ’әзар сал и йә у
һ’әз ар сал жи мин а р’ожәке
йә*. 9 Хӧдан созе Хwә дәрәнг и
найехә, чаwа һьнәк дьфьк ьрьн.
Әw бь дум ьк а дьреж ль wә сә
бьр дькә, нах wазә т’ӧ кәс ӧнда
бә, ле дьх wаз ә wәк и һ’әм у жь
гӧнәк ьрьне вәг әр’ьнф.

* 2:22 Гот ьнед Сьлеман 26:11.
* 3:3 Щьһуда 1:18.
* 3:5 Дәстпебун 1:6‑7.
* 3:6 Дәстпебун 7:11.
* 3:8 Зәбур 90:4.
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10 Ле

Р’ож а һат ьна Хӧдан wе
мина дьзәк и бе. Һьнге ә’змане
бь qуж инийа мәзьн бәтавәбьнф
у тьштед бьн п’әр’е wанда жи wе
бьшәw ьт ьн* wеран бьн, дьнйа
у һәр тьшт ед wеда жи wе ӧнда
бьн** һәр’ьн***. 11 Һәгәр әв һәр
тьшт wе бь ви аwайи wеран бьн
һәр’ьн, һун гәр әке мәрьвнә
чаwа бьн? Гәрәке һун жий ина
һ’әлал у хwәденасийеда бьмә
шьн, 12 һивийа Р’ожа Хwәде бьн
у һат ьна Wи ләз хьн. Wе р’оже
ә’змане бьшәwьтьн, wеран бьн,
агьре жи тьштед бьн п’әр’е wе
да бьһ’әл инә. 13 Ле әм һивийа
ә’рдәк и ну у ә’зманед ну нә,
ль гора созе Wи, к’иж ан ад а
һәqийе бьм инә.
14 Аwа дәлално, һун кӧ һивийа
ван йәк а нә, бьк ьн кӧ Әw wә
беләк’ә у беqӧсур ә’дьлайийеда
т’әви Хwә бьбинә. 15 Сәбьр а

Хӧд ане мә хьл азбунф һ’әс аб
кьн, чаwа Паwлос е бьре мәй и
дәл ал жи бь wе сәрwахт ий а ф
кӧ жь Хwәдед а жер’а һат ийә
дай ине, wәр’а ньвиси. 16 Һ’ә
му нә’мед хwәд а жи әw бон а
ван тьшт а хәб әр дьдә. Wанд а
чәнд тьшт һәнә кӧ зә’мәт те
нә фә’мк ьрьне, кӧ йед нәз анә
бебьнг әһ шаш шьр ов әд ькьн,
ӧса жи ньв ис ар ед ф пир оз ә
май ин у хwәх а дьбьнә бай ис е
сәр е хwә.
17 Аwа дәлално, һе бәреда һун
кӧ ве йәке зан ьн, һаш жь хwә
һәбьн, кӧ нәб ә һун бь хал ь
фанд ьна мәрьвед беолит ийеф
жь р’е дәрк’әвьн у жь щийе
хwәй и шьд ий ай и бьк ’әв ьн.
18 Ле к’әр әмф у занәбуна Хӧдан
у Хьлазк ьре мә Иса Мәсиһда
бьг ьһ иж ьн. Шьк ьр жь Wир’а,
ньһ а у һ’әта һ’әтайе! Аминф.

* 3:10 Ве р’езеда, ӧса жи р’еза 12‑да аһа жи те фә’мк ьрьне: «Т’опед ә’змана
(һив, р’о, стәйрк у йед май ин) бьн п’әр’е wанда жи wе бьшәw ьт ьн».
** 3:10 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Дьнйа у һәр кьр ед нав а wеда
wе хӧйа бьн» йан «бьшәw ьт ьн».
*** 3:10 Мәтт а 24:43; Т’есалон ик и I, 5:2.

НӘ’М А ЙУҺ’ӘНН АЙӘ
ПЕШЬН
Пешготьн
Ньвиск’ар хwәх а наве хwә нә’меда надә, ле ль гора wан шә’дед
сәдсал ийед пеш ьнда хӧдане ве нә’ме Йуһ’әннаф йә, аwа гот и хут
әw Йуһ’әнна йә, йе кӧ «Мьзг ин ийа ль гора Йуһ’әнна» ньвисийә.
Йуһ’әнна ве нә’меда сәр дӧ мәр әма сәк ьн ийә:
1. Дьл дьдә бәр хwәндәв ана, кӧ йәктийа Хwәде у Кӧр’е Wи Иса
Мәсиһда бьж ин.
2. Хwәндәв ан мьqат и хwә бьн, кӧ пәй һинк ьрьнед шаш нәч ьн,
к’иж ан йәктийа т’әв Хwәде хьраб дьк ьн.
Ль гора дит ьна wан дәрсдаред шаш, һәр тьшт ед кӧ ве дьнеда
бәрч’ә’в а нә, әw хьраб ьн, т’әне тьшт ед р’ӧһ’ан и qәнщ ьн у тьш
тед физик и у р’ӧһ’ан и ньк арьн бьг ьһ иж ьнә һәв кӧ бьбьн йәк.
Ләма жи вана бь ве фьк ьра хwә ньк арьбу баwәр бьк ьра, кӧ Исайе
Кӧр’еф Хwәде бь хун у гошт һат ийә ве дьне, ӧса жи әw ньк арь
бу бьм ьра. Сәрда жи wан дәрсдара һин дьк ьр, кӧ һьнг е мәрьвф
дьг ьһ ижә хьлазбунеф, гав а т’әwqе хwә жь дьне дьqәт инә. Wана
баwәр дьк ьр, кӧ йед р’ӧһ’ан и дьк арьн һәр щур’ә бенам уси у к’е
фед хwәш дәрбаз кьн, чьмк и һәләqәт ийа р’ӧһ’ т’әви qал ьб т’ӧнә
у р’ӧһ’ наһ’әр’ьмә. Сәдсал ийа йәке һ’әт а сьсийада әв һинк ьрьна
«гьност ик ийе» дьһ атә бәлак ьрьне.
Шанд иф зәлал дьбежә кӧ Мәсиһ р’аст бу мәри. Әwе кӧ ве йәке
qәбул накә, wәк и Иса Мәсиһ бәдәна инсенда һатә дьне, әw жь
Р’ӧһ’е Хwәде хәб әр надә, ле әw жь әк’симәсиһ ә (4:3). Зар’ед Хwә
дейә р’аст һьндав а һәвда р’аст ийе у һ’ьзк ьрьнеда дьм ин ьн, ле «йе
кӧ һ’ьз накә әw Хwәде нас накә, чьмк и Хwәде һ’ьзк ьрьн ә» (4:8).
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Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1:1‑4)
Р’онайи у тә’ри (1:5–2:29)
Зар’ед Хwәде у зар’ед мирещьнф (3:1‑24)
Р’асти у нәр’асти (4:1‑6)
Борще һ’ьзкьрьне (4:7‑21)
Баwәрийа сәрк’әти (5:1‑21)

1

Хәб әра жий ине

1 Әм сәр wе йәке wәр’а дь
беж ьн, чь кӧ сәр е серид а
һәбу, мә әw йәк бьһ ист, бь
ч’ә’в е хwә дит, ль Wи ньһер’и
у дәст данә Wи: Әw Хәб әра
жий ине йә*. 2 Жий ин ә’йан
бу, мә әw дит, әм шә’дәт ийе
дьд ьн у бона wе жий инаф һ’ә
та‑һ’әт айе wәр’а дьб еж ьн, йа
кӧ щәм Бав е ф бу у мәв а ә’йан
бу*. 3 Әw тьшт е кӧ мә дит у
бьһ ист әм wәр’а жи дьб еж ьн,
wәк и һун жи мәв а т’әвг ьр е
дай и бьн у әв т’әвг ьр едана мә
жи т’әви Бав у Кӧр’е Wи Иса
Мәсиһ ә. 4 Әм ван тьшта wәр’а
дьн ьвисьн, wәк и шабун а мә*
т’әм ам бә.

Хwәде р’онай и йә: 
Әм нава р’онай ийа Wид а
һәр’ьн
5 Әв ә әw гот ьна кӧ мә жь Wи
бьһ ист у ә’лам и wә дьк ьн, кӧ
Хwәде р’онай и йә у т’ӧ тә’ри
Wида т’ӧнә. 6 Һәг әр әм беж ьн:
«Әм Хwәдева т’әвгьредайи нә»,
ле тә’рийеда бьг әр’ьн, әм дә
рәwа дьк ьн у р’аст ийе нак ьн.
7 Ле һәг әр әм р’он айед а бьг ә
р’ьн, чаwа кӧ Әw р’онайеда йә,
әме һәвв а т’әвг ьредай и бьн у
хуна Исайе Кӧр’е Wи wе мә жь
һ’әм у гӧнаф паqьж кә. 8 Һәгәр
әм беж ьн: «Гӧнеф мә т’ӧнә», әм
хwәх а хwә дьх ап ин ьн у р’аст и
нав а мәда т’ӧнә. 9 Ле һәгәр әм
гӧнед хwә бьд ьнә р’уйе хwә,

* 1:1 Йуһ’әнна 1:1.
* 1:2 Йуһ’әнна 1:14.
* 1:4 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «мә» «wә» һәйә.
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Әw хwәйе созе Хwә йә у һәqийе
дькә, wе гӧнед мә бьбахш инә
у мә жь һ’әм у нәһәqийа паqьж
кә. 10 Һәгәр әм беж ьн: «Мә гӧ
нә нәк ьрийә», әм Wи дәрәw ин
дәрд ьх ьн у хәб әр а Wи нав а
мәда т’ӧнә.
Иса Мәсиһ пьштг ьре мә йә

2

1 Зар’окед мьн, әз ве йәке
wәр’а дьньвисьм, wәк и һун
гӧна нәк ьн, ле һәг әр йәк гӧнә
бькә, ль щәм Бав е пьштг ьр е
мә, Иса Мәсиһ, Йе Һәq һәйә.
2 Әw ә мәщ ал а бахш анд ьн а
гӧнед мә у нә кӧ т’әне гӧнед
мә, ле гӧнед т’әм ам ий а дьн
йайе жи.
3 Бь wе йәке әм зан ьн кӧ әм
Wи нас дьк ьн, һәгәр әм т’ә
мийед Wи хwәй кьн. 4 Йе кӧ
дьб ежә: «Әз Wи нас дьк ьм»,
ле т’әм ийед Wи наqәд инә, әw
дәр әw ин ә у р’аст и нав а wида
т’ӧнәйә. 5 Ле йе кӧ гот ьна Wи
дьqәд инә, һ’ьзк ьрьн а Хwәде
р’аст нава wида т’әмам ә. Бь
ве йәке әм зан ьн кӧ әм нав а
Wида нә: 6 Әwе кӧ дьбежә: «Әз
нав а Wид а мә», гәр әк е ӧса
бьж и, чаwа Иса жит.

Т’әм ийа ну
7 Дәл ално, нә кӧ т’әм икә ну
әз wәр’а дьн ьвисьм, ле wе т’ә
мийа кәвьнә кӧ һун бәре пешда
заньн. Т’әмийа кәвьн әw хәбәр
ә, йа кӧ wә пешда бьһ ист ийә*.
8 Ле бәле т’әм икә ну әз wәр’а
дьн ьвисьм, кӧ р’аст ийа wе йә
ке чаwа нав а Wида хӧйа дьбә,
ӧса жи нава wәда. Чьмк и тә’ри
дәрбаз дьбә у р’онайа р’аст иди
р’онайе дьдә.
9 Әwе кӧ дьб еж ә: «Әз нав а
р’онайеда мә», ле бьре wи бәр
ч’ә’ва р’әш ә, әw һәла һе нава
тә’рийеда йә. 10 Әwе кӧ бьре
хwә һ’ьз дькә, нава р’онайеда
дьминә у набә сәбәб, кӧ һьнәк
жь р’е бьк’әвьн*. 11 Ле әwе, кӧ
бьре wи бәр ч’ә’ва р’әш ә, әw
нав а тә’рийеда йә, нав а тә’
рийеда дьгәр’ә у ньзанә к’ӧда
дьчә, чьмк и тә’рийе ч’ә’вед wи
кор кьрьнә.
12 Әз wәр’а дьньвисьм, зар’окно,
чьмк и бь сайа наве Wи гӧнед
wә афуф бунә.
13 Әз wәр’а дьн ьвисьм, бавно,
чьмк и һун Wи нас дьк ьн,
Йе кӧ бәре пешда һәйә.

* 2:7 Йуһ’әнна 13:34.
* 2:10 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «У наб ә сәб әб, кӧ әw жь р’е бьк’әв ә».
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14

Әз wәр’а дьньвисьм, щаһ ьл
но,
чьмк и һун сәр йе Хьраб к’ә
тьн.
Әз wәр’а дьньвисьм хьшим
но,
чьмк и һун Баве нас дьк ьн.
Әз wәр’а дьн ьвисьм, бавно,
чьмк и һун Wи нас дьк ьн,
Йе кӧ бәре пешда һәбу.
Әз wәр’а дьньвисьм, щаһ ьл
но,
чьмк и һун qәwат ьн
у хәбәра Хwәде нав а wәда
дьм инә
у сәр йе Хьраб к’әт ьнә.
Дьнйайе һ’ьз нәк ьн
15 Дьнйайе һ’ьз нәк ьн, нә жи

wан тьшт ед кӧ дьнйайеда нә.
Һәг әр йәк дьнйайе һ’ьз дькә,
һ’ьзк ьрьн а Бав е нав а wид а
т’ӧнә. 16 Чьмк и һәр тьшт ед
кӧ дьнйайеда нә, дьлһ авьж и,
ч’ә’вһавьж и у к’ӧбар‑бабах ийа
ви ә’мьри йә, әw нә жь Баве нә,
ле жь ве дьнйайе нә. 17 Дьнйайе
жи дәрбаз бә, һавьж ийа wе жи,
ле әwе кӧ ә’мьре Хwәде дьqә
динә wе һ’әта‑һ’әтайе бьм инә.

Һ’әвза хwә 
жь әк’симәсиһа бьк ьн
18 Зар’но, ва wәхте ахьрийе йә.

У чаwа wә бьһ истийә кӧ әк’си
мәсиһ wе бе, иди гәләк әк’си
мәсиһ һатьнә. Жь wе йәке жи
әм заньн кӧ wәхте ахьрийе йә.
19 Һьнәк жь нава мә дәрк’әт ьн,
ле әw нә жь мә бун. Һәгәр әw
жь мә буна, wе т’әви мә бьмана.
Ле әw жь нава мә дәрк’әтьн, кӧ
ә’йан бә, әw һ’әму нә жь мә бун.
20 Ле wә жь Мәсиһеф Пирозф
Р’ӧһ’ п’ешк’ешф стандийә* у һун
һ’әм у** жи р’астийе заньн. 21 Әз
wәр’а наньвисьм, чаwа кӧ һун
р’астийе ньзаньн, ле чаwа кӧ һун
wе йәке заньн, ӧса жи заньн кӧ
һәр дәрәw нә жь р’астийе йә.
22 К’и йә дәрәw ин? Һәма әw ә,
йе кӧ дьбежә: «Иса нә Мәсиһ
ә». Әw ә әк’симәсиһ, йе кӧ Бав
у Кӧр’ инк’арф дькә. 23 Әwе кӧ
Кӧр’ инк’ар дькә, һәләqәтийа
wи т’әви Баве т’ӧнә. Ле йе кӧ
Кӧр’ иqрарф дькә, һәләqәтийа
wи т’әви Баве һәйә.
24 Аwа чь кӧ wә пешд а бь
һист ийә, бьра әw нав а wәда

* 2:20 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Ле һун жь Әwи Пир оз һат ьнә
р’унк ьрьнеф».
** 2:20 Нав һьнәк дәстньвисарада аһа йә: «Һун һәр тьшти (һ’әм уйа) заньн».
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бьм инә. Һәг әр әw тьшт е wә
пешда бьһ ист ийә нав а wәда
бьм инә, һуне жи нава Кӧр’ у
Баведа бьм ин ьн. 25 У әв ә әw
созе кӧ Wи да мә, әw жий ина
һ’әта‑һ’әтайе йә.
26 Әз ви тьшти дәрһәqа wанда
wәр’а дьн ьвисьм, йед кӧ дь
хwазьн wә бьхапиньн. 27 Ле чь
дәрһәqа wәда йә, әw Р’ӧһ’е* кӧ
wә жь Мәсиһ стандийә, нава
wәда дьминә. Иди нә һ’әwщә
йә, кӧ йәк wә һин кә, чьмк и
Р’ӧһ’ бона һәр тьшти wә һин
дькә у чь кӧ һин дькә р’аст
ә, нә дәрәw ә. Чаwа Әwи һун
һинк ьрьн, нав Мәсиһда ӧса
бьминьн.
Зар’ед Хwәде
28 Бәле зар’окно, нав а Wида
бьминьн, wәки чахе Әw ә’йан бә,
әм жь һатьна Wи вәнәк’ьшьн,
ль бәр Wи шәрм и нәм ин ьн.
29 Һәгәр һун зан ьн кӧ Әw р’аст
ә, ӧса жи заньбьн һәр кәсе кӧ
р’астийе дькә, әw жь Wи буйә.

3

1 Бьн ьһер’ьн, Баве әм чаwа

һ’ьз кьрьн, wәк и әм зар’ед

Хwәде бенә гот ьне у р’аст жи
әм әw ьн. Ләма дьнйа мә нас
нак ә, чьмк и әw жи нас нә
кьр*. 2 Дәлално, ньһа әм зар’ед
Хwәде нә у һәла һе нә ә’йан ә
әме бьбьнә чь. Ле әм ве йәке
зан ьн кӧ чахе Иса ә’йан бә,
әме бьбьнә мина Wи, чьмк и
әме Wи ӧса бьбин ьн, чаwа һә
йә. 3 Һәр кәсе кӧ бона ве йәке
гӧмана хwә дан ийә сәр Wи,
әw хwә ӧса паqьж дькә, чаwа
кӧ Мәсиһ паqьж ә.
4 Һәр кәс е кӧ гӧнә дькә, әw
Qан уна Хwәде дьт’әр’ьбинә у
гӧнәф хут qан унт’әр’ьбандьн ә.
5 У һун зан ьн кӧ Мәсиһ бона wе
йәке ә’йан бу, wәк и гӧна һьлдә
у нав а Wида гӧнә т’ӧнә*. 6 Һәр
кәсе кӧ нава Wида дьм инә, әw
нав а гӧн ад а нам инә, ле һәр
кәсе кӧ нав а гӧнада дьм инә,
әwи нә Әw дит ийә, нә жи нас
кьрийә.
7 Зар’окно, бьр а т’ӧ кәс wә
нәхапинә. Йе кӧ р’астийе дькә,
әw йәк и р’аст ә, чаwа Иса р’аст
ә. 8 Йе нава гӧнада дьм инә, әw
жь мирещьн ә, чьмк и мирещьн
жь бәре пешда гӧнә дькә. Бона

* 2:27 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Р’унк ьрьн».
* 3:1 Йуһ’әнна 1:12.
* 3:5 Йуһ’әнна 1:29.
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ве йәке Кӧр’е Хwәде ә’йан бу,
wәк и кьред мирещьн хьраб кә.
9 Һәр кәс е кӧ жь Хwәде буйә,
нав а гӧн ад а нам инә, чьмк и
бьнйат’а Хwәде нава wида дь
минә у әw ньк арә нава гӧнада
бьминә, чьмк и жь Хwәде буйә.
10 Зар’ед Хwәде у зар’ед мир е
щьн бь ве йәке жь һәв тенә
фьрqик ьрьне: Әwе кӧ р’аст ийе
накә, әw нә жь Хwәде йә у ӧса
жи әwе кӧ бьре хwә һ’ьз накә.
Һәвдӧ һ’ьзк ьрьн 
у р’успит ийа ль бәр Хwәде
11 Әв ә әw гот ьн, йа кӧ wә
бәре пешда бьһ истийә: Гәрәке
әм һәвдӧ һ’ьз бьк ьн*. 12 Мина
Qай инф нибьн, кӧ жь йе Хьраб
бу у бьре хwә кӧшт. У бона чь
әw кӧшт? Чьмк и кьред wи хь
раб бун, ле йед бьре wи qәнщ*.
13 Ә’щебм ай и нәм ин ьн гә
ли хушк‑бьра, һәгәр һун бәр
ч’ә’ве дьнйайе р’әш бьн. 14 Әм
зан ьн кӧ әм жь мьрьне дәр
бази жий ине бунә, чьмк и әм
хушк‑бьрайед хwә һ’ьз дьк ьн.
Әwе кӧ һ’ьз нак ә, әw нав а
мьрьнеда дьм инә. 15 Һәр кәсе
кӧ бьре wи бәр ч’ә’ва р’әш ә,

әw меркӧж ә у һун зан ьн кӧ
нав а т’ӧ меркӧж ида жий ина
һ’әт а‑һ’әт айе т’ӧнә. 16 Әм бь
ве йәке һ’ьзк ьрьне һ’әсийан:
Иса жий ина Хwә бона мә да.
Әм жи гәр әк е жий ин а хwә
бона хушк‑бьрайед хwә бьд ьн.
17 Ле һәг әр һәбук а ф йәк и ве
дьне һәб ә у бьре хwә һ’әwще
тьштәк и дьбинә, дьле wи сәр
нашәw ьтә, һ’ьзк ьрьна Хwәде
чаwа дькарә дьле wида бьминә?
18 Зар’окно, нә кӧ әм бь хәб әр
йан заре хwә һ’ьз бьк ьн, ле бь
кьра у р’аст ийе.
19 Бь ве йәке әме зан ьбьн кӧ
әм жь р’аст ийе нә у бьк арьбьн
бь дьләк и р’ьһ’әт бәр Хwәде
бьсәк ьн ьн. 20 Ле һәгәр дьле мә
диса мә нәһәq кә, Хwәде жь
дьле мә мәст ьр ә у һәр тьшт и
занә. 21 Дәлално, һәг әр дьле
мә мә нәһәq нәкә, әм дьк арьн
р’усьпи бәр Хwәде бьсәк ьн ьн.
22 У чь кӧ бьх wазьн, әме жь Wи
бьст ин ьн, чьмк и әм т’әм ийед
Wи дьqәд ин ьн у әw тьшт ед кӧ
ль Wи хwәш тен, әм wан дьк ьн.
23 У әв ә т’әм ий а Wи, кӧ әм
баwәрийаф хwә наве Кӧр’е Wи
Иса Мәсиһ бин ьн у әм һәвдӧ

* 3:11 Йуһ’әнна 13:34.
* 3:12 Дәстпебун 4.

570

ЙУҺ’ӘНН А I, 4

һ’ьз бьк ьн, чаwа кӧ Әwи т’әм и
ль мә кьр*. 24 У әwе кӧ т’әмийед
Wи хwәй дькә, нава Хwәдеда
дьм инә у Хwәде жи нав а wи
да. У әм жь ве йәке зан ьн кӧ
Әw нава мәда дьм инә, бь wи
Р’ӧһ’е кӧ Әwи дайә мә.

гӧһдарийа wан дькә. 6 Әм жь
Хwәде нә. Йе кӧ Хwәде нас дькә,
әw гӧһдарийа мә дькә. Йе кӧ
нә жь Хwәде йә, әw гӧһдарийа
мә накә. Бь ве йәке әм Р’ӧһ’е
р’аст ийе у р’ӧһ’е нәр’аст ийе жь
һәв дәрд ьх ьн.

Р’ӧһ’е р’аст у р’ӧһ’е дәр әw

4

1 Дәл ално,

Хwәде һ’ьзк ьрьн ә

баwәрийа хwә
һәр р’ӧһ’и нәйн ьн, ле wан
р’ӧһ’а бьщер’ьбин ьнф, гәло әw
жь Хwәде нә? Чьмк и гәләк
п’ехәмбәред дәрәw дәрк’әт ьнә
дьне. 2 Һун бь ве йәке дьк арьн
Р’ӧһ’е Хwәде нас бьк ьн: Һәр
р’ӧһ’е кӧ Иса Мәсиһ бь хун у
гошт һат и иqрар дькә, әw жь
Хwәде йә. 3 Ле һәр р’ӧһ’е кӧ
Иса бь хун у гошт һат и иqрар
накә, әw нә жь Хwәде йә. Әв
жь әк’симәсиһ ә, бона к’ижани
wә бьһ ист ьбу кӧ wе бе у иди
әw ль дьнйайеда йә.
4 Һун жь Хwәде нә, зар’окно
у һун сәр п’ехәмбәред дәр әw
к’әт ьнә, чьмк и Әw Р’ӧһ’е на
ва wәда жь wи р’ӧһ’е кӧ нав а
дьнйайеда йә мәст ьр ә. 5 Әw
жь дьнй айе нә, ләм а әw жь
дьнйайе хәбәр дьд ьн у дьнйа

дә әм һәвдӧ һ’ьз
бькьн, чьмки һ’ьзкьрьн жь Хwә
де йә у һәр кәсе кӧ һ’ьз дькә
әw жь Хwәде буйә у Хwәде нас
дькә. 8 Йе кӧ һ’ьз накә әw Хwәде
нас накә, чьмк и Хwәде һ’ьзк ь
рьн ә. 9 Бь ве йәке һ’ьзк ьрьна
Хwәде һьндав а мәда хӧйа бу,
гава кӧ Әwи Кӧр’е Хwәй и Тайе
Т’әне шандә дьнйайе, wәк и әм
бь Wи бьж ин. 10 Һ’ьзк ьрьн әв
ә, нә кӧ мә Хwәде һ’ьз кьр, ле
Әwи әм һ’ьз кьрьн у Кӧр’е Хwә
шанд чаwа мәщала бахшанд ь
на гӧнед мә. 11 Дәлално, һәгәр
Хwәде аһа әм һ’ьз кьрьн, wәк и
ӧса йә гәр әк е әм жи һәвдӧ
һ’ьз бьк ьн. 12 Т’ӧ кәси Хwәде
т’ӧ щара нә дит ийә. Һәгәр әм
һәвдӧ һ’ьз дьк ьн, Хwәде нава
мәда дьм инә у һ’ьзк ьрьна Wи
дьле мәда гьһ ишт ийә*.

* 3:23 Йуһ’әнна 13:34; 15:12, 17.
* 4:12 Йуһ’әнна 1:18.
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ЙУҺ’ӘНН А I, 5
13 Бь

ве йәке әм зан ьн кӧ әм
нав а Wида дьм ин ьн у Әw жи
нав а мәда, чьмк и Әwи жь wи
Р’ӧһ’е Хwә дайә мә. 14 Мә дит
у әм шә’дәт ийе дьд ьн, кӧ Баве
Кӧр’е Хwә шанд, wәк и бьб ә
Хьлазк ьреф дьнйайе. 15 Һәг әр
йәк иqрар дькә кӧ Иса Кӧр’е
Хwәде йә, Хwәде нав а wид а
дьм инә у әw жи нава Хwәдеда.
16 Аwа әм wе һ’ьзк ьрьн а Хwә
дейә һьндава хwәда нас дьк ьн
у баwәр дьк ьн.
Хwәде һ’ьзк ьрьн ә у йе кӧ
нав а һ’ьзк ьрьнеда дьм инә, әw
нав а Хwәдеда дьм инә у Хwәде
жи нава wида. 17 Һ’ьзк ьрьн аһа
дьле мәда гьһ ишт ийә, wәк и
Р’ож аф Ахрәте әм р’усьпи бьн,
чьмк и Мәсиһ ве дьнй айед а
чаwа дәрбаз кьр, ӧса жи әм
дәрбаз дьк ьн*. 18 Һ’ьзк ьрьнеда
тьрс т’ӧнә, ле һ’ьзк ьрьна гь
һишт и тьрсе дур дьхә, чьмк и
тьрс хwәй ищәфа йә у әwе кӧ
дьт ьрс ә, әw һ’ьзк ьрьнед а һе
нәг ьһ ишт ийә.
19 Әм һ’ьз дьк ьн, чьмк и Әwи
пешда әм һ’ьзк ьрьн. 20 Һәг әр
йәк бежә: «Әз Хwәде һ’ьз дь

кьм», ле бьре wи бәр ч’ә’ва р’әш
ә, әw дәр әwа дькә. Һәгәр әwе
бьре хwә кӧ дьбинә һ’ьз накә,
әw ньк ар ә Хwәде һ’ьз бькә кӧ
набинә. 21 У Әwи әв т’әм и дайә
мә: Әwе кӧ Хwәде һ’ьз дькә, әw
гәр әке бьре хwә жи һ’ьз бькә.
Бь баwәрийа сәр Иса Мәсиһ 
әм дьнйайе бьндәст дьк ьн

5

1 Һәр

кәсе кӧ баwәр дькә,
Иса, Мәсиһ ә, әw жь Хwәде
буйә у һәр кәсе кӧ Баве һ’ьз
дькә, әw зар’а Wи жи һ’ьз дь
кә. 2 Бь ве йәке әм зан ьн кӧ әм
зар’ед Хwәде һ’ьз дьк ьн, гава
әм Хwәде һ’ьз дьк ьн у т’әмийед
Wи дьqәд ин ьн. 3 Чьмк и бь ве
йәке әм һ’ьзк ьрьна хwә һьндава
Хwәдеда дьд ьнә к’ьфше, гава
әм т’әм ийед Wи хwәй дьк ьн.
У т’әм ийед Wи нә гьран ьн*,
4 чьмк и һәр кәс е кӧ жь Хwәде
буйә, дьнйайе бьндәст дькә. У
бь ви аwайи әм дьнйайе бьндәст
дьк ьн, аwа гот и бь баwәрийа
хwә. 5 У әw к’и йә, йе дьнйайе
бьнд әст дьк ә, пешт ьри әwе
кӧ баwәр дькә, кӧ Иса Кӧр’е
Хwәде йә.

* 4:17 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Чьмк и һәләqәт ийа Мәсиһ чаwа т’әви
Бав е Wи һәйә, ӧса жи йа мә».
* 5:3 Йуһ’әнна 14:15.
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ә шә’д әт и, кӧ Хwәде жий и
на һ’әт а‑һ’әт ай е да мә у әв
жий ин нав а Кӧр’е Wид а йә*.
6 Әва йә, йе кӧ бь хун у аве 12 Кӧр’ дьле к’ед а йә, жий ин а
һат, Иса Мәсиһ*, нә кӧ т’әне wи һәйә, ле Кӧр’е Хwәде дьле
бь аве, ле бь хун у аве. У Р’ӧһ’ к’ед а т’ӧнә, жий ина wи т’ӧнә.
ә, йе кӧ шә’дәт ийе дьдә, чьм
Жий ина һ’әта‑һ’әтайе
ки Р’ӧһ’ р’аст и йә. 7 Чьмк и әв
13
һәрсек ьн, кӧ шә’дәтийе дьдьн:
Әз ван тьшта wәр’а дьн ь
8 Р’ӧһ’, ав у хун. У шә’д әт ий а висьм, йед кӧ баwәрий а хwә
ван һәрс ек а йәк ә*. 9 Һәг әр наве Кӧр’е Хwәде тин ьн, wәк и
әм шә’дәт ий а мәрьв а ф qәбул һун бьзан ьбьн жий ина wәйә
дьк ьн, шә’д әт ий а Хwәд е һе һ’әт а‑һ’әт айе һәйә. 14 Әм ль
зедә йә, чьмк и әва шә’дәт ийа бәр Хwәде р’усьпи нә, чьмк и
Хwәде йә, кӧ бон а Кӧр’е Хwә әм заньн, һәгәр әм тьштәк и ль
шә’дәт и да. 10 Йе кӧ баwәрийа гора хwәстьна Wи же бьх wазьн,
хwә Кӧр’е Хwәде тинә, нав а Әw дәнг е мә дьбьһе. 15 У һәгәр
wид а әв шә’дәт и һәйә. Йе кӧ әм зан ьн кӧ әw һәр тьшт ед кӧ
баwәрийа хwә Хwәде найнә, әw әм же дьх wазьн дьбьһе, ӧса жи
Хwәде дәр әw дәрд ьхә, чьмк и әм заньн чь кӧ әм же дьх wазьн,
баw әр ий а хwә wе шә’д әт и әме бьст ин ьн.
16 Һәг әр йәк бьбин ә кӧ бьре
йе найнә, йа кӧ Хwәде бон а
11
Кӧр’е Хwә шә’дәт и да. У әв wи гӧн әк кьр ий ә, ле наб ә
Шә’дәт ийа бона Иса
Мәсиһ

* 5:6 Гәләк ве р’ез е аһа фә’м дьк ьн: «Әва йә, Йе кӧ бь хуна мьрьна Хwә
у ава ньхӧманд ьна Хwә, Хwә да ә’йанк ьрьне чаwа Мәсиһ». Ль гора
һинк ьрьна гьност ик ийе Иса чаwа мәри дьк арьбу бьм ьра, ле Мәсиһ аwа
гот и Кӧр’е Хwәде чаwа йәк и р’ӧһ’ан и ньк арьбу бьм ьра. Әw дәрсдар ед
хал ьфи т’әне ньхӧманд ьна Wийә пе аве qәбул дьк ьрьн. Йуһ’әнна ве
дәр е мьqабьл и wе һинк ьрьне ньвисийә.
* 5:8 Нав дәстн ьвисар ед пашwәхт ийеда аһа жи һәйә: «Сьс е ә’зменда
шә’дәт ийе дьд ьн: Бав, Хәб әр у Р’ӧһ’е Пир оз, әw һәрс ек йәк ьн. Ӧса
жи сьс е сәр ә’рде шә’дәт ийе дьд ьн: Р’ӧһ’, ав у хун». Ле нав а дәстн ь
висар ед кәвьнда әв йәк т’ӧнә.
* 5:11 Йуһ’әнна 1:4; 3:36.
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бәрбь мьрьне*, бьра бон а wи
дӧа бькә у Хwәде wе жий ине
бьдә wи. Әз ве йәке һьнд ав а
wанд а дьб еж ьм, к’иж анед кӧ
гӧне бәрбь мьрьне нак ьн. Гӧнә
һәйә кӧ дьб ә бәрбь мьрьне.
Әз наб еж ьм, кӧ бон а ве йәке
дӧа бьк ьн. 17 Һ’әм у нәһ әq и
гӧнә йә, ле гӧнә һәйә кӧ наб ә
бәрбь мьрьне.
18 Әм заньн һәр зар’әкә Хwәде
нав гӧнада нам инә, ле Ньхӧ
рийе Хwәде wи хwәй дькә у йе

Хьраб незик и wи набә. 19 Әм
зан ьн кӧ әм жь Хwәде нә у
т’әм ам ий а дьнй айе бьн һ’ӧ
кӧме йе Хьрабда йә. 20 Ле әм
ӧса жи зан ьн кӧ Кӧр’е Хwәде
һат у фә’м да мә, wәк и әм Йе
Р’аст нас бьк ьн. Бәле әм нава
Йе Р’астда нә, чьмк и әм нава
Кӧр’е Wи Иса Мәсиһд а нә.
Әв ә Хwәдейе р’аст у жий ина
һ’әта‑һ’әтайе.
21 Зар’окно, хwә жь п’утп’а
рьст ийеф хwәй кьн.

* 5:16 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Гӧнәк и кӧ накӧжә кьрийә».

НӘ’М А ЙУҺ’ӘНН АЙӘ ДӦД А
Пешготьн
Йуһ’әнна ве нә’ма хwәда хwә чаwа «бәрп ьрсийаре щьвинеф»
һ’әсаб дькә у ве нә’ме wе «хан ьма бьж арт и у зар’ед wер’а» дьн ь
вис ә, кӧ һьнәк фә’м дьк ьн чаwа щьвинәк у әндәмед wе.
Фьк ьра нә’мейә сәр әкә әw ә, кӧ баwәрмәнд нав а р’аст ийеда
бьм ин ьн у һәвдӧ һ’ьз бьк ьн. Бона дәрсдаред шаш жи дьбежә, кӧ
баwәрмәнд һ’әвза хwә жь wан бьк ьн, бона к’иж ана нә’ма пеш ьнда
бир анийә, йед кӧ һинк ьрьнед шаш бәла дьк ьн.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1‑3)
Һ’ьзкьрьн сәр һәр т’әмийар’а бә (4‑6)
Һ’әвза хwә жь дәрсдаред шашә дәрәw бькьн (7‑11)
Пашготьн (12‑13)

wе т’әви мә бә. 3 Дә бьра р’ә’м,
к’әр әмф у ә’дьл ай и жь Бав ф
1 Жь бәрп ьрс ий ар е щь Хwәде у Иса Мәсиһе* Кӧр’е
вине ф,
Баве, бь р’аст ийе у һ’ьзк ьрьн
Хан ьма бьж арт и у зар’ед wе мәр’а** бә.
р’а, к’иж ана кӧ әз бь р’аст ийе
Р’аст и у һ’ьзк ьрьн
һ’ьз дьк ьм, нә кӧ т’әне әз, ле әw
4 Әз п’ьр’ ша бум, кӧ мьн
һ’әм у жи, йед кӧ р’аст ийе нас
дьк ьн, 2 чьмк и әw р’аст и нав а жь зар’ед тә һьнәк дит ьн, йед
мәда дьм инә у һ’әт а‑һ’әт айе кӧ нав а р’аст ийед а дьж ин, ль

1

Сьлавк ьрьн

* 1:3 Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Хӧданф Иса Мәсиһ».
** 1:3 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «мәр’а» «wәр’а» һәйә.
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гора wе т’әм ийа кӧ мә жь Баве
станд ийә. 5 Ньһа әз һиви жь тә
дьк ьм, Хан ьме, әз т’әм икә ну
тәр’а нан ьвисьм, ле йа кӧ бәре
пешда ль мә һәбу, кӧ әм һ’әм у
һәвдӧ һ’ьз бьк ьн*. 6 Һ’ьзк ьрьн
әв ә, кӧ әм ль гора т’әм ийед
Wи бьж ин. Т’әм и әw ә, йа кӧ
wә һе бәр е пешд а бьһ ист ийә,
wәк и һун һ’ьзк ьрьнеда бьж ин*.
7 Гәл әк ед кӧ хәлq е жь р’е
дәрд ьх ьн һат ьнә дьне, әw Иса
Мәсиһ бь хун у гошт һат и иq
рарф нак ьн. Йед аһа хәлqе жь
р’е дәрд ьх ьн у әк’симәсиһ ьн.
8 Һун һаш жь хwә һәбьн, wәк и
һун к’әда хwә* ӧнда нәк ьн, ле
һәqе хwә т’әмам бьст ин ьн**.
9 Һәр кәс е кӧ хwә пешд а дав е
жә у нава һинк ьрьна Мәсиһда

нам инә, Хwәдейе wи т’ӧнә. Йе
кӧ нав а һинк ьрьна Мәсиһда
дьм инә, бона wи Бав жи һәйә,
Кӧр’ жи һәйә. 10 Һәг әр йәк бе
щәм wә у ве һинк ьрьне нәйнә,
һун wи qәбул нәк ьнә малед хwә
у сьлаве нәд ьнә wи. 11 Чьмк и
к’и сьлаве бьдә wи, әw т’әви
кьред wийә хьраб дьбә.
Сьлавед ахьрийе
12 Гәләк тьштед мьнә ньвисаре

wәр’а һәнә, ле мьн нәх wәст сәр
к’ах азе бь һ’ӧбьре бьн ьвисьм,
чьмк и гӧм ан а мьн һәйә әзе
хwәх а бемә щәм wә у р’у бь
р’у т’әви wә хәб әр дьм, wәк и
әшqа мә т’әмам бә.
13 Зар’ед хушк а тәйә бьж арт и
ль тә сьлав дьк ьн.

* 1:5 Йуһ’әнна 13:34; 15:12, 17.
* 1:6 Йуһ’әнна I, 5:3.
* 1:8 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «хwә» «мә» һәйә.
** 1:8 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «ле һәqе хwә т’әмам бьст ин ьн»
«ле әм һәqе хwә т’әмам бьст ин ьн» һәйә.

НӘ’М А ЙУҺ’ӘНН АЙӘ СЬСИЙ А
Пешготьн
Чаwа нә’ма дӧдада ӧса жи йа сьсийада Йуһ’әннаф хwә «бәр
пьрсийаре щьвине» һ’әсаб дькә. Әве нә’ме сәрwер әк и щьвине,
Гайоср’а дьш инә. Ньвиск’ар пәсьне Гайос дьдә, кӧ әwи чаwа
алик’арийа бьрат ийе кьрийә у дьбеже кӧ әw һ’әвз а хwә жь Ди
йотрәфис бькә, кӧ йәк и мьqабьл у бӧхданбеж бу.
Бь нә’ме р’ӧһ’е мев анһ’ьзийе дькә нав а баwәрмәнда, кӧ һ’ьз
кьрьн у баwәрийаф р’аст дьдә к’ьфше.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1‑4)
Пәсьне Гайос те дайине (5‑8)
Хьрабийа Дийотрәфис сәр аве дьхә (9‑10)
Амьнийа хwә Димитрийо тинә (11‑12)
Пашготьн (13‑15)

тийеда амьн и, чаwа тә пешда
р’астийеда дьж ит жи. 4 Шабуна
1 Жь бәрпьрсийаре щьвине, мьнә жь ве мәст ьр т’ӧнә, чахе
Гайосе дәлалр’а, к’ижани дьбьһем кӧ зар’ед мьн нав а
кӧ әз бь р’аст ийе һ’ьз дьк ьм. р’аст ийеда дьж ин.
2 Дәл ало, әз дӧа дьк ьм, кӧ
Пәсьне Гайос те дай ине
һ’әм у алий ав а чәрх а тә ӧса
5
р’аст бә у сьһ’әт‑qәwат би, ча
Дәлало, тӧ шьхӧле хwәда
wа мьнва ә’йан ә кӧ р’ӧһ’е тә амьн и, чь кӧ бона бьра дьк и,
сьламәт ийеда йә. 3 Әз гәләк и һ’әта кӧ йед нәнаср’а жи. 6 Wана
ша бум, чахе чәнд бьра һат ьн шә’дәт ийа һ’ьзк ьрьна тә бәр
у шә’дәт и дан, кӧ тӧ нава р’ас щьвин а вьр да. Те тьшт әк и

1
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qәнщ бьк и, һәгәр тӧ wан ӧса
вәр’ек и чаwа кӧ ль Хwәде хwәш
те. 7 Чьмк и әwана бона наве
Мәсиһ к’әт ьнә р’е у т’ӧ тьшт
жь нәбаwәра нәстандьнә. 8 Аwа
әм гәрәке йед ӧса qәбул кьн, кӧ
әм т’әви шьхӧле р’аст ийе бьн.
Дийотрәфис у Дим ит рийо
9 Мьн

щьвинер’а ньвиси, ле
Дийотрәфис кӧ һ’ьз дькә сәр
һ’әм уй ар’а бә, гӧһ надә мә.
10 Бона ве йәке гав а әз бем, әзе
кьр ед wи гьл и кьм, кӧ чаwа
давежә мә, хәйба мә дькә. Бь
ве йәке жи р’ази набә, нә кӧ
т’әне бьра qәбул накә, ле йед кӧ
дьх wазьн бьра qәбул кьн, бәр
wан р’ад ьбә у wан жь щьвине
жи дәрд ьхә!

11 Дәлало, ч’ә’в нәдә хьрабийе,

ле qәнщ ийе. Әwе кӧ qәнщ и
йе дькә, жь Хwәде йә, ле әwе
кӧ хьрабийе дькә, әwи Хwәде
нәд ит ийә. 12 Бона Дим ит рийо
һ’әм у жи шә’дәт ийа qәнщ дь
дьн, һ’әта кӧ р’аст и жи. Әм жи
шә’дәт ийе дьд ьн у тӧ зани кӧ
шә’дәт ийа мә р’аст ә.
Сьлавед ахьрийе
13 Гәләк тьштед мьнә ньвисаре

тәр’а һәбун, ле мьн нәхwәст сәр
к’ах азе бь һ’ӧбьре бьн ьвисьм.
14 Чьмк и әз бь wе гӧмане мә, кӧ
әзе зут ьр әке тә бьбин ьм у әме
р’у бь р’у хәбәр дьн. 15 Ә’дьлайи
ль тә бә. Һәв ал‑һог ьр сьлава
ль тә дьк ьн. Сьлав а йәк‑йәк
һ’әм у һәв ал‑һог ьра бькә.

НӘ’М А ЩЬҺУД А
Пешготьн
Щьһуда бь ве нә’ма кьн бәрбьр’и һ’әм у баwәрмәндед Иса Мәсиһ
дьб ә. Ль гора шә’дед сәдсал ийед пеш ьнда хӧдане ве нә’ме, Щь
һудайеф бьре Иса Мәсиһ ә (Мәтт а 13:55; Марqос 6:3). Фә’м ина ве
нә’ме незик и нә’ма Пәтрус әф дӧда йә. Мәр әме ве нә’ма Щьһуда
әw ә, wәк и пеш ийа wан мәрьв аф бьдә гьрт ьне, йед кӧ Мьзг ин ийе
т’әвиһәв дьк ьн у һинк ьрьнед шашә зийанк’ар бәла дьк ьн, мерьв
дьх ал ьфин ьнф у ә’мьре нәр’аст һин дьк ьн. Хӧдане нә’ме һ’ьшк
давежә wан, ле хwәндәв ана дьш ьд инә у дьн ьвис ә кӧ баwәрмәнд
«бона wе баwәрийаф кӧ щар әке щьмә’т а Хwәдер’а һат ийә дай и
не» хир әт кьн. Нә’мә бь шир әт у р’азибунәкә һ’әwас хьлаз дьб ә.
Сәрәщәма фькьра нә’ме
Пешготьн (1‑2)
Хәйсәт у һ’ӧнӧред дәрсдаред дәрәw, һинкьрьн у к’әтьна
wан (3‑16)
Һаш жь хwә һәбьн баwәрийе чаwа хwәйи кьн (17‑23)
Р’азибун (24‑25)

1
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Дәрсд аред дәр әw

1 Жь Щьһудайе хӧламе Иса

Мәсиһ, бьрайе Аqубф,
wәр’а, йед кӧ газик ьри нә,
жь Бав ф Хwәдед а һ’ьзк ьри у
хwәйк ьрийед Иса Мәсиһ ьн:
2 Дә бьр а р’ә’м, ә’дьл ай и у
һ’ьзк ьрьн һе ль wә зедә бә.

3 Дәлално! Гав а мьн дьл кьр,

кӧ әз бона ве хьлазбунаф мә
йә т’омәри wәр’а бьн ьвисьм,
һьнг е мьн р’е тер’а дит бона
ве йәке wәр’а бьн ьвисьм у дьл
бьд ьмә wә, wәк и һун бона wе
баwәрийаф кӧ щарәке бона һәр
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т’ьм щьмә’т а Хwәдер’а һат и
йә дай ине, шәр’е хwә бьк ьн.
4 Чьмк и чәнд мәрьв ф дьзив а
к’әт ьнә нав а wә, кӧ дәрһәqа
диwана wанда һе пешда ньви
сар бу. Әwед нәп’ак бьн наве
к’әрәмаф Хwәдейе мә хwә данә
бенам усийе у Хӧданеф мә Иса
Мәсиһ Хwәйик и бешьрик и‑бе
һәв ал инк’арф кьрьнә.
5 Ле әз дьх wазьм биньмә бира
wә, чаwа һун ван һ’әм у тьшта
заньн жи, кӧ Хӧдан щьмә’та Хwә
жь wәлате Мьсьреф хьлазф кьр,
паше qьр’а йед кӧ баwәр нәк ь
рьн ани*. 6 У әw мьлйак’әтедф кӧ
һ’ӧкӧме хwә хwәй нәк ьрьн, ле
щийе хwә шьһ’ьтандьн, Хwәде
wан бь qәйдед һ’әта‑һ’әтайейә
тә’ристанийеда хwәй дькә, бона
wе Р’ожа һ’әсабә Диwане. 7 Ве
жи бир нәк ьн чаwа Содомф,
Гомора у баж аред дор‑бәред
wан, мина wан жь гӧр’а Хwәде
дәрк’әт ьн qавиф кьрьн, ч’ә’в
авитьнә бәдәна башqә* у ди

wана агьрийә һ’әта‑һ’әтайе сәр
хwәда анин. Әвана иди бона мә
т’әрз у дәрс ьн.
8 Ӧса жи әw мәрьв пәй хәwна
дьк’әвьн, qал ьбе хwә дьһ’әр’ь
мин ьн, дьжән ьнә сәрwерт ийа
у һәйинед хwәйир’умәтә жорьн
беһӧрмәт дьк ьн*. 9 Ле Мьх а
йиле сәр әке мьлй ак’әт а ф әв
йәк нәк ьр. Гава бона щьнйазе
Мусаф р’абу мирещьнр’аф к’әтә
һ’ӧщәте, тӧрӧш нәк ьр кӧ бь го
тьнед беһӧрмәтк ьрьне* диwана
wи бьк ьра, ле гот: «Бьра Хӧдан
ль тә һьлеф!» 10 Ле әв мәрьвана
сәрәдәрийе wан тьшта нак ьн,
к’ижана кӧ беһӧрмәт дьк ьн, ле
чь жи мина һ’әйwанед без а
рә‑безьман бь бьнйат’и фә’м
дьк ьн, бь wан жи ӧнда дьбьн.
11 Wәй ль wан, кӧ р’ий а Qа
йиндаф чун, мина Бьламф ха
льфинф, пәй к’ара хwә к’әт ьнә
у мина р’абәрибуна Qорахф wе
бәла хwә бьбин ьн*. 12 Әвана
мәср әф ед һ’ьзк ьрьн а* wәд а

* 1:5 Дәрк’әт ьн 12:51; Жьмар 14:29‑30.
* 1:7 «Бәдәна башqә» ль гора Дәстпебун 19:1‑8 те фә’мк ьрьне, кӧ мера
дәст давит ьнә мера у ӧса жи мьлйак’әт а.
* 1:8 «Беһӧрмәт дьк ьн» аһа жи те фә’мк ьрьне: «Дьк’ьфьрьн».
* 1:9 «Бь гот ьнед беһӧрмәтк ьрьне» аһа жи те фә’мк ьрьне: «бь к’ьфьрийа».
* 1:11 Qай ин: Дәстпебун 4:3‑8; Бьлам: Жьмар 22; Qорах: Жьмар 16.
* 1:12 «Мәср әф ед һ’ьзк ьрьне» аһа те фә’мк ьрьне, кӧ бь һәвр’а нан дь
хwарьн у шив а Хӧдан дәрбаз дьк ьрьн (К’ар ед Шанд ийа 2:46; 20:7, 11).
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ләк’ә нә, т’әви wә бе хоф дь
хwьн‑вәдьх wьн, т’әне зьке хwә
дьч’ерин ьн. Йед һа, ә’wред бе
авә жь бәр бе чуй и нә, даред
пай из ейә беб әр ьн, р’аwав аф
р’ак ьри, дӧ щар һ’ьшк буй и,
13 пел ед бә’р ей ә р’абуй и нә,
кӧ чаwа ә’йба кьред wе мина
к’әфе сәр дьк’әвә. Әw стәйркед
хальфи нә, бона к’ижана духа
на тә’ристан ийе һ’әта‑һ’әтайе
хwәйк ьри йә.
14 Һәнох жи кӧ пәй Адәмр’а ф
бав е һ’әфт а бу, бон а ван мә
рьв а п’ех әмб әрт иф кьр у гот:
«Ва йә Хӧд ан т’әв и пир оз едф
Хwәй ә беһ’әс аб те*, 15 wәк и
диwан а һ’әм уй а бьк ә у һ’әм у
нәп ’ак а нәһ әq кә, бон а һ’ә
му кьр ед wан ә нәп ’ак у бон а
wан һ’әм у гот ьнед хьр аб, кӧ
нәп ’ак ед гӧн әк ’ар ф һьнд ав а
Wида хәб әр дан». 16 Әвана мә
рьвн ә бинт әнг ә фьш‑фьшко
нә, пәй хwәст ьнед дьле хwә
дьч ьн, жь хwә мәст ьр хәб әр
дьд ьн у бон а к’ар а хwә һ’ь
ләк ’арий а дьк ьн.

Шир әт ед qәнщ
17 Ле һун дәл ално, wан го
тьнед кӧ шанд ийедф Хӧд ане
мә Иса Мәсиһ пешд а гот ьнә
бир бин ьн, 18 кӧ wәр’а дьг о
тьн: «Р’ож ед ахьрийед а мә
рьв ед qәрфк ьр wе дәр ен, пәй
хwәст ьнед дьле хwәйә нәп’ак
һәр’ьн»*. 19 Әв әw мәрьв ьн, йед
кӧ дӧт ир әт ийе дьк ьн, йед кӧ
бь мәрьв ай и тенә р’еб әрик ь
рьне, нә кӧ бь Р’ӧһ’е Пир оз.
20 Ле һун дәл ално, хwә бьд ьнә
сәр авак ьрьна баwәрийа хwәйә
пир оз, бь Р’ӧһ’е ф Пир оз дӧа
бьк ьн, 21 хwә нав а wе һ’ьзк ь
рьн а Хwәдейә һьнд ав а хwәд а
хwәй кьн, һивий а р’ә’м а Хӧ
дане мә Иса Мәсиһ бьн, кӧ
жий ин а ф һ’әт а‑һ’әт айе бьд ә
wә. 22 У һьнд ав а дӧд ьл ий ад а
р’ә’м бьн*. 23 Һьнәк а жи жь
агьр бьр’әв ин ьн хьл аз кьн,
дьле wә сәр йед май ин жи бь
тьрс бьш әw ьт ә, ле жий ин а
wанә гӧнәк’ар ә мин а к’ьнщ а
ләw ьт’и бәр ч’ә’ве wә р’әш бә*.

* 1:14 Дәстпебун 5:18‑24.
* 1:18 Пәтрус II, 3:3.
* 1:22 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Дӧд ьл ийа бьш ьд ин ьн».
* 1:23 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Һ’әйфа wә wи кьрас е жь бәдәна wан
ләw ьт’и нәйе».
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Шьк ьрд ай ин
24 Wир’а, Йе кӧ дьк ар ә wә
жь к’әт ьне хwәй кә у ль бәр
р’умәта Хwә беqӧсур әшq бьдә
сәк ьн анд ьне, 25 Хwәдейе бе

шьрик и‑беһәв ал, Хьлазк ьр е ф
мәр’а, бь дәст е Иса Мәсиһе
Хӧд ан е мә, шьк ьр у мәз ь
най и, qӧдр әт у һ’ӧкӧмәт бә,
бәри һәр‑һәйе у ньһ а жи у
һ’әт а‑һ’әт айе! Аминф.

Ә’ЙАНТИЙ А ЙУҺ’ӘНН А
Пешготьн
Ль гора шә’дед сәдс ал ийед пеш ьнд а хӧд ане ве к’ьт еб е Йу
һ’әннайе шанд ийе Мәсиһ ә. Әва к’ьт еба бь дәст е wи, wәхт е зе
ранд ьна баwәрмәнда, гьрав аф Патмоседа һат ийә ньвисаре (1:9).
Йуһ’әнна ве гьраведа жь алийе Императ орийа Р’омайедаф бона
даннасинк ьрьна Мьзг ин ийе һат ьбу сьрг унк ьрьне, чьмк и һьнг е
һьндав а мәсиһ ийадаф зеранд ьнәкә мәзьн дәстпебьбу. Нав е ве
к’ьт ебе «Ә’йанти» те гот ьне, чьмк и Иса Мәсиһ Йуһ’әннав а хӧйа
бу у wив а ә’йан кьр, кӧ сәр дьне жь һьнг ев а гьрт и һ’әт а ахьрийа
дьнйайе wе чь бьqәw ьм ьн.
Ве к’ьт ебеда п’айе‑п’ьр’е ә’йанти у дит ьнок ьн, кӧ мина сӧр’ә
кә вәшарт и нә, ле һьнг е гәләк жь wан хәб әред сӧр’ийә символ и
баwәрмәндар’а фә’мдари бунә, хәлqер’а на.
Мәр әме ве ә’йант ийе әw ә кӧ хwәндәв ан а бьш ьд инә у щәм
wан гӧмане пешда бинә, ӧса жи нав а зеранд ьн у щер’ьбанд ьнадаф
тәй ах у амьн бьн. Р’аст ә фьк ьр ед ве к’ьт еб е мәрьв ф щур’ә‑щу
р’ә шьр ов әд ькьн, ле дис а фьк ьр ед сәр әк ә зәл ал ә’йан ьн: Иса
Мәсиһ һеж ай и һәр әм а һәр ә жорьн ә. Гәләк нав ед Wи һәнә ве
к’ьт еб ед а (мәс әлә Хӧд ане ф хӧд ан а, П’адше п’адш а...), ле һе зедә
wир’а Бәрх те гот ьне, чьмк и Әwи Хwә мәрьв ай ийер’а кьрийә
qӧрб анф. Әw у Йе сәр т’әхт р’ун ьшт и (аwа гот и Бав ф) сәр һәр
тьшт ид а дьн ьһер’ьн, һәр алий ав а һеж ай и һ’әб анд ьне у пәсьн
станд ьне нә. Пе дәст е Иса Мәсиһ Хwәде wе пеш ий а хьр абий а у
нәр’аст ий а бьдә гьрт ьне, лап бьдә һьлд ане, жь мир ещ ьнф гьрт и
wе һ’әм у дьжм ьн а бьндәст кә у щьмә’т а Хwә жи бь дӧа‑дьр озг ед
ә’рд у ә’зм ане ну хәл ат кә.
Мәр әме ве к’ьт еб е нә әw ә кӧ баwәрмәнд нав а тьрс у хоф ед а
бьн, ле wәк и бь һат ьн а Исайә дӧд а у сәрк ’әт ьн а Wи гӧм ан а wан
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һәб ә, әшq у ша бьн у һәр алий ав а һәр гав һазьр бьн. «Әwи кӧ
шә’дәт ийа ван тьшта дьдә, дьбежә: ‹Бәле, әзе зут ьре бем›. Аминф!
Wәр ә, йа Хӧд ан Иса. К’әр әм а ф Хӧд ан Иса ль wә һ’әм уй ар’а бә».
Сәрәщәма фькьра к’ьтебе
Пешготьн (1:1‑8)
Дитьнока пешьн у нә’мед һәр һ’әфт щьвинар’аф (1:9–3:22)
К’ьтеба кӧ һ’әфт мора моркьри бу (4:1–8:1)
Һәр һ’әфт бор’и (8:2–11:19)
Зийаф у һәр дӧ щә’нәwьр (12:1–13:18)
Дитьнокед дьн (14:1–15:8)
Һәр һ’әфт т’асед хәзәба Хwәде (16:1‑21)
Wеранбуна Бабилонеф, бьндәстбуна щә’нәwьр, п’ехәмбәре
дәрәw у мирещьн (17:1–20:10)
Диwана хьлазийе (20:11‑15)
Ә’рде ну, ә’змане ну у Оршәлимаф ну (21:1–22:5)
Пашготьн (22:6‑21)

1

Пешг от ьна Йуһ’әнна

1 Әва ә’йант ийа Иса Мәсиһ
ә, к’иж ан Хwәде да Wи,
wәк и әw wан тьштед кӧ гәрәке
зут ьрәке бьqәw ьм ьн, нишан и
хӧламед Wи кә. Иса пе дәст е
мьлйак’әт еф Хwә шанд у ә’ла
ми хӧламе Хwә Йуһ’әнна кьр.
2 Йуһ’әнн а жи шә’дәт ий а һәр

тьшт ед кӧ wи дит ьбун да, аwа
гот и шә’дәт ийа гот ьна Хwәде,
ӧса жи шә’дәт ийа ә’ламәт ийа
Иса Мәсиһә р’аст*. 3 Хwәзи ль
wи, кӧ ве йәке бьх унә у хwәзи
ль wан, йед кӧ ван хәбәред п’е
хәмбәртийеф бьбьһен у тьштед
кӧ веда һат ьнә ньвисаре дьле
хwәда хwәй кьн, чьмк и wәхт
незик ә.

* 1:2 Әва хәбәра «шә’дәт ийа ә’ламәт ийа Иса Мәсиһ» аһа те фә’мк ьрьне:
«Әw тьшт ед кӧ Иса Йуһ’әннар’а ә’лам кьрьнә, Йуһ’әнна жи шә’дәт ийа
wан йәк а дьдә». Ле бь йунан и әв хәб әр аһа жи те фә’мк ьрьне: «Шә’
дәт ийа бона Иса Мәсиһ», аwа гот и әw тьшт ед кӧ Йуһ’әнна дит ьбун
у бона Мәсиһ дьб ежә.
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8 «Әз Алфаф у Омег а мә», Хӧ

Нә’мә һәр һ’әфт щьвинар’аф,
йед кӧ ль qәза Асйайе нә

дан Хwәдейеф Һ’әм у Зорай ийе
дьбежә, Йе кӧ һәйә, Йе кӧ һәбу
4 Жь Йуһ’әнн а, һәр һ’әфт у Йе кӧ wе бе.
щьвинар’аф, йед кӧ qәз а Ас
«Йәк и мина инсан»
йайеда нә:

К’әрәмф у ә’дьлай ийа Wи ль
wә бә, Йе кӧ һәйә, Йе кӧ һәбу,
Йе кӧ wе бе у жь һәр һ’әфт р’ӧ
һ’ед кӧ ль бәр т’әхт е Wи нә*,
5‑6 ӧса жи жь Иса Мәсиһе шә’де
амьн, Ньхӧрийе жь нав а мь
рийа у сәрwере п’адшед ә’рде.
Дә бьра р’умәт у qӧдрәт Wи
р’а бә һ’әта‑һ’әтайе, Йе кӧ мә
һ’ьз дькә у әм пе хуна Хwә жь
гӧнед мә аза кьрьн у әм кьрьн
к’аһ инедф п’адшат ийе, wәк и
Бавеф Wи Хwәдер’а әм хьзмәт
к’арийе бьк ьн. Амин!*
7 Ва йә ә’wрав а Әw те.
Һәр ч’ә’ве Wи бьбинә,
һ’әта әwед кӧ нәк’са Wи qӧл
кьрьн жи.
Һ’әму мьләтед дьнйайе wе ль
сәр Wи шин у к’әдәр бьн.
Бәле. Амин!*

9 Әз, Йуһ’әннайе бьре wә мә,
йәктийа Исада һәвал‑п’аре wе
тәнг асийеф, п’адшат ийа Wи у
сәбьра wә мә. Әз бона хәбәра
Хwәде у шә’дәтийа бона Иса wе
гьраведаф бум, кӧ жер’а Патмос
дьб еж ьн. 10 Р’ож а ф Хӧд анд а*
Р’ӧһ’е ф Пир оз һат ә сәр мьн
у мьн ль пьшт хwә дәнг әк и
бьл ьнд и мина дәнг е бор’ийе
бьһ ист, 11 кӧ гот: «Чь тьшт е кӧ
тӧ дьбин и, к’ьтебеда бьн ьвисә
у һәр һ’әфт щьвинар’а бьшинә,
йед кӧ бажаред Әфәсе, Сьмир
найе, Пәргамайе, Тийатирайе,
Сард әйс е, Фьл ад әлфй ай е у
Лаwд ькйайеда нә».
12 Әз сәр wи дәнг ид а вәг ә
р’ий ам кӧ бьбин ьм, к’а к’и
йә мьнр’а хәб әр дьдә у чахе
кӧ әз вәг әр’ийам, мьн һ’әфт

* 1:4 Дәрк’әт ьн 3:14.
* 1:5‑6 Дәрк’әт ьн 19:6.
* 1:7 Дан ийел 7:13; Мәтт а 24:30; Т’есалон ик и I, 4:17; Зәкәрийа 12:10‑14;
Йуһ’әнна 19:34.
* 1:10 «Р’ож а Хӧдан» т’әне ве дәре Пәйманаф Нуда те фә’мк ьрьне «р’ож а
лә’де», чьмк и wе р’ожеда Хӧдан Иса жь нав а мьрийа р’абу.
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шәмданед зер’ин дитьн. 13 На
ва wан шәмданада «йәк и мина
Кӧр’еф Мерьв»* һәбу, к’ьнщәкә
дьрежә һ’әта ньга ле бу у мә
лахтәк и зер’ин ль синге Wи бу.
14 П’ор’е сәре Wи мина һьрийа
qәрqаш у мина бәрфе сьпи бу,
ч’ә’вед Wи жи мина алава егьр*.
15 Ньг ед Wи мина сьфьре хаси
жь к’ура агьр дәрх ьсти, кӧ дь
бьрьqә у дәнге Wи мина дәнге
хӧлә‑хӧла гәләк ава бу*. 16 Дәсте
Wий и р’аст еда һ’әфт стәйрк
һәбун у жь дәве Wи шурәк и
дӧдәвийи туж дәрдьк’әт. Р’уйе
Wи мина р’ойе бу кӧ т’әмамийа
qәwата хwәва шәwq дьдә. 17 Чахе
кӧ мьн Әw дит, мина йәк и мь
ри к’әтьмә бәр ньгед Wи. Әwи
дәсте Хwәй и р’асте дан и сәр
мьн у готә мьн: «Нәтьрсә, Әз
ьм Йе Пешьн у Пашьн*. 18 Әз
Йе сах ьм. Әз Йе мьри бум, ле
ва йә әз сах ьм һ’әта‑һ’әтайе. У
Әз ьм хwәйе к’ьлитед Мьрьне
у Дийаре Мьрийаф. 19 Аwа бь
ньвисә чь кӧ тӧ дьбини, чь кӧ

ньһа һәнә у чь wе паше бьбьн.
20 Сӧр’а ван стәйрк а, йед кӧ тә
дәсте Мьни р’астеда дитьн, ӧса
жи һәр һ’әфт шәмданед зер’ин
әв ә: Әw һәр һ’әфт стәйрк, мьл
йак’әтед һәр һ’әфт щьвина нә
у әw һәр һ’әфт шәмдан, һәр
һ’әфт щьвин ьн.
Т’әм и у шир әт ед бона щьвина 
баж аре Әфәсе

2

1 Мьлйак’әте щьвина Әфә
сер’а бьн ьвисә беже:
Әwи кӧ һ’әфт стәйрк дәст е
Wий и р’аст ед а у нав а һ’әфт
шәмд анед зер’инд а дьг әр’ә,
аһа дьбежә: 2 Әз һаш жь кь
ред тә, хәбата тә у сәбьра тә
һәмә. Әз зан ьм кӧ тӧ ньк ари
ль хьр аба т’ә’м ул ки. Тә әw
жи щер’ьбанд ьнф, йед кӧ хwә
шанд иф һ’әсаб дьк ьн, ле р’аст
нә ӧса нә, тә дит кӧ әw дәрә
wин ьн. 3 Сәбьра тә һәйә, бона
наве Мьн тә щәфа к’ьшанд у
нәwәст ий ай и. 4 Ле газьнәк ә
Мьн ль тә һәйә, кӧ тӧ мина

* 1:13 «Йәк и мина Кӧр’е Мерьв» аһа жи те фә’мк ьрьне, кӧ әw мәрьв әк
бу. Әва хәб әра Дан ийел 7:13 бир тинә. Wәк и дьн Иса Мәсиһ жи гәләк
щара нав е «Кӧр’е Мәрьв» дьда сәр Хwә.
* 1:14 Дан ийел 7:9, 13; 10:6.
* 1:15 Һәз әк ийел 1:24.
* 1:17 Ишайа 44:6.
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бәре Мьн һ’ьз нак и. 5 Аwа нь
һа бинә бира хwә, кӧ тӧ жь к’ӧ
дәре к’әт ий и у жь гӧнәк ьрьне
вәг әр’ә, кьред хwәйә пеш ийе
бькә. Һәгәр на, Әзе бемә щәм
тә у шәмдана тә жь щийе wе
һьлд ьм. 6 Ле тьштәк и р’ьнд ль
щәм тә һәйә, кӧ дьжән и wан
кьред николой ийа, чаwа кӧ Әз
жи дьжән ьме.
7 Гӧһе к’е һәйә бьра бьбьһе,
кӧ Р’ӧһ’ чь дьб еж ә щьвин а.
Әwе кӧ сәрк ’әв ә, Әзе изьне
бьд ьмә wи, wәк и жь wе дара
жий ине бьх wә, йа кӧ бӧһ ьшта
Хwәдеда йә*.
Т’әм и у шир әтед бона щьвина 
баж аре Сьм ирнайе
8 Мьлйак’әте щьвина Сьмир
найер’а бьн ьвисә беже:
Әwи Пеш ьн у Пашьн, Йе кӧ
мьр у жь нава мьрийа р’абу аһа
дьбежә: 9 Әз һаш жь тәнг аси у
бәләнг азийа тә һәмә, ле бәле
тӧ дәwләт и йи! Ӧса жи һаш
жь бӧхданед wан һәмә, йед кӧ
хwәр’а дьбеж ьн: ‹Әмә щьһуф
нә›. Әw нә щьһу нә, ле әw жь
к’ьн иштаф мирещ ьнф ьн. 10 Жь
wан тәнгасийа нәтьрсә, к’ижане
бенә сәре тә. Ва мирещьн wе жь

wә һьнәк а бавежә кәле, wәк и
һун бенә щер’ьбанд ьне у һуне
дәһә р’ож а щәфе бьк’ьш иньн.
Һ’әт а мьрьне амьн бьм инә,
Әзе т’ащеф жий ине бьд ьмә тә.
11 Гӧһе к’е һәйә бьра бьбьһе,
кӧ Р’ӧһ’ чь дьбежә щьвина. Әwе
кӧ сәрк’әвә жь мьрьна дӧда wе
qәт зьраре нәбинә.
Т’әм и у шир әт ед бона щьвина 
баж аре Пәргамайе
12 Мьлй ак’әт е щьвин а Пәр
гамайер’а бьн ьвисә беже:
Әwе кӧ шуре Wий и дӧдәви
йи туж һәйә аһа дьбежә: 13 Әз
һаш жь тә һәмә кӧ тӧ ль к’ӧ
дәре дьм ин и, аwа гот и ль wи
щийе кӧ т’әхте мирещьн ле йә.
Тӧ наве Мьн qәw ин дьг ьри у
тә баwәрийаф хwәйә һьндава
Мьнда wан р’ож а жи инк’арф
нәк ьр, гав а шә’де Мьн и амьн
Ант ипас нав а wәда һатә кӧш
тьне, wи щийе кӧ мирещ ьн ле
дьм инә. 14 Ле газьнәкә Мьн ль
тә һәйә, кӧ ль wе дәре һьнәк
мәрьвед тә һәнә, кӧ пәй һин
кьрьна wи Бьлам иф дьч ьн, йе
кӧ Бал аq һин кьр, кӧ зар’ед
Исрае лф жь р’е дәрхә, wәк и
әw qӧрбанедф п’ута бьх wьн у

* 2:7 Дәстпебун 2:9.
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бенам усийе бьк ьн*. 15 Ӧса жи
һьнәк мәрьвед тә жи һәнә кӧ
пәй һинк ьрьн а николой ий а
дьч ьн. 16 Аwа жь гӧнәк ьрьне
вәг әр’ә, һәгәр на, Әзе зут ьре
бемә щәм тә у пе шуре дәве
Хwә т’әви wан мәрьва шәр’ кьм.
17 Гӧһе к’е һәйә бьра бьбьһе,
кӧ Р’ӧһ’ чь дьб еж ә щьвин а.
Әwе кӧ сәрк’әв ә Әзе жь wи
манайеф вәшарт и бьд ьмә wи у
ӧса жи кәвьрәк и сьп и бьд ьме,
кӧ wе навәк и ну ль сәр кевьр
ньвисар бә у т’ӧ кәсе wи нави
ньзан ьбә, пешт ьри йе кӧ wи
кәвьри бьст инә*.
Т’әм и у шир әтед бона щьвина 
баж аре Тийат ирайе
18 Мьлй ак ’әт е щьвин а Ти
йат ирайер’а бьн ьвисә беже:
Кӧр’е ф Хwәде аһа дьб еж ә,
Йе кӧ ч’ә’вед Wи мина алав а
егьр ьн у ньг ед Wи мина wи
сьфьре хаси кӧ дьбьрьqә: 19 Әз
һаш жь кьред тә, һ’ьзк ьрьна
тә, баwәрийа тә, хьзмәтк’ари
у сәбьра тә һәмә. Әз зан ьм кӧ
кьр ед тәйә пашwәхт ийе жь
йед пеш ийе зедәт ьр ьн. 20 Ле

газьнәкә Мьн ль тә һәйә, кӧ тӧ
wе жьне, Изабеле сәбьр дьк и,
кӧ хwә п’ехәмб әр һ’әсаб дькә.
Әwа пе һинк ьрьна хwә хӧла
мед Мьн жь р’е дәрд ьхә, wәк и
бенам усийе бьк ьн у qӧрбанед
п’ута бьх wьн. 21 Мьн wәхт да
wе, wәк и әw жь гӧнәк ьрьне
вәг әр’ә, ле әw нах wазә дәст е
хwә жь бенам усийа хwә бькә.
22 Ва Әзе wе бав еж ьм ә нав а
щи‑ньвине у йед кӧ т’әви wе
бенам усийе жи дьк ьн, бьк ьмә
һ’аләк и гьран, һәгәр жь кьред
хwә вәнәг әр’ьнф. 23 Әзе зар’ед
wе хьм, бькӧж ьм у һ’әм у щь
вине бьзан ьбьн кӧ Әз ьм, Йе
дьл у нет а ә’нәнә дькә. Әзе
ль анәг ори кьрьнед wә һәр
йәк и бьд ьмә wә*. 24 Ле бәле
Әз wә, йед май инр’а дьбеж ьм
кӧ Тийат ирайеда нә, ле пәй ве
һинк ьрьне нәк’әт ьнә, әw ‹Сӧ
р’ед мирещ ьнә к’ур› ньзан ьн
чаwа кӧ әw дьбеж ьн. Әз барәк и
дьн над ьмә сәр мьле wә, 25 ле
т’әне чи wә һәйә qәw ин бьг ь
рьн, һ’әта кӧ Әз бем. 26‑27 Әwе
кӧ сәрк’әв ә у һ’әта хьлазийе
кьред ль гора дьле Мьн бькә,

* 2:14 Жьмар 31:16; 25:1‑3.
* 2:17 Дәрк’әт ьн 16:14‑14.
* 2:23 Гот ьнед Сьлеман 24:12.

588

Ә’ЙАНТИ, 3

Әзе wи һ’ӧкӧме сәр мьләт а
бьд ьмә wи, к’иж ан Мьн жь
Баве Хwә һьлдайә
у әwе пе шьвдара һ’әсьн и
шьвант ийе ль wан бькә,
мина фьраqед ч’ьн и wе бь
п’ьш ьринә*.
28 У Әзе стәйрк а сьб ейә зу бь
дьмә wи.
29 Гӧһе к’е һәйә бьра бьбьһе,
кӧ Р’ӧһ’ чь дьбежә щьвина.

би, Әзе мина дьз әк и сәр тәда
бьг ьрьм у те qәт ньзан ьби кӧ
Әзе к’иж ан сьһ’әт еда сәр тәда
бьгьрьм*. 4 Ле Сардәйседа чәнд
кәсед тә һәнә кӧ wан к’ьнщед
хwә нәләw ьт’анд ьнә. Әwе бь
к’ьнщед чилә‑qәрqаш т’әви
Мьн бьг әр’ьн, чьмк и әwә һе
жа нә. 5 Әwе кӧ сәрк’әвә, әwе
аһа к’ьнщед чилә‑qәрqаш ль
хwә wәрг ьр ә. Әзе наве wи жь
к’ьтеба жий ине т’ӧ щар р’әсит
Т’әм и у шир әтед бона щьвина  нәк ьм у наве wи ль бәр Баве
баж аре Сардәйсе
Хwә у ль бәр мьлйак’әт ед Wи
1 Мьлйак’әте щьвина Сар ашкәр ә кьм*.
6 Гӧһе к’е һәйә бьра бьбьһе,
дәйсер’а бьн ьвисә беже:
Әwи кӧ һ’әфт р’ӧһ’ед Хwәде кӧ Р’ӧһ’ чь дьбежә щьвина.
у һ’әфт стәйркед Wи һәнә, аһа
дьбежә: Әз һаш жь кьред тә Т’әм и у шир әт ед бона щьвина 
баж аре Фьладәлфйайе
һәмә, наве тә һәйә йане тӧ сах
7 Мьлйак’әт е щьвина Фьла
и, ле р’аст тӧ мьри йи. 2 Һ’ьш
йар бә у әwед кӧ манә ле ль дәлфйайер’а бьн ьвисә беже:
бәр мьрьне нә, бькә бьра сәр
Әwи пир оз ф, Әwи р’аст, аһа
хwәда бен, чьмк и Мьн кьред тә дьб ежә, Йе кӧ хwәйе к’ьл ит а
ль бәр Хwәдейе Хwә гьһ ишт и Даw ьдф ә, кӧ вәд ькә у т’ӧ кәс
нәд ит ьн. 3 Дә бинә бира хwә ньк ар ә дадә у дад ьдә т’ӧ кәс
кӧ тә чь стандийә у бьһ истийә, ньк ар ә вәкә*: 8 Әз һаш жь кь
гӧр’аф wан тьшта бькә у т’об әф ред тә һәмә. Ва Мьн дәрик и
кә. Ле һәг әр тӧ һ’ьшйар нә вәк ьри дан ийә бәр тә, кӧ т’ӧ

3

* 2:26‑27 Зәбур 2:8‑9.
* 3:3 Мәтт а 24:34‑44.
* 3:5 Дәрк’әт ьн 32:33.
* 3:7 Ишайа 22:22.
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кәс ньк ар ә дадә. Әз зан ьм кӧ
qәwат а тә һьнәк и һәйә у тә
гот ьн а Мьн хwәй кьр у нав е
Мьн инк’ар нәк ьр. 9 Бьньһер’ә,
һьнәкә жь к’ьн ишта мирещ ьн
һәнә, йед кӧ дьб еж ьн: ‹Әмә
щьһуф нә›, ле р’аст нә щьһу нә,
әw дәрәwа дьк ьн. Ва Әзе п’ей и
сәр wан кьм, кӧ әw бен у ль
бәр ньг ед тә та бьн у бьз ан ь
бьн Әз тә һ’ьз дьк ьм. 10 Тә кӧ
т’әм ийа Мьн хwәй кьр у сәбьр
кьр, Әзе жи тә жь wи wәхт е
щер’ьбанд ьне хwәй кьм, йа кӧ
wе бе сәр т’әмам ийа дьнйайе,
кӧ бьнәл ийедф ль р’убари дьне
бьщер’ьбинә. 11 Әзе зут ьр әке
бем, чи тә һәй ә qәw ин бь
гьр ә, wәк и т’ӧ кәс т’аще тә
нәст инә. 12 Әwе кӧ сәрк ’әв ә
Әзе wи п’арьстг әһ а ф Хwәдейе
Хwәд а бьк ьмә стун у әwе иди
дәрнәк’әв ә дәрв а. Әзе ль сәр
wи нав е Хwәдейе Хwә, ӧса жи
наве баж аре Хwәдейе Хwә, аwа
готи наве Оршәлимаф ну бьнь
висьм, йа кӧ жь Хwәдейе Мьн
жь ә’змен wе бе хwар е у Әзе
наве Хwәй и ну жи бьн ьвисьм*.
13 Гӧһе к’е һәйә бьра бьбьһе,
кӧ Р’ӧһ’ чь дьбежә щьвина.

Т’әм и у шир әт ед бона щьвина 
баж аре Лаwд ькйайе
щьвина Лаw
дькйайер’а бьн ьвисә беже:
‹Йе Аминф› аһа дьбежә, Әw
шә’де р’аст у амьн, ч’ә’вканийа
ә’фьрин у хӧл ьqийед Хwәде*:
15 Әз һаш жь кьр ед тә һәмә,
тӧ нә сар и у нә жи гәрм и.
Хwәзи тӧ йан сар буйай и йан
жи гәрм. 16 Ле чьмк и тӧ гол и
йи, нә сар и у нә жи гәрм, Әзе
тә жь дәве хwә бьр’еж ьм. 17 Тӧ
дьб еж и: ‹Әз дәwләт и мә, wе
йәкеда гәләк пешда чумә, qәт
һ’әwще т’ӧ тьшт и нимә›. Ле тӧ
ньзан и кӧ тӧ мә’рьм, р’әбән,
бәләнг аз, кор у тә’зи йи. 18 Әз
ве т’әм ийе дьд ьмә тә: Зер’е кӧ
бь егьр һат ийә сафик ьрьне жь
Мьн бьк’ьр’ә, wәк и тӧ дәwләти
би у к’ьнщед чилә‑qәрqаш жь
Мьн бьк’ьр’ә, кӧ ль хwә ки,
wәк и шәрма тә’зибуна тә бе
ньх амт ьне, ӧса жи дәрм ане
ч’ә’в а, кӧ ль ч’ә’в ед хwә ди,
wәк и бьбин и. 19 Әз к’иж ан а
һ’ьз дьк ьм ль wан һьлт емф у
wан шир әт дьк ьм. Бон а ве
йәке хирәт кә у жь гӧнәк ьрьне

* 3:12 Ишайа 62:2.
* 3:14 Колоси 2:1; 4:13‑16.
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вәгәр’ә!* 20 Ва Әз ль бәр дәри сә
кьни мә у ль дери дьх ьм. Һәгәр
йәк дәнге Мьн бьбьһе у дери ль
Мьн вәкә, Әзе һәр’ьмә һьндӧр’,
т’әви wи нан бьх wьм у әwе жи
т’әви Мьн. 21 Әwе кӧ сәрк’әвә,
Әзе дәстуре бьдьме кӧ т’әви Мьн
сәр т’әхте Мьн р’уне, чаwа кӧ Әз
сәрк’әтьм у т’әви Баве Хwә сәр
т’әхте Wи р’уньштьм.
22 Гӧһе к’е һәйә бьра бьбьһе,
кӧ Р’ӧһ’ чь дьбежә щьвина».

4

Т’әхте ә’зменд а

Пәй ван тьшт ар’а мьн
дина хwә дайе, ва ә’зменда
дәрик вәк ьри йә. У әw дәнге кӧ
мьн бәре мина дәнге бор’ийе
бьһ ист ьбу мьнр’а гот: «Р’абә
wәрә ве жоре, Әзе wан тьштед
кӧ гәрәке жь вьр шунда бьqә
wьмьн, нишани тә кьм». 2 Һәма
һьнге Р’ӧһ’е Пироз һатә сәр мьн,
мьн дина хwә дайе, wе т’әхтәк
ль ә’змен һәбу у йәк ль сәр
т’әхт р’уньшти бу*. 3 У шәwqа
1

диндара Йе р’уньшти мина йа
кәвьре йаспис у сардийон бу. У
к’әскәсоре жи дора т’әхт гьрть
бу, мина ишьqа зьмруде*. 4 Ль
дора wи т’әхти бист чар к’ӧрси
һәбун у ль сәр wан к’ӧрсийа
бист чар р’успиф р’уньштьбун.
К’ьнщед чилә‑qәрqаш ль wан
бун у т’ащед зер’ин жи ль сә
ре wан бун. 5 Жь т’әхт бьруск у
дәнгед гӧр’инийа ә’wр‑ә’змана
дәрдьк’әтьн. Ль бәр т’әхт һ’әфт
агьред алавпек’әти һәбун, кӧ
әw һәр һ’әфт р’ӧһ’ед Хwәде нә*.
6 Ль бәр т’әхт тьшт әк и мина
бә’рәкә шушә һәбу, кӧ мина
хьрустале зәлал бу.
Ль дора т’әхт, һәр алик и чар
р’ӧһ’б әр һәбун, кӧ пеш ийе у
пашийева ч’ә’вава т’ьж и бун.
7 Р’ӧһ’бәре пеш ьн мина шер бу,
р’ӧһ’бәре дӧда мина щанәга бу,
р’ӧһ’бәре сьсийа р’уйе wи мина
р’уйе мәрьва бу у р’ӧһ’бәре чара
жи мина тәйре симьр’и кӧ дьфь
р’ә. 8 Һәр чар р’ӧһ’бәр жи шәш

* 3:19 Гот ьнед Сьлеман 3:11‑12.
* 4:2‑8 Һәз әк ийел 1:5‑28.
* 4:3 «Йасп ис» бь зарав әк и дьн «йеш им» ә, «сард ийон» бь зарав әк и дьн
«әqиq» у «зьмруд» жи р’әнг е к’әскда йә. Әвана һ’әм у кәвьр ед бьрqокә
qимәт ьн. Чь кӧ иро кәвьрнас жер’а дьб еж ьн «йасп ис» нә зәлал ә.
Дьб ә кӧ нав е «йасп ис» һьнг е бона «лал» бу, аwа гот и «брилйант», кӧ
кәвьр е сьп и йә (Ә’йанти 21:11, 18, 19).
* 4:5 Дәрк’әт ьн 19:16.

591

Ә’ЙАНТИ, 5

баск и бун, сәр у бьнва ч’ә’вава
хьт‑хьти бун. У шәв у р’ож дәнге
хwә нәдьбьр’ин дьготьн:
«Пироз, пироз, пироз,
Хӧдан Хwәдейе Һ’әм у Зора
йийе,
Йе кӧ һәбу, Йе кӧ һәйә у Йе
кӧ wе бе»*.
9 Гав а wан һәр чар р’ӧһ’б әра,
р’умәт, һӧрмәт у шькьри дьданә
Йе кӧ ль сәр т’әхт р’уньштийә
у һ’әта‑һ’әтайе Сах ә, 10 әw һәр
бист чар р’успи бәр Йе кӧ ль сәр
т’әхт р’уньшти дәвәр’уйа дьчун,
сәре хwә бәр Wи даданин, Йе кӧ
һ’әта‑һ’әтайе Сах ә у т’ащед хwә
давитьнә бәр т’әхт у дьготьн:
11 «Йа Хӧд ан Хwәдейе мә,
Тӧ һеж а йи кӧ р’умәт, һӧр
мәт е у qәwат е бьст ин и.
Чьмк и Тә һәр тьшт ә’фь
ранд ьн
у бь хwәстьна Тә әw ә’фьрин
у һәнә».

5

т’әхт р’ун ьшт ьбу, к’ьт еб әк ә
гӧломаткк ьри дит кӧ һәр дӧ
алийав а һат ьбу ньвисаре у бь
һ’әфт мора һат ьбу морк ьрьне*.
2 Мьн дин а хwә дайе, wе мьл
йак’әт әк и qәwат бь дәнг әк и
бьл ьнд дьг от: «К’и һеж а йә кӧ
моред ве к’ьтебе же р’акә у к’ь
тебе вәкә?» 3 Ле т’ӧ кәс т’ӧнәбу,
нә ль ә’змен, нә ль сәр ә’рде у
нә жи жь бьне ә’рде, кӧ бьк а
рьбуйа әва к’ьт еба вәк ьра ле
бьньһер’ийа. 4 Әз жи к’әлә‑к’әл
дьг ьрийам, кӧ йәк и һеж а нә
һатә дит ьне, wәк и әw к’ьт еба
вәк ьра ле бьн ьһер’ийа. 5 Һьнге
жь р’усп ийа йәк и мьнр’а гот:
«Нәг ьри! Ва Шере жь qәбила
Щьһудаф, тамара Даw ьд сәр
к’әт у дьк ар ә һәр һ’әфт моред
wе к’ьт ебе же р’акә у вәкә»*.
6 Һьнг е мьн дин а хwә дайе,
wе говәк а wи т’әхт ида, к’иж ан
һәр чар р’ӧһ’бәр у р’успийа доре
гьрт ьбун, Бәрхәк сәк ьн и бу,
К’ьтеба гӧломаткк ьрийә 
чаwа кӧ сәржек ьри бә. Һ’әфт
морк ьри
стьруйед Wи у һ’әфт ч’ә’в ед
1 Һьнг е мьн дәст е Wи Wи һәбун, Әw һәр һ’әфт р’ӧ
йи р’аст еда, Йе кӧ ль сәр һ’ед Хwәде нә, кӧ ль т’әмамийа

* 4:8 Ишайа 6:3; Амос 4:13; Ишайа 41:4.
* 5:1 Һәз әк ийел 2:9‑10.
* 5:5 Дәстпебун 49:9; Ишайа 11:1.
* 5:6 Ишайа 53:7.
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дьнйайе һатьнә шандьне*. 7 Әw
һат у к’ьт еб жь дәст е Wий и
р’аст е, Йе кӧ ль сәр т’әхт р’у
ньшт ьбу һьлда. 8 Чахе Wи әw
һьлда, әw һәр чар р’ӧһ’б әр у
һәр бист чар р’усп и ль бәр wи
Бәрх и дәвәр’уйа чун. Дәсте һәр
йәк ида чәнг ф у т’асед зер’инә
т’ьж и бьх урф һәбун. Әw бьх ур
дӧайед щьмә’та Хwәде нә*. 9 У
стьранәкә ну дьстьран дьготьн:
«Тӧ һеж а йи, кӧ wе к’ьт ебе
һьлд и
у моред wе же р’ак и.
Чьмк и Тӧ һати сәржек ьрьне
у пе хуна хwә Тә мәрьв жь
һәр бәрәке, жь һәр зьмани,
жь һәр щьмә’те у жь һәр мь
ләт и к’ьр’ин бона Хwәде,
10 Тә әw кьрьн п’адшат ийа к’а
һина бона хьзмәтк’арийа
Хwәде
у әwе ль сәр дьнйайе п’ад
шат ийе бьк ьн»*.
11 Һьнг е мьн дин а хwә дайе,
мьн дәнг е гәл әк мьлй ак ’ә
та бьһ ист кӧ дора т’әхт, wан
р’ӧһ’бәра у р’усп ийа гьрт ьбун.
Р’әqәма wан дьг ьһ иштә бь һ’ә

зара у милийона. 12 Бь дәнгәк и
бьл ьнд дьст ьран дьг от ьн:
«Әw Бәрхе сәржек ьри һеж а
йә
кӧ qәwате, дәwләмәндт ийе,
сәрwахт ийеф, карине,
һӧрмәт е, р’умәт е у пәсьне
бьст инә»*.
13 Мьн бьһ ист кӧ һәр ә’фь
ринед ль ә’змен, ль сәр ә’рде,
йед бьн ә’рде, йед бә’р ед а у
һ’әм уйед нава wанда, дьстьран:
«Бьра һ’әта‑һ’әтайе пәсьн,
һӧрмәт, р’умәт у qӧдрәт
ль Йе сәр т’әхт р’ун ьшт и,
ӧса жи ль wи Бәрх и бә!»*
14 У wан һәр чар р’ӧһ’бәра дьг о
тьн: «Амин!» у р’успи дәвәр’уйа
чун, сәре хwә бәр Wи дан ин.

6

Һ’әфт мор чаwа тенә
вәк ьрьне?

1 Һьнг е мьн дина хwә дайе,
wи Бәрх и мор әкә жь wан
һәр һ’әфт мора вәк ьр у мьн жь
wан һәр чар р’ӧһ’бәра дәнгәк и
мина дәнг е гӧр’ин ийа ә’wра
бьһ ист кӧ гот: «Wәр ә». 2 Мьн
дина хwә дайе, ва һәспәк и боз

* 5:8 Зәбур 141:2.
* 5:10 Дәрк’әт ьн 19:6; Ишайа 61:6.
* 5:12 Дир ок I, 29:11; Ишайа 53:7.
* 5:13 Зәбур 47:8; Ишайа 6:1.
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хӧйа бу, дәсте йе лесийарбуйида
тиркәванәк һәбу, т’ащәк wир’а
һатә дайине у әw чаwа ә’гит чу,
wәк и сәрк’әвә.
3 Чахе Бәрх мора дӧда вәк ьр,
мьн бьһ ист кӧ р’ӧһ’бәре дӧда
гот: «Wәрә». 4 Һьнг е һәспәк и
дьней и р’әнг е зәрда дәрк’әт* у
сийаре wир’а изьн һатә дай и
не, кӧ ә’дьлай ийе жь дьнйайе
һьлдә, wәк и мәрьв һәвдӧ бь
кӧж ьн. Шурәк и мәзьн wир’а
һатә дай ине.
5 Чахе Wи мора сьсийа вәк ьр,
мьн бьһ ист кӧ р’ӧһ’бәре сьсийа
гот: «Wәрә». Мьн дина хwә дайе,
ва һәспәк и р’әш у дәсте сийаре
wида мезинәк һәбу. 6 Һьнг е те
беж и мьн дәнгәк бьһ ист, жь
нав а һәр чар р’ӧһ’б әра һат у
гот: «Чапәк ә гән ьмә бьч’ук
пе зивәк иф у се чапед бьч’ук
щәһ пе зивәк и*. Ле зьраре нәдә
зәйт’е у шәраве».
7 Чахе Wи мора чара вәк ьр,
мьн дәнг е р’ӧһ’бәре чара бь
һист кӧ гот: «Wәрә». 8 Мьн дина
хwә дайе, ва һәспәк и шиноqи,
кӧ наве сийаре wи Мьрьн бу,
Дийаре Мьрийа пәй wи дьһат.

Һ’ӧкӧм wир’а һатә дай ине сәр
п’ар әкә жь чар п’аред дьнйа
йе, wәк и пе шур, хәл ай ийе,
нәх wәш ий а һ’ал у р’ә’w ьр ед
дьнйайе wан бькӧжә.
9 Чахе Wи мора пенща вәк ьр,
мьн бьн горигәһедаф р’ӧһ’ед wан
мәрьва дит ьн, йед кӧ бона Хә
бәра Хwәде у бона шә’дәтийа кӧ
дабун һатьбунә кӧштьне. 10 Wан
бь дәнг әк и бьл ьнд кьрьнә га
зи у гот ьн: «Йа Хwәй и‑Хӧдане
пироз у р’аст! Те һ’әта к’әнг е
диwане нәк и у һ’әйф а хун а
мә жь бьнәл ийед р’убари дьне
һьлнәд и?» 11 Һьнг е жь wан һәр
йәк ир’а чӧхед чилә‑qәрqаш
һат ьнә дай ине у wанр’а һатә
гот ьне, кӧ һьнәк wәхт жи һеса
бьн, һ’әта кӧ һ’әсабе һәвал‑хӧ
ламед wан у хушк‑бьред wанә
кӧ wе мина wан бенә кӧшт ьне,
т’әмам бә.
12 Чахе Wи мор а шәш а вә
кьр, мьн дина хwә дайе, ә’рд
qайим һ’әж ийа. Р’о мина к’ӧр
хеф жь пьр’ч’е чек ьри р’әш бу у
һив сәрда‑педа бу мина хуне*.
13 Стәйркед ә’змен ӧса жорд а
к’әт ьнә ә’рде, чаwа кӧ дар а

* 6:4 Бь йунан и аһа те фә’мк ьрьне: «Р’әнг е егьрда».
* 6:6 Һьнг е зив әк һәqе хәбат а р’ожәкә п’аләк и бу.
* 6:12 Ишайа 13:10; Йоел 2:10, 31; 3:5 Мәтт а 24:29.
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һеж ире жь бәр байе qай им дь
һ’әжә у бәред wе* же дьwарьн**.
14 Һьнг е ә’зм ан бу мин а к’ьт е
ба гӧломаткк ьри ль һәв һатә
п’еч’ане, һьлк’ьш ийа у һ’әм у
ч’ийа у гьрав жь щийед хwә
һ’әж ийан. 15 Wи чах и п’адшед
дьнйайе, мәзьнед wе, сәрәскә
ред wе, дәwләтийед wе, ә’гитед
wе у һ’әм у мәрьвед хӧлам у аза
хwә шкәфт у qәйед ч’ий ад а
вәшарт ьн*, 16 ч’ийа у qәйар’а
дьг от ьн: «Сәр мәда бьк’әвьн у
мә жь р’уйе Wи вәшерьн, Йе кӧ
ль сәр т’әхт р’ун ьшт и йә, ӧса
жи жь хәзәба Бәрх*. 17 Чьмк и
р’ож а хәзәба wанә мәзьн һат у
к’и дьк арә тәйах кә?»*
Жь зар’ед Исрае л 
144 000 кәс тенә морк ьрьне

7

1 Пәй

ве йәкер’а мьн дина
хwә дайе, wе чар мьлйак’әт
ль һәр чар qӧлбед дьнйайе сә
кьни нә у байед һәр чар qӧлбед
дьнйайе һ’ьшк гьрт ьнә, wәк и

ль ә’рде, бә’ре у т’ӧ даре нәх ьн*.
2 Һьнг е мьн мьлйак’әт әк и дьн
жи дит кӧ жь р’оһ ьлат е дьһ ат
у мора wийә жь Хwәдейе Сах
һәбу. Әwи бь дәнг әк и бьл ьнд
ль wан һәр чар мьлйак’әта кь
рә гази, йед кӧ wанр’а һат ьбу
дайине, кӧ зьраре бьдьнә ә’рде
у бә’ре, wанр’а гот: 3 «Зьраре
нәдьнә ә’рде, бә’ре у дара, һ’әта
кӧ әм море ль ә’нийа хӧламед
Хwәдейе хwә нәх ьн»*. 4 Һьнг е
р’әqәма йед кӧ һат ьбунә мор
кьрьне мьн бьһ ист: Жь һ’әм у
qәбиледф зар’ед Исраел сәд чьл
чар һ’әзар һатьбунә морк ьрьне.
5 Жь qәбила Щьһуда донздәһ
һ’әзар,
жь qәбила Р’убен донздәһ
һ’әзар,
жь qәбила Гад донздәһ һ’ә
зар,
6 жь qәбил а Ашер донзд әһ
һ’әзар,
жь qәбила Нәфтәли донздәһ
һ’әзар,

* 6:13 Һьнәк фә’м дьк ьн кӧ һеж ир нәг ьһ ишт и нә, ле һьнәк жи фә’м
дьк ьн кӧ гьһ ишт и нә.
** 6:13‑14 Ишайа 34:4.
* 6:15 Ишайа 2:19‑21.
* 6:16 Һосейа 10:8.
* 6:17 Йоел 2:11; Малах и 3:2.
* 7:1 Дан ийел 7:2.
* 7:3 Һәз әк ийел 9:4‑6.
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7

8

жь qәбила Мьнашә донздәһ
һ’әзар,
жь qәбила Шьмһ’ун донздәһ
һ’әзар,
жь qәбила Леw иф донздәһ
һ’әзар,
жь qәбила Исах ар донздәһ
һ’әзар,
жь qәбила Зәбулон донздәһ
һ’әзар,
жь qәбил а Усьв ф донздәһ
һ’әзар
у жь qәб ил а Бьнй ам ин ф
донздәһ һ’әзар һат ьбунә
морк ьрьне.
Һ’әм у мьләтед дьнйайе

9 Пәй ве йәкер’а мьн дин а
хwә дайе, ва ә’лаләт әкә ӧса
мәзьн, кӧ т’ӧ кәси ньк арьбу
бьж ьмарта жь һәр мьләт и, жь
һәр бәрәке, жь һәр щьмә’т е у
жь һәр зьман и ль бәр т’әхт у
wи Бәрх и сәк ьн и бун. Чӧхед
чилә‑qәрqаш ль wан бун у ч’ь
qьлед хӧрма жи дәст ед wанда
бун, 10 бь дәнгәк и бьл ьнд дь
кьрьнә гази дьг от ьн:
«Хьлазбунф жь дәст е Хwә
дейе мә йә,
Йе кӧ ль сәр т’әхт р’уньшти
йә

у жь дәст е wи Бәрх и йә».
әw һ’әм у мьлйак’әт ед
кӧ ль дора т’әхт, р’успийа у wан
һәр чар р’ӧһ’б әр а гьрт ьбун,
бәр т’әхт дәв әр’уй а чунә ә’р
де, сәр е хwә бәр Хwәде дан ин
12 у гот ьн:
«Амин!
Пәсьн, р’умәт, сәрwахт и,
шьк ьри, һӧрмәт, qәwат у
зорай и
бьра һ’әта‑һ’әтайе Хwәдейе
мәр’а бә.
Амин!»
13 Һьнг е жь wан р’усп ийа йә
ки мьнр’а гот: «Әвед кӧ чӧхед
чилә‑qәрqаш wәрг ьрти нә, әw
к’и нә у жь к’ӧ дәре һатьнә?»
14 Мьн wир’а гот: «Әз хӧл ам,
әз ньз ан ьм, тӧ зани». Һьнг е
әwи мьнр’а гот: «Әвана әw ьн,
йед кӧ жь wе тәнгасийа мәзьн
һатьнә, чӧхед хwә пе хуна wи
Бәрх и шуштьнә, чил‑qәрqаш
кьрьнә*.
15 Ләма әwә ль бәр т’әхте Хwәде
нә,
п’арьстгәһа Wида шәв у р’ож
Wи дьһ’әбин ьн.
Йе ль сәр т’әхт р’ун ьшт и,
wе коне Хwә ль сәр wан
вәг ьр ә.
11 Һьнг е

* 7:14 Дан ийел 12:1; Мәтт а 24:21.
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16

17

Әwе иди нә т’и бьн, нә бьр’
чи бьн
у нә жи тә’в у гәрмай ийе ль
wан хә*.
Чьмк и әw Бәрхе кӧ гов әк а
т’әхтда йә,
wе шьвант ийе ль wан бькә,
wан бьбә сәр кан ийед ава
жий ине.
У Хwәде жи wе һ’әм у һесьред
ч’ә’вед wан паqьж кә»*.

8

Мора һ’әфта

1 Чах е Әwи мор а һ’әф
та вәк ьр, ә’зменд а wәкә
нив сьһ’әт и һәр тьшт сәqь
р’и. 2 Һьнг е мьн әw һәр һ’әфт
мьлйак’әт ед кӧ ль бәр Хwәде
сәк ьнибун дитьн, wанр’а һ’әфт
бор’и һат ьнә дай ине.
3 Мьлй ак’әт әк и дьн бьх ур
данга зер’ин дестда һат, ль бәр
горигәһа зер’ин сәк ьни. Wир’а
гәләк бьх ур һатә дайине, wәк и
бь т’әви дӧайед щьмә’та Хwәде
дайнә сәр горигәһа зер’инә ль
бәр т’әхт е Хwәде*. 4 Дуйе wе
бьх уре т’әви дӧайед щьмә’т а
Хwәде жь дәсте wи мьлйак’әти

бәрбь Хwәде бьл ьнд бу. 5 Паше
мьлйак’әт әw бьх урданг һьлда,
жь агьр е гориг әһев а даг ьрт
авитә сәр ә’рде. Бу гӧр’ин ийа
дәнгед ә’wра бьруске бьрq вәда
у ә’рд һ’әж ийа.
Һәр чар бор’ийед пеш ьн
6 Һьнг е

wан һәр һ’әфт мьл
йак’әтед кӧ һ’әфт бор’ийед wан
һәбун к’аре хwә кьрьн, кӧ ль
бор’ийа хьн.
7 Йе пеш ьн ль бор’ийе хьст,
тәйрок у агьр хунев а т’әвай и
сәр ә’рдеда бари. У жь се п’ара
п’ар әкә ә’рде шәw ьт и, жь се
п’ара п’ар әкә дара шәw ьт и у
һ’әм у гиһ айе шин шәw ьт и*.
8 Мьлй ак ’әт е дӧд а ль бо
р’ийе хьст, тьшт әк и мәзьн и
мин а ч’ий ак и агьр пек ’әт и
һатә авит ьне нав а бә’ре. У жь
се п’ара п’ар әкә бә’ре бу хун,
9 жь се п’ара п’арәкә һ’әйwанед
бә’реда qьр’ бу у жь се п’ара
п’ар әкә гәм ийа wеран бу.
10 Мьлй ак’әт е сьсий а ль бо
р’ийе хьст у стәйркәкә мәзьнә
мина qәнд ила алав пек’әт и жь

* 7:16 Ишайа 49:10.
* 7:17 Зәбур 23:1‑2; Ишайа 25:8; 49:10.
* 8:3 Дәрк’әт ьн 30:1‑3.
* 8:7 Дәрк’әт ьн 9:23‑25; Һәз әк ийел 38:22.
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ә’змен к’әтә сәр п’арәкә жь се
п’ар ед ч’әм а у авед кан ий а.
11 Нав е wе стәйрке Зьрич’к бу.
Жь се п’ара п’арәкә ава бу зь
рич’к у жь wе аве гәләк мәрьв
мьрьн, чьмк и әw ав тә’л бу.
12 Мьлйак’әте чара ль бор’ийе
хьст, жь се п’ара п’арәкә р’ойе,
жь се п’ара п’арәкә һиве у жь
се п’ара п’арәкә стәйрк а дәрб
стандьн, ӧса кӧ жь се п’ара п’а
рәкә wан qарийа у жь се п’ара
п’арәкә р’оже р’онайи нәда, ӧса
жи жь се п’ара п’арәкә шәве*.
13 Һьнг е мьн дин а хwә дайе,
wе тәйр әк и сим ьр’ жор ә’з
менда дьфьр’и у мьн бьһ ист
кӧ wи бь дәнгәк и бьл ьнд гот:
«Wәй, wәй, wәй ль сәре бьнә
лийед ль р’убари дьне, кӧ wе
бәр дәнг е wан бор’ийед һәр се
мьлйак’әтед майин к’әвьн, йед
кӧ wе ль бор’ийа хьн».

к’әтә сәр р’уйе ә’рде у к’ьл и
та дәре гәл ийеф һәй‑wайе wе
стәйркер’а һатә дай ине. 2 Әwе
дәре гәл ийе һәй‑wайе вәк ьр,
жь гәли ду‑духан дәрк’әт мина
дуйе к’ура мәзьн у р’уйе р’ойе
у һәwе гьрт*. 3 Жь wе ду‑духане
кӧлиф дәрк’әтьнә сәр р’уйе ә’р
де, wанр’а qәwата мина qәwата
дуп’ьшкед ә’рде һатә дай ине*.
4 Wанр’а һатә гот ьне, кӧ зьраре
нәд ьнә гиһе ә’рде, нә жи т’ӧ
шинай ийе у даре, ле бьд ьнә
wан мәрьв ед кӧ мора Хwәде
ль сәр ә’ний а wан т’ӧнәйә*.
5 Wанр’а һат ә дай ине, кӧ wан
нәкӧж ьн, ле пенщ мәһ а бьд ь
нә щәфе. Еша wан мина еша
лех ьст ьна дуп ьшк а бу. 6 Wан
р’ож ада мәрьве ль мьрьне бь
гәр’ьн, ле wе qәт нәбин ьн, әwе
һ’әйра мьрьнеда бьн, ле мьрьне
жь wан бьр’әв ә*.
7 Qьлх е wан кӧл ий а мин а
Бор’ийа пенщ а
wан һәсп а бун, йе кӧ бон а
1 Мьлйак’әте пенща ль бо шер’ тенә һазьрк ьрьне. Ль сәр
р’ийе хьст у мьн дина хwә сәре wан тьшт ед мина т’ащед
дайе, ва стәйркәк жь ә’змен зер’ин һәбун у р’уйе wан мина

9

* 8:12 Ишайа 13:10; Һәз әк ийел 32:7; Йоел 2:10, 31; 3:15.
* 9:2 Дәстпебун 19:28.
* 9:3 Дәрк’әт ьн 10:12‑15.
* 9:4 Һәз әк ийел 9:4.
* 9:6 Йер әм ийа 8:3.
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р’уйе мәрьва бун*. 8 П’ор’е сә
ре wан мина п’ор’е жьна бун
у дьранед wан мина дьранед
шера бун. 9 Еләкзьрьһ’едф wан
һәбун, мина йед һ’әсьн и, дән
ге баскед wан мина дәнг е wан
ә’рәба бун, кӧ чаwа гәләк һәсп
wан дьк’ьш ин ьн у дажонә на
ва шер’. 10 Мина дуп’ьшк а жи
поч’ед wан һәбун у сәр поч’а
жи дәрзи, к’иж анада qәwат а
wан һәбу кӧ пенщ мәһ а мерьв
бьд ьнә щәф е. 11 Мьлй ак’әт е
гәл ийе һәй‑wайе ль сәр wан
п’адша бу, кӧ наве wи бь иб
ран иф «Абад ун» бу, бь йунан и
«Аполийон», кӧ те фә’мк ьрьне:
«Wеранк ьр».
12 Wәйа пеш ьн дәрбаз бу. Жь
вьр шунда ва дӧ wәйе жи бен.
Бор’ийа шәша
13 Мьлй ак’әт е

шәша ль бо
р’ийе хьст у мьн дәнгәк жь һәр
чар стьруйед горигәһа зер’инә
ль бәр Хwәде бьһ ист, 14 кӧ готә
wи мьлй ак’әт е шәш а, йе кӧ
бор’и дестда бу: «Wан һәр чар
мьлйак’әт ед кӧ ль бәр ч’әме
Фьрат ей и мәзьн гьредай и нә
вәкә». 15 Һьнге әw һәр чар мьл

йак’әт һат ьнә бәр’дане, йед кӧ
бона wе сьһ’әт е, wе р’оже, wе
мәһе у wе сале һат ьбунә һа
зьрк ьрьне, wәк и жь се п’ара
п’ар әк ә мәрьв айе бькӧж ьн.
16 Мьн р’әqәма орд ийед сийари
бьһ ист кӧ дӧсьд мил ийон бу.
17 Wе дит ьнокед а һәсп у сий а
ред wан мьнв а аһа хӧйа бун:
Р’әнгед еләкзьрьһ’ед wан р’әнге
сори мина егьр, ширк и мина
qалч’ич’әке, qич’ьки мина к’ьр
к’утедаф бун. Сәре һәспед wан
мина сәре шера бун у жь дәве
wан агьр, ду у к’ьрк’ут дәрд ь
к’әт. 18 Пе ван һәр се бәла, жь
се п’ара п’ар әкә мәрьвайе, пе
агьр, ду у к’ьрк’ута кӧ жь дәве
ван дәрдьк’әт һатьнә кӧштьне.
19 Чьмк и qәwат а һәсп а дәв у
делед wанда бун. Делед wан
мин а мә’р а бун у сәр е wан
һәбун, кӧ пе wан зьрар дьдан.
20 Әw мәрьв ед май инә кӧ пе
ван бәла нәһ ат ьнә кӧшт ьне,
жь wан п’ут ед кӧ бь дәст ед
хwә чек ьрьбун вәнәг әр’ийан.
Wана дәст е хwә жь щьнһ’ә
банд ьнеф, жь wан п’утед зер’ә,
зив ә, сьфьр ә, кәвьр ә, дарә кӧ
набин ьн, набьһен у нагәр’ьн

* 9:7 Йоел 2:4.
* 9:20 Зәбур 115:4‑7.
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нәк’ьш анд ьн*. 21 Ӧса жи жь сонд хwар кӧ һ’әт а‑һ’әт ай е
кӧштьне, сербазийеф, бенамуси Сах ә, аwа гот и пе Wи Йе кӧ
йе у дьзийа хwә вәнәгәр’ийан. ә’зм ан, һ’әм уйед wед а, ә’рд,
һ’әм уйед wеда у бә’р, һ’әм уйед
Мьлйак’әт у к’ьтеба бьч’укә  wеда ә’фьранд ьнә у гот: «Иди
гӧломаткк ьри
wәхт е дәр әнг и нәк’әв ә. 7 Ле
1 Һьнг е мьн мьлй ак’ә гав а мьлй ак ’әт е һ’әфт а дәнг
тәк и дьней и зор дит кӧ ль бор’ийе хә, һьнг е wе әw
жь ә’змен дьһ атә хwаре. Ә’wр сӧр’а т’ьвд ира Хwәде бе сери,
ле wәрг ьрт и бу у к’әскәсор ль йа кӧ Wи ә’лам и хӧламед Хwә
сери бу, р’уйе wи мина р’ойе п’ехәмб әра кьрьбу».
8 Пәй ве йәкер’а wи дәнг е кӧ
бу, ньг ед wи жи мина стунед
егьр бун. 2 Дәст е wида к’ьт е мьн жь ә’змен бьһ ист ьбу, диса
бәкә бьч’укә вәк ьри һәбу, ньге т’әви мьн хәбәр да у гот: «Һәр’ә,
хwәй и р’аст е дан и сәр бә’ре, wе к’ьт еба вәк ьри жь дәст е wи
ньг е хwәй и ч’әпе жи дан и сәр мьлйак’әти һьлдә, йе кӧ ль сәр
бәжеф 3 у бь дәнг е бьл ьнд мина бә’ре у бәже сәк ьн и йә»*. 9 Әз
мьр’ин ийа шер кьр ә qар’ин. жи чумә щәм wи мьлйак’әт и у
Чахе кӧ wи кьрә qар’ин, һәр мьн жер’а гот: «К’а wе к’ьт еба
һ’әфт гӧр’инийед ә’wра пе дән бьч’ук бьдә мьн». Әwи мьнр’а
гед хwә хәбәр дан. 4 Гав а wан гот: «Һан ве һьлдә у бьх wә. Әве
һәр һ’әфт гӧр’ин ийед ә’wр а нав‑дьле тәда тә’л бә, ле дәве
хәбәр дан, мьн кьр кӧ бьн ьви тәда wе мина һьнгьв ширьн бә».
сьм, ле жь ә’змен дәнг әк һат у 10 Һьнг е мьн к’ьт еба бьч’ук жь
гот: «Әw тьшт ед кӧ һәр һ’әфт дәст е мьлйак’әт һьлда у хwар.
гӧр’ин ийед ә’wра гот ьн, wан Дәве мьнда мина һьнгьв ширьн
ә’йан нәкә, нән ьвисә».
бу, ле чахе мьн әw хwар, мьн
5 Һьнг е әw мьлй ак ’әт е кӧ нав‑дьле хwәда тә’лай и к’ьфш
мьн дит ьбу, wәк и wи ньг әк кьр. 11 Wи чах и мьнр’а һат ә
дан ибу сәр бә’ре у йәк жи сәр гот ьне: «Гәрәке тӧ диса ль сәр
бәже, дәсте хwәйи р’асте бәрбь гәләк щьмә’та, мьләта, зьмана
ә’змен бьл ьнд кьр 6 у пе Әwи у п’адша п’ехәмбәртийе бьк и».

10

* 10:8‑10 Һәз әк ийел 2:8–3:3.
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Дӧ шә’дед 
кӧ п’ехәмб әрт ийе дьк ьн

11

1 Һьнге qамишәк иф мина

шьва мьнр’а һатә дайине
у һатә готьне: «Р’абә, п’арьстгәһа
Хwәде у горигәһе чап кә у йед
кӧ теда дьһ’әбиньн жи бьжмьрә.
2 Ле һ’әwша п’арьстгәһейә дәрва
бьһелә у wе чап нәкә, чьмк и әw
п’утп’арьстар’аф һатә дайине.
Әwе Бажаре Пироз чьл дӧ мә
һа бьн п’ийада п’епәс кьн*. 3 У
Әзе т’әмийе бьдьмә дӧ шә’дед
Хwә, әwе к’ӧрх хwәк ьри һ’әзар
дӧсьд шест р’ожи п’ехәмбәртийе
бьк ьн». 4 Әвана әw һәр дӧ даред
зәйт’уне у һәр дӧ шәмдан ьн,
йед кӧ ль бәр Хӧдане дьнйайе
дьсәк ьньн*. 5 Һәгәр мәрьвәк кӧ
бьх wазә зьраре бьдә wан, агьр
жь дәве wан дәрдьк’әвә, дьж
мьнед wан һ’уфи хwә дькә. У
һәгәр мәрьвәк бьх wазә зьраре
бьдә wан, гәрәке әw хwәха ӧса
бе кӧштьне. 6 Һ’ӧкӧме ван һәйә,
кӧ р’ожед п’ехәмбәртийа хwәда
ә’змен дадьн, wәк и баран нәба
рә. Ӧса жи һ’ӧкӧме wан ль сәр
ава һәйә, кӧ wан бьк ьнә хун у

к’әнге жи бьхwазьн, дькарьн һәр
щур’ә бәла биньнә сәре дьне*.
7 Гав а әwан а шә’дәт ий а хwә
сәр һәвда биньн, һьнге әw щә’
нәw ьре кӧ жь гәлийе һәй‑wайе
дәрд ьк’әв ә, wе т’әви wан шәр’
кә, wан бьндәст кә у бькӧжә.
8 Щьнйазед wан wе ль сәр мәй
дана wи баж аре мәзьн авит и
бьн, ль wи щийе кӧ Хӧдане wан
һәр дӧйа һатә хачк ьрьнеф, кӧ
бь мә’на р’ӧһ’ан и жер’а «Со
домф» у «Мьсьр ф» те гот ьне.
9 Жь һ’әм у щьмә’т а, бәр әк а,
зьмана у мьләта wе се р’ож у
нив а ль щьнйазед wан бьн ь
һер’ьн у нәһел ьн кӧ щьнйазед
wан бьк ьнә т’ьрба. 10 Бьнәлийед
ль р’убари дьне wе дьле хwә ль
wан ша кьн у ша бьн, хәлата
жи һәвдӧр’а бьш ин ьн, чьмк и
ван һәр дӧ п’ехәмб әра щәфа
дьд ан ә йед кӧ ль сәр р’уйе
ә’рде дьман.
11 Пәй се р’ож у нив ар’а Хwә
де р’ӧһ’е жий ине бәр wанд а
ани, әw р’абунә сәр п’ийа у
хоф әкә мәзьн к’әт ә сәр йед
кӧ әw дит ьн. 12 Һьнг е wан һәр
дӧйа дәнгәк и бьльнд жь ә’змен

* 11:2 Луqа 21:24.
* 11:4 Зәкәрийа 4:3, 11‑14.
* 11:6 П’адшат и III, 17:1; Дәрк’әт ьн 7:17‑19.
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бьһист кӧ wанр’а гот: «Wәрьнә
ве жоре». У әwана бәр ч’ә’вед
дьжм ьнед хwә ә’wрава һьлк’ь
шийанә ә’змен. 13 Wе сьһ’әт е
ә’рд qай им һ’әж ийа, жь дәһә
п’ара п’арәкә бажер һьлш ийа
у wе ә’рдһ’әжеда һ’әфт һ’әзар
мәрьв мьрьн, йед май ин жи
ч’ә’вт ьрсийай и бун, шьк ьри
дьданә Хwәдейе ә’змен.
14 Wәйа дӧда дәрбаз бу. Ва йә,
йа сьсийа wе зут ьре бе.
Дәнг е бор’ийа һ’әфта: 
Һ’әбанд ьна ль ә’змен
15 Мьлй ак’әт е һ’әфт а ль бо
р’ийе хьст у ә’зменда дәнг ед
бьл ьнд һат ьн кӧ дьг от ьн:
«П’адшат ийа дьнйайе бу йа
Хӧдане мә у Мәсиһе Wи,
Әwе һ’әта‑һ’әтайе п’адша
тийе бькә»*.
16 Әw һәр бист чар р’усп ийед
кӧ ль бәр Хwәде сәр к’ӧрсийед
хwә р’уньштьбун, хwә дәвәр’у
йа авит ьн, сәре хwә бәр Хwәде
дан ин 17 у гот ьн:
«Йа Хӧдан Хwәдейе Һ’әм у
Зорай ийе,
Йе һәй и у Йе һәбуй и,

әм шьк ьрийе дьд ьнә Тә,
кӧ Тә qәwата Хwәйә мәзьн
станд
у дәст бь һ’ӧкӧме Хwә кьр*.
18 П’утп ’арьст qьлq ьл ин, ле
хәз әба Тә һат.
Wәхт пер’а гьһ ишт ийә, кӧ
диwана мьрийа бьк и,
хәлат а бьд и хӧламед Хwә,
п’ехәмбәра у щьмә’та Хwә
ӧса жи йед кӧ жь Тә дьтьрсьн,
жь бьч’ук а һ’әта мәзьна.
Wәхт һат, кӧ qьр’а wан бини,
йед кӧ дьне хьраб дьк ьн»*.
19 Пәй ве йәкер’а п’арьстгәһ а
Хwәдейә ә’змен вәбу у wед а
Сьндоqаф Пәймана Wи хӧйа
бу. Бьруске бьрq дан, гӧр’инийа
дәнг ед ә’wра һатә бьһ ист ьне,
ә’рд һ’әж ийа у тәйрок бари.

12

К’ӧлф әт у зийаф

1 Һьнге нишанәкә мәзьн
ә’зменда хӧйа бу: К’ӧл
фәтәке р’о ль хwә wәрг ьрт ьбу,
һив бьне п’ийада у т’ащәк и жь
донздәһ стәйрк а жи ль сери
бу. 2 Әw һ’әмлә бу у к’әт ьбу
бәр зар’е, еша хwә дьк’ьшанд
у дьк ьр ә qир’ин.

* 11:15 Дәрк’әт ьн 15:18; Зәбура 10:16; Дан ийел 2:44.
* 11:17 Амос 3:13; Дәрк’әт ьн 3:14.
* 11:18 Зәбур 2:1; Дан ийел 9:6; Амос 3:7; Зәбур 115:13.
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3 Пәй

ве йәкер’а нишанәкә
дьн жи ә’зменда хӧйа бу. Мьн
дина хwә дайе, ва зийак иф зә
ри мәзьн кӧ һ’әфт сәри у дәһә
стьруйед wи һәбун у һ’әфт т’ащ
жи ль сәред wи бун*. 4 Поч’а wи
жь се п’ара п’арәкә стәйркед
ә’змен к’ьшанд у авитә сәр ә’р
де. Әw зийа ль бәр wе к’ӧлфәтаф
кӧ к’әт ьбу бәр зар’е сәк ьн и, кӧ
һәма чаwа зар’ бьб ә wе зар’е
һ’уфи хwә кә. 5 Wе к’ӧлф әт е
зар’әкә кӧр’ин ани, кӧ wе бь
шьвдара һ’әсьни шьвантийе ль
һ’әм у мьләта бькә. Ле зар’а wе
һатә р’аһ ьштьне, ль щәм Хwәде
у бәр т’әхт е Wи*. 6 К’ӧлф әт жи
р’әви бәр’ийеф, ль wи щийе кӧ
жь алийе Хwәдеда жер’а һатьбу
һазьрк ьрьне, wәк и әw ль wьр
һ’әз ар дӧсьд шест р’ож и бе
хwәйк ьрьне.
7 Һьнг е ль ә’змен шәр’ дәст
пе бу. Мьх ай ил мьлйак’әт ед
хwәв а т’әви зийе шәр’ кьр,
зийе жи мьлй ак ’әт ед хwәв а
т’әви wан шәр’ кьр*. 8 Ле зийе
да дәр, ә’зменда жи иди щи дәст

wан нәк’әт, 9 әw зийайе мәзьн
жорд а һат ә авит ьне. Әва әw
мә’ре бәре бу, кӧ жер’а мире
щьн у шәйт’ан дьбеж ьн, йе кӧ
т’әмам ийа дьне хал ьфанд ийә.
Әw мьлйак’әт ед хwәва жорда
һатьнә авитьне сәр р’уйе ә’рде*.
10 Һьнг е мьн ль ә’змен дәнгә
ки бьльнд бьһ ист кӧ гот: «Ньһа
йә wәхт е хьлазк ьрьнф, qәwат у
п’адшат ийа Хwәдейе мә, ӧса
жи һ’ӧкӧме Мәсиһе Wи. Чьмк и
Әw хәйбк ьре хушк‑бьред мә
жорда һатә авит ьне, йе кӧ шәв
у р’ож бәр Хwәдейе мә хәйба
wан дьк ьр*. 11 Әwана пе хуна
Бәрх у хәб әра шә’дәт ийа хwә
сәр wи к’әтьн, ә’мьре хwә һ’әта
мьрьне һ’ьз нәк ьрьн. 12 Аwа ша
бьн, ә’зманно у йед кӧ wанда
дьм ин ьн. Ле wәй ль ә’рде у ль
бә’ре, чьмк и мирещ ьн жорда
сәр wәда һатә авит ьне у әw жь
һерсе хwә дьх wә, кӧ занә wе
һьнд ьк и бьм инә».
13 Гав а зийе дит кӧ әw жорд а
һатә авит ьне сәр ә’рде, пәй wе
к’ӧлфәте к’әт, йа кӧ зар’а кӧр’ин

* 12:3‑4 Дан ийел 7:7; 8:10.
* 12:5 Зәбур 2:9.
* 12:7 Дан ийел 10:13, 21; 12:1.
* 12:9 Дәстпебун 3.
* 12:10 Ибо 1:9‑11; Зәкәрийа 3:1.
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анибу. 14 Дӧ баскед тәйре си
мьр’ийә мәзьн wе к’ӧлф әт ер’а
һат ьнә дай ине, wәк и бьфьр’ә
һәр’ә бәр’ийе, wи щийе хwә,
к’идәре жь зийе дур wе се сал у
нива бьһата хwәйкьрьне. 15 Һьн
ге зийе жь дәве хwә мина ч’ем
ав бәр’да пәй wе к’ӧлфәте, wәк и
wе пе лейе бьхән ьqинә. 16 Ле
ә’рде алик’арийа wе к’ӧлф әт е
кьр, дәве хwә вәк ьр у әw ч’әме
кӧ зийе жь дәве хwә бәр’дабу
даqӧртанд. 17 Һьнг е wи зийай и
һерса хwә ль wе к’ӧлфәте р’ак ьр
у чу, wәк и шәр’е хwә т’әви wан
зар’ед wейә майин бькә, йед кӧ
т’әм ийед Хwәде хwәй дьк ьн у
шә’дәт ийа бона Иса дьд ьн*.
18 Зий а ль дәв е бә’р е сәк ьн и.
Дӧ щә’нәw ьр дәрд ьк’әвьн

13

Һьнг е мьн дина хwә
дайе, ва щә’нәw ьрәк жь
бә’ре дәрд ьк’әт. Һ’әфт сәред
wи у дәһә стьруйед wи һәбун,
ль сәр стьруйед wи дәһә т’ащ
бун у ль сәр һәр һ’әфт сәред
wи жи навед к’ьфьри‑зьфьрийа
бун. 2 Әw щә’нәw ьр е кӧ мьн
дит, мина пьл ьнг бу, ньг ед wи
мина ләпе һ’ьр’ч’а бун у дәве
1

wи жи мина дәве шера бу. Ви
зийай и qәwата хwә, т’әхте хwә
у һ’ӧкӧме хwәй и мәзьн да wи
щә’нәw ьри. 3 Сәрик и ви щә’
нәw ьри те беж и бьриндар ль
бәр мьрьне бу, ле бьрина wи
һатә qәнщк ьрьне. У т’әмам и
йа дьнйайе сәр wи щә’нәw ьри
ә’щебмай и ма. 4 Wан сәре хwә
ль бәр зийе данин, кӧ wи һ’ӧкӧ
ме хwә да wи щә’нәw ьри. Ӧса
жи сәре хwә ль бәр щә’нәw ьр
дан ин у гот ьн: «Гәло к’и мина
ви щә’нәw ьри йә? У к’и дькарә
т’әви ви шәр’ кә?»
5 Әви щә’нәw ьрир’а изьн һатә
дайине кӧ дәве хwә бемә’рифәт
вәкә у к’ьфьрийа бькә, ӧса жи
wир’а һатә дай ине, кӧ чьл дӧ
мәһа бь һ’ӧкӧме хwә бькә*. 6 Әwи
һьндава Хwәдеда дәве хwә хьраб
вәк ьр у наве Wи, коне Wи у йед
кӧ ә’зменда дьминьн беһӧрмәт
кьр. 7 Изьн wир’а һатә дай ине,
кӧ т’әви щьмә’та Хwәде шәр’
кә у сәрк’әв ә. Ӧса жи һ’ӧкӧме
ль сәр һәр бәр әке, щьмә’т е,
зьман и у мьләт и wир’а һат ә
дай ине. 8 Һ’әм у бьнәл ийед ль
р’убари дьне wе сәре хwә ль бәр
wи дайн ьн, навед к’иж ана жь

* 12:17 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «У шә’дәт ийа ә’ламәт ийа Иса хwәй дьк ьн».
* 13:5‑7 Дан ийел 7:8, 21, 25.
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wәхт е ә’фьранд ьна дьнйайеда
к’ьт еба жий инейә Бәрхе сәр
жек ьрида нәһат ьнә ньвисаре*.
9 Гӧһе к’е һәйә бьра бьбьһе:
10 Әwед кӧ йе дил к’әт ьне нә,
wе дил бьк’әвьн,
әwед кӧ йед бәр шур к’әтьне
нә, әwе бәр шур к’әвьн*.
Ль вьр wе сәбьр у баwәрийа
щьмә’та Хwәде кер бе.
11 Һьнг е мьн дина хwә дайе,
ва щә’нәw ьрәк и дьн жь ә’рде
дәрдьк’әт, дӧ стьруйе wийә ми
на йе бәрх а һәбун у мина зийе
хәбәр дьда. 12 Әви т’әмам ийа
һ’ӧкӧме щә’нәw ьре пеш ьн ль
бәр wи хwәх а дьд а хәбат е у
п’ейи сәр ә’рде у бьнәл ийед wе
дьк ьр, wәк и сәре хwә ль бәр wи
щә’нәwьре пешьн дайньн, йе кӧ
бьрина wийә кӧ бәрбь мьрьне
дьбьр һатьбу qәнщк ьрьне. 13 Ви
щә’нәwьри нишанед ӧса ә’щебә
мәзьн дьк ьрьн, һ’әта кӧ агьр жи
жь ә’змен ль бәр ч’ә’ве мәрьва
давитә сәр ә’рде. 14 Әwи пе wан
ниш анед кӧ wир’а һат ьбунә
дай ине, wәк и ль бәр щә’нә
wьре пеш ьн бькә, бьнәл ийед
ль р’убари дьне дьхальфандьн.

Әwи wанр’а гот, кӧ һ’әйкәләк и
wи щә’нәw ьри чек ьн, йе кӧ бь
шур һат ьбу бьриндарк ьрьне у
диса сах бу. 15 Һ’ӧкӧм wир’а һатә
дайине, wәки р’ӧһ’ бәр һ’әйкәле
щә’нәw ьрда бинә, кӧ һ’әйкәле
щә’нәw ьр хәбәр дә у бьк арьбә
әwед кӧ щә’нәw ьр нәһ’әбин ьн
бьдә кӧштьне. 16 Әwи п’ейи сәр
һ’әм уйа кьр, аwа гот и бьч’ук у
мәзьна, дәwләт и у бәләнгаза,
аза у хӧлама кӧ нишане бь
дьнә сәр дәст е хwәй и р’аст е
йан ә’ний а хwә, 17 wәк и т’ӧ
кәс ньк арьбә нә бьк’ьр’ә, нә
жи бьфьр ошә, пешт ьри wи,
йе кӧ нишана щә’нәw ьр, аwа
гот и наве wи йан һ’әсабе наве
wи сәр ә.
18 Ль вьр сәрwахт и кер те:
Һ’ьш‑аqьле к’е һәйә, бьра һ’ә
сабе щә’нәwьр бьжмьрә, чьмк и
һ’әсабе мәрьв әк и йә у һ’әсабе
wи шәшсьд шест шәш ә.
Бәрх у йед хьлазбуй и

14

1 Паше мьн дин а хwә
дайе, ва Бәрх ль сәр е
ч’ийайе Сийонеф сәк ьни бу у
сәд чьл чар һ’әзар мәрьв т’әви

* 13:8 Зәбур 69:28.
* 13:10 Йер әм ийа 15:2; 43:11. Нав һьнәк дәстн ьвисарада аһа йә: «Әwе
кӧ пе шур дькӧж ьн, әwе жи пе шур һәр’ьн» (Бьх ун ьн: Мәтт а 26:52).
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Wи бун, кӧ ль сәр ә’нийа wан
наве Wи у наве Баве Wи ньви
сар бун. 2 Мьн жь ә’змен дәнгәк
бьһ ист, мина дәнге гәләк ава у
мина дәнге гӧр’инийа ә’wрайә
qайим. Әw дәнге кӧ һатә мьн,
мина дәнге мьqаме чәнгвана
бу, кӧ ль чәнг едф хwә дьх ьн.
3 Wана ль бәр т’әхт у ль бәр wан
һәр чар р’ӧһ’бәра у р’усп ийа
стьранәкә ну дьстьра. Т’ӧ кәс
нькарьбу wе стьране һин буйа,
пештьри wан сәд чьл чар һ’ә
заред кӧ жь дьнйайе һатьбунә
к’ьр’ине. 4 Әвана әw ьн, йед кӧ
сәре хwә жьнар’а данән инә,
әw йед бьк’ьрф ьн. Әвана пәй
Бәрх дьчьн, к’ӧда кӧ әw дьчә.
Әвана жь нава мәрьва һатьнә
к’ьр’ине, чаwа бәреф дәрәмәта
пешьн кӧ Хwәде у Бәрхр’а бенә
дайине. 5 Дәрәw жь дәве wан
дәрнәк’әтийә, әw беqӧсур ьн.
Се мьлйак’әт
6 Һьнге мьн дина хwә дайе, ва

мьлйак’әтәк и дьн кӧ ә’зменда
дьфьр’и у Мьзг ин ий а wийә
һ’әт а‑һ’әт айе һәбу, wәк и wе
Мьзг ин ийе бьдә йед р’убари
дьне, аwа гот и һ’әм у мьләта,

бәрәка, зьмана у щьмә’та. 7 Wи
бь дәнг әк и бьл ьнд дьг от: «Жь
Хwәде бьт ьрсьн у шьк ьрийе
бьд ьнә Wи, чьмк и сьһ’әта ди
wанк ьрьна Wи пер’а гьһ ишт.
Сәре хwә бәр Wи дайн ьн, Йе
кӧ ә’рд у ә’зман, бә’р у авед
кан ийа ә’фьранд ьнә».
8 Һьнге мьлйак’әтәк и дьн пәй
wи һат у гот: «Һьлшийа, wеран
бу! Әw Бабилонаф мәзьн, йа кӧ
әw шәрав а qавийаф хwәйә һар
һ’әм у мьләт данә вәх wарьне»*.
9 Пәй ве йәкер’а мьлй ак’ә
тәк и дьн жи пәй wан һат у бь
дәнг әк и бьл ьнд гот: «Әwе кӧ
сәр е хwә ль бәр щә’нәw ьр у
һ’әйкәле wи дайнә у нишана
wи сәр ә’ний а хwә йан сәр
дәст е хwә qәбул кә, 10 әwе жь
wе шәрава һерса Хwәде вәх wә,
йа кӧ ав т’әвнәк ьри йә, к’аса
Wийә хәзәбеда дагьрти йә. Әwе
ль бәр мьлйак’әт ед пироз у ль
бәр Бәрх агьр у к’ьрк’утеда щә
фе бьк’ьш инә*. 11 Дуйе щәфе
wан wе һ’әта‑һ’әтайе бьк’ьшә
у шәв у р’ож wе р’ьһ’әт ийа wан
т’ӧнәб ә, йед кӧ сәре хwә бәр
щә’нәw ьр у һ’әйкәле wи дат и
ньн у нишана wи ль сәр wан ә».

* 14:8 Ишайа 21:9; Йер әм ийа 51:8.
* 14:10 Дәстпебун 19:24; Һәз әк ийел 38:22.
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12 Аwа ль вьр wе сәбьра щьмә’

та Хwәде кер бе, йед кӧ т’әмийед
Хwәде хwәй дьк ьн у һьндав а
Исада амьн ьн.
13 Һьнг е мьн жь ә’змен дән
гәк бьһ ист кӧ гот: «Бьн ьвисә:
Жь вьр шунда хwәзьл и нә әw
мәрьв, йед кӧ бона баwәрийа
сәр Хӧдан wе бьм ьрьн». Р’ӧһ’
дьбежә: «Бәле! Әwе жь хәбата
хwә р’ьһ’әт бьн, чьмк и кьред
wан т’әви wан дьч ьн».
Нанд ьрунаф р’уйе ә’рде

Хwә авитә р’уйе ә’рде у ә’рд
һатә дьруне.
17 Һьнг е жь wе п’арьстг әһ а
ә’змен мьлйак’әтәк и дьн дәр
к’әт у дәст е wида жи дә’сәкә
туж һәбу.
18 Wе һьнг е жь горигәһе мьл
йак’әтәк и дьн дәрк’әт, кӧ һ’ӧ
кӧме wи ль сәр егьр һәбу, әwи
бь дәнгәк и бьльнд ль йе хwәйе
дә’са туж кьрә гази у готе: «Дә’
са хwәйә туж бавежә гуш ийед
тьрийед ә’рде у бьч ьнә, чьмк и
тьрийед wе иди гьһ ишт ьнә».
19 Wи мьлйак’әт и жи дә’са хwә
авитә ә’рде, тьрийед ә’рде чьнин
у бона һ’ьнщ ьр’анд ьне авитә
wи һ’әwзе мәзьни хәзәба Хwәде.
20 Әw тьри wи һ’әwзид а һат ьнә
һ’ьнщ ьр’анд ьне, кӧ жь бажер
дәр бу у жь һ’әwз хун к’ьш ийа,
хуне авитә гәме һәспа, qаси
һ’әзар шәшсьд мәйдан и* гьрт.

У мьн дина хwә дайе, ва
ә’wр әк и сьп и у «йәк и мин а
кӧр’еф мерьв»* ль сәр wи ә’wри
р’ун ьшт и бу. Т’ащәк и зер’ин
ль сәре Wи бу у дә’сәкә туж
жи дестда бу**. 15 Һьнг е мьл
йак’әтәк и дьн жь п’арьстг әһе
дәрк’әт, бь дәнгәк и бьл ьнд ль
Әwи кӧ ль сәр ә’wр р’ун ьшт и
бу кьрә гази у гот е: «Дә’са Хwә
бавеже бьдьру, чьмк и әw сьһ’ә Һ’әфт мьлйак’әт у һ’әфт бәла
1 Һьнг е мьн ль ә’змен
та нанд ьрунеф һат, бәре ә’рде
16
иди гьһ ишт ийә»*. Әwи кӧ
нишанәкә дьнә мәзьн
ль сәр ә’wр р’ун ьшт и бу дә’са у әщеб дит, һ’әфт мьлйак’әтед
14

15

* 14:14 Шьр ов әк ьрьн а хәб әр а «йәк и мин а кӧр’е ф мерьв» бьн р’еза
Ә’йанти 1:13‑да бьх ун ьн.
** 14:14 Дан ийел 7:13.
* 14:15 Йоел 3:13.
* 14:20 «Һ’әз ар шәсьд мәйдан» бь һ’әсаб е ньһ а дькә сесьд километ ьр.
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хwәйе һ’әфт бәлайед ахьрийе
пе к’иж ана wе хәз әба Хwәде
бьһ ат а сери. 2 Wи чах и мьн
тьштәк и мина бә’рәкә шушә
егьрв а т’әв ай и дит, ӧса жи
әwед кӧ щә’нәw ьр, һ’әйкәле
wи у һ’әсабе наве wи бьндәст
кьрьбун. Әвана сәр бә’ра шушә
сәк ьн и бун, чәнг ед кӧ Хwәде
дабунә wан дәст ед wанда бун
3 у стьр ан а Мус ай е ф хӧл ам е
Хwәде у стьрана Бәрх дьстьран:
«Кьред Тә мәзьн у ә’щеб ьн
Хӧдан Хwәдейе Һ’әму Зорайийе!
Р’ийед Тә р’аст у сәр һәqийе нә,
йа П’адшайе мьләта*.
4 Хӧдан, к’и жь Тә wе нәт ьрсә
у р’умәт е нәдә wи наве Тә?
Чьмк и Тӧ т’әне Йе пироз и.
Һ’әм у мьләт е бәрбь Тә бен
у сәре хwә бәр Тә дайн ьн,
чьмк и кьред Тәйә р’аст хӧйа
бун»*.
5 Пәй ван тьшт ар’а мьн ди
на хwә дайе, ва п’арьстг әһ а
ә’змен вәбу, аwа гот и Коне ф
Шә’д әт ий е. 6 Әw һәр һ’әфт
мьлйак’әт ед хwәйе һәр һ’әфт
бәла жь п’арьстгәһе дәрк’әтьн.

К’ьт анед паqьж ә бьрq ок ль
wан бун у мәлахт ед зер’ин ль
сингед wан бун. 7 Һьнге жь һәр
чар р’ӧһ’бәра йәк и һ’әфт т’асед
зер’инә хәз әба wи Хwәдей ива
т’ьж и, Йе кӧ һ’әта‑һ’әтайе Сах
ә, данә wан һәр һ’әфт мьлйа
к’әта. 8 П’арьстгәһ дуйе р’умәта
Хwәде у qәwат а Wив а т’ьж и
бу у т’ӧ кәс ньк арьбу бьк’әта
п’арьстгәһе, һ’әта кӧ һәр һ’әфт
мьлй ак ’әт а, һәр һ’әфт бәл а
нәа нина сериф*.
Һ’әфт т’асед хәз әба Хwәде

16

1 Һьнг е мьн дәнг әк и
бьл ьнд жь п’арьстгәһе
бьһ ист кӧ готә һәр һ’әфт мьл
йак ’әт а: «Һәр’ьн, һәр һ’әфт
т’асед хәзәба Хwәде бьр’еж ьнә
сәр ә’рде».
2 Мьлйак’әт е пеш ьн чу т’аса
хwә р’етә сәр ә’рде, п’ьзькед
п’исә хьраб ль сәр wан мәрьва
дәрк’әтьн, йед кӧ нишана щә’
нәw ьр ль сәр wан бу у сәре хwә
ль бәр һ’әйкәле wи дан ибун*.
3 Йе дӧд а т’ас а хwә р’ет ә
сәр бә’р е, бә’р бу мин а хун а

* 15:3 Qан уна Дӧщари 32:4; Зәбур 145:17; Йер әм ийа 10:10.
* 15:4 Йер әм ийа 10:6‑7; Зәбур 86:9; Малах и 1:11.
* 15:8 Дәрк’әт ьн 40:34; П’адшат и III, 8:10‑11; Ишайа 6:1‑4.
* 16:2 Дәрк’әт ьн 9:10.
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мьрийа у һ’әм у һ’әйw ан ед
бә’р ед а qьр’ бун.
4 Йе сьсий а т’ас а хwә р’ет ә
сәр ч’әма у авед кан ийа, әw
бунә хун*. 5 Wи чах и мьн дәнге
мьлйак’әт е ава бьһ ист кӧ гот:
«Тӧ сәр р’аст ийе йи,
Йе һәй и, Йе һәбуй и у Йе
пироз и,
кӧ Тә диwанед бь ви аwайи
кьрьн*.
6 Чьмк и wан хун а щьмә’т а
Хwәде у п’ехәмбәра р’ет
у Тә хун ль wан да вәх wа
рьне.
Р’аст әw хӧре ве йәке нә»*.
7 Һьнг е мьн дәнг е гор иг әһ е
бьһ ист, кӧ аһа гот:
«Бәле, йа Хӧд ан Хwәдейе
Һ’әм у Зорай ийе*,
диwанед Тә р’аст у һәq ьн».
8 Мьлй ак’әт е чара т’ас а хwә
р’ет ә сәр р’ойе у wер’а һат ә
дай ине, кӧ мәрьв айе бь егьр
бьqәл инә. 9 Һьнг е мәрьв жь
дәст шәwата гәрмай ийе һат ь
нә qәланд ьне у к’ьфьри наве

Хwәде кьрьн, кӧ һ’ӧкӧме Wи ль
сәр ван бәла һәйә. Ле әw жь
кьред хwәйә хьраб вәнәгәр’и
йан, wәк и шьк ьри бьдана Wи.
10 Мьлй ак ’әт е пенщ а т’ас а
хwә р’етә сәр т’әхт е щә’нәw ьр
у тә’ристан и һатә сәр п’адша
тийа wи, жь еше мәрьва зьмане
хwә дьг әст ьн* 11 у жь дәст еша
у п’ьзьк а к’ьфьри ль Хwәдейе
ә’змен кьрьн, ле жь кьред хwәйә
хьраб вәнәг әр’ийан.
12 Мьлй ак ’әт е шәш а т’ас а
хwә р’етә сәр ч’әме Фьратейи
мәзьн, ава ч’ем ч’ьк ийа, wәк и
р’е бона п’адшед р’оһ ьлате бе
һазьркьрьне*. 13 Һьнге мьн дина
хwә дайе, ва се р’ӧһ’едф һ’әрамәф
мина бәqа, жь дәве wи зийайи,
жь дәве щә’нәw ьр у жь дәве
п’ехәмбәре дәрәw дәрдьк’әтьн.
14 Әвана әw р’ӧһ’ед щьна бун,
йед кӧ нишанед ә’щеб дьк ьн.
Әw дьчьнә щәм һ’әм у п’адшед
дьнйайе, wәк и wан бьщьвиньн,
бона шәр’е wе Р’ож а Мәзьнә
Хwәдейе Һ’әм у Зорайийе.

* 16:4 Дәрк’әт ьн 7:17‑21.
* 16:5 Дәрк’әт ьн 3:14; Зәбур 145:17.
* 16:6 Зәбур 79:3; Ишайа 49:26.
* 16:7 Зәбур 19:9; 119:37.
* 16:10 Дәрк’әт ьн 10:21.
* 16:12 Ишайа 11:15.
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15 «Ва

йә Әзе мина дьза бем!
Хwәзи ль wи, йе кӧ һ’ьшйар
дьм инә у к’ьнщед хwә хwәй
дькә, wәк и тә’зи нәгәр’ә у ә’йба
wи хӧйа нәбә!»
16 Һьнг е wан р’ӧһ’а әw п’ад
ша щьванд ьнә wи щий и кӧ бь
ибр ан и жер’а «Һармәг әдон»
те гот ьне.
17 Мьлй ак ’әт е һ’әфт а т’ас а
хwә р’етә сәр һәwе у жь т’әхт е
п’арьстг әһе дәнг әк и бьл ьнд
дәрк ’әт у гот: «Һат ә сери!»
18 Һьнг е бьруске ле да, бу гӧ
р’ин ийа дәнг е ә’wра у ә’рд ӧса
qайим һ’әж ийа, кӧ жь wе р’ожа
инсан дьне к’әт ийә һ’әта ньһа
ә’рд аһа нәһ’әж ийайә. Ә’рд
һ’әж һаqас qай им бу! 19 Баж аре
мәзьн бу се п’ара у баж ар ед
мьләта wеран бун. Бабилона
мәзьн һатә бира Хwәде, wәк и
wе к’аса хwәйә шәрава хәз әба
гьранва бьдә wе. 20 Һ’әм у гьрав
бәтавәбун у ч’ийа иди нәһатьнә
хӧйане. 21 Жь ә’змен тәйрок а
гьр ә wәкә пенщ и килог раме
сәр мәрьвада бари. Мәрьва жь
дәст ледана тәйроке к’ьфьри ль
Хwәде кьрьн, чьмк и әва бәла
гәләк и гьран бу*.

17

Мак а qавийе

1 Жь wан һәр һ’әфт мьл
йак’әт ед кӧ хwәйе һәр
һ’әфт т’аса бун, йәк и һат т’ә
ви мьн хәб әр да у гот: «Wәрә
ве дәре, әз диwана wе qава бь
нав у дәнг нишан и тә кьм, йа
кӧ ль сәр гәләк ава р’ун ьшт и
йә*. 2 П’адшед дьнйайе т’әви ве
qави кьрьн у бьнәл ийед р’уба
ри дьне пе шәрав а qавийа wе
сәрхwәш бун».
3 Һьнг е Р’ӧһ’е Пир оз һат ә
сәр мьн, wи мьлй ак ’әт и әз
бьрьмә бәр’ике. Мьн дина хwә
дайе, ва жьнәк ль сәр щә’нә
wьр әк и соре гәв әз сийар, кӧ
сәрд а‑пед а жь һәр алий ав а
бь навед к’ьфьрийед һьндава
Хwәд ед а т’ьж и бун у һ’әфт
сәред wи у дәһә стьруйед wи
һәбун. 4 Әw к’ӧлф әта к’ьнща
ширкф у соре гәвәзва wәргьрти
бу, пе зер’, кәвьред qимәт, лал
у дӧр’в аф хәм ьл и бу. К’ас әкә
зер’ин дәст е wеда бу, әw к’ас
жи к’ьрет и у мьр’дар’ийа qа
вийа wев а даг ьрт и бу. 5 Ль сәр
ә’нийа wе нав әк и сӧр’ ньви
сар бу: БАБИЛОН А МӘЗЬН,

* 16:21 Дәрк’әт ьн 9:23.
* 17:1 Йер әм ийа 51:12‑13.
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МАК А QАВА У К’ЬРЕТИЙЕД
ДЬНЙ АЙЕ. 6 Мьн дина хwә
дайе, wе әw к’ӧлфәта пе хуна
щьмә’та Хwәде у пе хуна шә’дед
Иса сәрхwәш буйә.
Гав а кӧ мьн әw дит, әз гә
ләк и ә’щебмай и мам. 7 Һьнг е
wи мьлйак’әт и мьнр’а гот: «Тӧ
чьм а ә’щебм ай и май и? Әзе
сӧр’а wе к’ӧлфәт е у сӧр’а wи
щә’нәw ьр е кӧ әwа ле сий ар
ә, к’иж ан кӧ һ’әфт сәред wи
у дәһә стьруйед wи һәнә, тә
р’а беж ьм. 8 Әw щә’нәw ьре кӧ
тә дит, wәхтәке һәбу, ле ньһ а
т’ӧнә. Әwе зут ьре жь гәл ийе
һәй‑wайе дәрк’әвә у һәр’ә ӧнда
бә. Бьнәл ийед р’убари дьнейә
кӧ навед wан жь wәхт е ә’фь
ранд ьн а дьнй ай ед а к’ьт еб а
жий инеда нәһат ьнә ньвисаре,
wе ә’щебмай и бьм ин ьн, гав а
wи щә’нәw ьри бьбин ьн, йе кӧ
һәбу у ньһ а т’ӧнә, ле wе һәб ә.
9 Ль вьр һ’ьш‑аqьл кер те. Әw
һәр һ’әфт сәри, һ’әфт ч’ийа нә,
сәр к’иж ана әw к’ӧлф әт р’у
ньшти йә, ӧса жи һ’әфт п’адша
нә. 10 Жь wан пенщ к’әт ьнә,
йәк һәйә, йе дьн һе нәһ ат ийә
у гав а бе, гәрәке һьнәк wәхт
бьм инә. 11 Әw щә’нәw ьр е кӧ

wәхтәке һәбу у ньһ а т’ӧнә, әw
хwәх а жи п’адше һ’әйшта йә.
Әw йәк и жь wан һәр һ’әфта йә
у wе һәр’ә ӧнда бә.
12 Әw һәр дәһә стьруйед кӧ
тә дит ьнә, дәһә п’адша нә, кӧ
һе п’адш ат и нәс танд ьнә, ле
бәле wе һ’ӧкӧм бьст ин ьн, кӧ
т’әви щә’нәw ьр бона сьһ’әтәке
п’адшат ийе бьк ьн*. 13 Мәрәме
ван һәр дәһ а йәк ә, әwе qәwат
у һ’ӧкӧме хwә бьд ьнә щә’нә
wьр. 14 Әван а wе т’әви Бәрх
шәр’ бьк ьн, ле Бәрх т’әви йед
газик ьри, бьж арт и у амьна wе
ль сәр wан бькарьбә, чьмк и әw
Бәрх Хӧдане хӧдана у П’адше
п’адша йә».
15 Һьнг е мьлй ак ’әт мьнр’а
гот: «Әw авед тә дит ьн кӧ әwа
qав ль сәр wан р’ун ьшт ийә,
әw щьмә’т ьн, ә’лаләт ьн, мь
ләт у зьман ьн. 16 Әw һәр дәһә
стьруйед кӧ тә дит ьн, ӧса жи
щә’нәwьр wе һәвр’а бьжәньнә йа
qав. Әwе дәсте wе жь һәр тьшти
бьк ьн, wе тә’зи кьн у гошт е wе
бьх wьн, егьрда бьшәw ьт ин ьн.
17 Чьмк и Хwәде әв йәк кьрә дь
ле wан, кӧ хwәст ьна Wи бьк ьн
у сәр нетәке бьн, п’адшат ийа
хwә бьд ьнә щә’нәw ьр, һ’әт а

* 17:12 Дан ийел 7:24.
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кӧ хәбәред Хwәде бенә сери.
18 Әw жьна кӧ тә дит, әw баж аре
мәзьн ә, йе кӧ п’адшат ийе ль
сәр п’адшед дьнйайе дькә».
Wеранбуна Бабилонеф

18

1 Пәй ван тьшт ар’а мьн
дина хwә дайе, wе мьл
йак’әтәк и дьн жь ә’змен дьһатә
хwаре. Әw хwәйе һ’ӧкӧме мәзьн
бу у жь диндара wи р’уйе ә’рде
р’онай и бу. 2 Әwи бь дәнг әк и
бьл ьнд кьрә гази у гот:
«Һьлш ийа, wеран бу, Баби
лона мәзьн!
Әw бу щи‑wар, мьск ’әне
щьна
у сьт’ара һ’әму р’ӧһ’ед һ’әрам,
qәлетк а һ’әм у тәйрәдед нә
п’акә мьр’дар’*.
3 Чьмк и жь wе шәрава qавийа
wейә һар
һ’әм у мьләта һьлда вәх wар,
п’адшед дьнйайе т’әви wе
qави кьрьн,
базьрганед дьнйайе жь агьре
дьле wе дәwләт и бун»*.
4 Ль вьр мьн жь ә’змен дән
гәк и дьн бьһ ист кӧ гот:

5

6

7

«Жь нава wе дәрк’әвьн, щьм
ә’та Мьн,
wәк и һун нәбьнә һәвал‑п’а
ред гӧнед wе
у жь бәлайед wе п’аре нәс
тин ьн*.
Чьмк и гӧнед wе сәр һәв щи
бунә гьһ иштьнә һ’әта ә’з
мен
у Хwәде нәр’астийед wе ани
нә бира Хwә*.
Wе чь кьрьб ә ӧса жи һун
бин ьнә сәре wе
у ль анәг ори кьред wе,
дӧ щар һаqаси ле вәгәр’иньн,
әw к’аса кӧ wе бона wә да
гьрт,
һун дӧ щар тә’л ль wе бьдьнә
вәх wарьне*.
Чьqас р’умәта хwә бьл ьнд
кьрийә
у к’ефа дьле хwә дәрбаз кь
рийә,
һаqаси щәфа‑шине сәрд а
бин ьн.
Чьмк и дьле хwәда аһа дь
бежә:
‹Әз чаwа п’адша р’ун ьшт и
мә,

* 18:2 Ишайа 21:9; 13:21; Йер әм ийа 50:39.
* 18:3 Ишайа 23:17; Йер әм ийа 51:7.
* 18:4 Ишайа 52:11; Йер әм ийа 50:8; 51:6.
* 18:5 Дәстпебун 18:20‑21; Йер әм ийа 51:9.
* 18:6 Зәбур 137:8; Йер әм ийа 50:15.
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у нә жьнәби мә,
т’ӧ щар әзе шине нәбиньм›*.
8 Ләм а жи нав а р’ожәкед а wе
бәлайед wе сәр wеда бен:
Нәх wәш ийа һ’ал, шин у хә
лай и у wе бьбә хӧре егьр.
Чьмки әw Хӧдан Хwәде qәwат
ә, йе кӧ диwана wе дькә».
9 П’адшед дьнй айе, йед кӧ
пер’а qави у к’еф кьрьнә, гав а
дуйе шәwата wе бьбин ьн, wе
бьг ьрин у сәр wе шине бьк ьн.
10 Жь тьрс а щәф е wе, әwе ль
дур бьсәк ьн ьн у беж ьн:
«Ах, ах баж аре мәзьн,
баж аре зор, Бабилон!
Диwана тә сьһ’әтәкеда сәр
тәда һат»*.
11 Базьрг анед дьнй айе wе ль
сәр wе бьг ьрин у шине бьк ьн,
чьмк и иди т’ӧ кәсе тьштед wанә
фьротане нәк’ьр’ә: 12 Һур‑му
ред зер’, зив, кәвьред qимәт,
лал‑дӧр’, к’ьтане qимәт, п’ар
ч’ед ширкф, һәвьрмьш, п’арч’ед
соре гәвәз, һәр дара бинх wәш
у һәр тьшт ед жь qилед фила,
тьшт ед жь даред һәрә qимәт,
жь сьфьр, һ’әсьн у мәрмәр,

ӧса жи дарч инф, бьһ ар әт а
бинх wәш, бьх ур, р’уне бин
хwәш, бьх уреф ә’рәби, шәрав,
бьзьре зәйт’уне, аре хас, гәньм,
дәwар, пәз, һәсп, ә’рәбә, хӧлам
у р’ӧһ’ед инсен жи. 14 Базьргане
беж ьн: «Әw тьштед дьле тәдайә
ширьн жь дәст е тә чун у һ’әм у
тьшт ед р’әwшә бьрqок жь тә
бьрийан, иди т’ӧ щар әw дәст
тә нак’әвьн». 15 Әw базьрг анед
ван тьшта, йед кӧ пе Бабилоне
дәwләти бьбун, wе жь тьрса щә
фе wе дур бьсәк ьн ьн бьг ьрин,
бавеж ьнә сәр wе 16 у беж ьн:
«Ах, ах баж аре мәзьн,
кӧ тә к’ьтане qимәт, п’арч’е
ширк у соре гәв әз ль хwә
wәрг ьрт ьбу
у бь зер’, кәв ьр е qим әт,
лал‑дӧр’ва хәм ьл и буй и!*
17 Һаq ас һәбукф сьһ’әт әк ед а
п’уч’ бу чу».
Һ’әм у сәрдаред гәм ийа у си
йар ед гәм ий а, гәм ив ан а ф у
һ’әм уйед кӧ пе хәбата сәр бә’ре
ә’буре хwә дьк ьрьн, дур сәк ь
нин* 18 у чахе дуйе шәwата wи
дит ьн, кьрьнә qир’ин у гот ьн:
13

* 18:7‑8 Ишайа 47:7‑9.
* 18:10 Һәз әк ийел 26:17.
* 18:16 Һәз әк ийел 28:13.
* 18:17 Һәз әк ийел 27:26‑34; Ишайа 23:14.
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«Гәло баж арәк и дьн мина ви
баж аре мәзьн һәбу?» 19 Хwәл и
ль сәре хwә кьрьн, бь шин у
гьри кьрьнә qир’ин у гот ьн:
«Ах, ах баж аре мәзьн,
wәк и һ’әм уйед бә’р ед айә
хwәй игәм и
пе һәбук а wийә хьнебуй и
дәwләт и бьбун,
чаwа сьһ’әтәкеда wеран бу
чу!»

т’ӧ щар нав тәда хӧйа нәбә.
Wе иди дәнг е бәраша жи
т’ӧ щар нав тәда нәйе бь
һист ьне*.
23 Wе иди ч’ьрусий а ч’ьр е жи
т’ӧ щар нав тәда хӧйа нәбә
Wе иди дәнг е бук‑зә’ве жи
т’ӧ щар нав тәда нәйе бь
һист ьне.
Баз ьрг ан ед тә гьр әг ьр ед
дьнйайе бун
у һ’әм у мьләт бь сербазийа
20 Ә’зм ан о, щьмә’т а Хwәд е,
тә жь р’е хал ьфинф*.
24 У хун а п’ехәмб әр у щьмә’т а
шанд и у п’ехәмбәрно!
Дьле хwә ша кьн ль wи ба Хwәде к’әтә стуйе wи баж ари,
жари,
бәле хуна wан һ’әм уйа кӧ ль
кӧ Хwәде һ’әйфа wә жь wи сәр р’уйе ә’рде һатьнә р’етьне».
һьлда.
Шабуна ль ә’змен
21 Һьнге мьлйак’әтәк и qәwат,
1 Пәй ван йәкар’а, мьн ль
кәвьрәк мина бәрашәк и мәзьн
ә’змен дәнг әк и бьл ьнд
һьлда, авитә бә’ре у гот:
«Бь ви аwайи жи баж ар е бьһ ист, мина дәнге ә’лаләтәкә
мәзьн Бабилон wе qай им гьран кӧ дьг от:
«Һалел уйаф!
жорда бе авит ьне
Хьл азбун, р’умәт у qәwат
у иди т’ӧ щар wе хӧйа нәбә*.
22 Wе иди дәнг е чәнг, сазбәнд,
йед Хwәдейе мә нә!
2 Диwанед Wи р’аст у һәq ьн.
бьл урван у бор’ив ан
Әwи диwана wе qаве кьр
нав тәда т’ӧ щар нәйе бь
йа кӧ пе qавийа хwә дьне
һист ьне.
һ’әр’ьманд
Wе иди һостак и т’ӧ п’ешәйиф

19

* 18:21 Йер әм ийа 51:63‑64; Һәз әк ийел 26:21.
* 18:22 Ишайа 24:8; Һәз әк ийел 26:13.
* 18:23 Йер әм ийа 25:10.
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у һ’әйфа хуна хӧламед Хwәде
жь wе һьлда»*.
3 Щара дӧд а гот ьн:
«Һалел уйа!
Һ’әт а‑һ’әт айе дуйе жь wе
бьк’ьшә»*.
4 Һәр бист чар р’усп и у һәр
чар р’ӧһ’б әр дәв әр’уйа чун у
сәре хwә ль бәр wи Хwәдейе
ль сәр т’әхт р’ун ьшт и дан ин
у гот ьн:
«Амин, Һалел уйа!»
5 Һьнг е дәнг әк жь т’әхт һат
у гот:
«Һ’әм у хӧламед Wийә кӧ жь
Wи хоф дьк ьн,
бьч’ук у мәзьн пәсьне Хwә
дейе мә бьд ьн»*.
6 Һьнге мьн дәнг бьһ ист, чаwа
дәнг е ә’лаләтәкә гьран, мина
дәнг е хӧлә‑хӧл а гәләк ава у
мина дәнге гӧр’инийа ә’wрайә
qай им кӧ дьг от ьн:
«Һалел уйа!
Чьмк и Хӧдан Хwәдейе мәйи
Һ’әм у Зорай ийе

дәст бь п’адшат ийе кьр*.
Әм Wир’а гӧл дьн у ша бьн
у шькьрийе бьдьнә Wи,
чьмки дә’wата Бәрх пер’а
гьһишт
у дәргистийа Wи к’аре хwә
кьрийә.
8 Бона ль хwәкьрьне
к’ьтане бьрqоки паqьж жер’а
һатә дайине».
(Әw к’ьтан нишана кьрьнед
щьмә’та Хwәдейә р’аст ьн.)*
9 Һьнге wи мьлйак’әти мьнр’а
гот: «Бьн ьвисә: Хwәзи ль wан,
кӧ бона шай ийа дә’wата Бәрх
һат ьнә т’әгл ифк ьрьне!» Сәрда
зедә кьр гот: «Ай әв ьн хәбәред
Хwәдейә р’аст»*.
10 Wи чах и әз дәв әр’у чум ә
ньг а, кӧ сәр е хwә ль бәр wи
дайн ьм, ле әwи мьнр’а гот: «Ве
йәке нәкә! Әз жи һәвал‑хӧламә
ки мина тә у wан хушк‑бьред тә
мә, к’иж ан ә’ламәт ийа Исайә
р’аст хwәй дьк ьн*. Сәр е хwә
ль бәр Хwәде дайнә. Чьмк и әw
7

* 19:2 Зәбур 19:9; 119:37; Qан уна Дӧщари 32:43; Зәбур 79:10.
* 19:3 Ишайа 34:10.
* 19:5 Зәбур 22:23; 134:1; 115:13.
* 19:6 Дәрк’әт ьн 15:18; Зәбур 22:28; Дан ийел 7:14.
* 19:8 Ишайа 61:10.
* 19:9 Мәтт а 22:2‑14.
* 19:10 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Шә’дәт ийе бона Иса дьд ьн».
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17 Һьнг е мьн мьлй ак ’әт әк
р’аст ий а кӧ Иса ә’лам кьр әw
п’ехәмбәра дьдә хәбәрдане**». дит, әw ль сәр р’ойе сәк ьн и бу,
бь дәнгәк и бьл ьнд кьрә гази у
Һәспе боз у сийаре wи
готә һ’әм у тәйрәдед кӧ һәwеда
11 Һьнг е мьн дин а хwә дайе, дьфьр’ьн: «Wәрьн бьщьвьнә ша
ә’зман вәбу, ва йә һәспәк и боз, йийа Хwәдейә мәзьн*, 18 wәк и
кӧ сий ар е Wир’а Амьн у Р’аст һун щьнйазед п’адша, сәрдара,
дьг от ьн. Әw диwанк ьрьне у мерх аса у бәр әт’ед һәспа, ӧса
шәр’е Хwәд а сәр р’аст ийе йә. жи щьнйаз ед сийар ед wан у
12 Ч’ә’в ед Wи мин а алав а егьр һ’әм у мәрьв а, аза у хӧл ам а,
бун у гәләк т’ащ ль сәр е Wи бьч’ук у мәзьна бьх wьн».
19 Һьнг е мьн әw щә’нәw ьр у
бун. Навәк сәр Wи ньвисар бу,
кӧ пешт ьри Wи т’ӧ кәси ньз а п’адшед дьнйайе ордийед wан
ньбу. 13 К’ьнщәкә хунеда кьри ва ль щик и щьвийай и дит ьн,
ле бу у нав е Wи Хәб әра Хwәде wәк и шәр’е хwә т’әви Wи си
бу*. 14 Орд ийед ә’змен жи ль йаре һәспе боз у орд ийа Wива
һәспед боз ә сий ар к’ьт анед бьк ьн. 20 Һьнг е әw щә’нәw ьр
чил‑qәрq аш ә паqьж ль wан т’әви wи п’ехәмбәре дәрәw дил
пәй Wи дьч ун. 15 Жь дәв е Wи һат ьнә гьрт ьне, йе кӧ ль бәр
шур әк и туж дәрд ьк’әт, wәк и wи щә’нәw ьри нишанед ә’щеб
ль мьләт а хә. Әwе пе шьвд а дьк ьрьн. Әwи бь wан кьра әw
ра һ’әсьн и шьв ант ийе ль wан хал ьфанд ьн, йед кӧ нишана
бькә, wи һ’әwзе шәрава хәзәба щә’нәw ьр qәбул кьрьн у сәре
Хwәд ей е Һ’әм у Зор ай ий ед а хwә ль бәр һ’әйкәле wи дан ин.
wан бьһ’ьнщ ьр’инә. 16 Ль сәр Щә’нәw ьр у п’ехәмбәре дәрәw
к’ьнща Wи, сәр һета Wи навәк жи сахә‑сах һатьнә авитьне нав
ньвисар бу: П’АДШЕ П’АДШ А гола агьре к’ьрк’ут ей и дьш ь
У ХӦД АН Е ХӦД АН А.
хӧлә. 21 Әwед май ин жи пе wи

** 19:10 Бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «Чьмк и шә’дәт ийа Иса әw
р’ӧһ’е п’ехәмб әрт ийе йә». «Шә’дәт ийа Иса» аһа жи те фә’мк ьрьне:
«Шә’дәт и бона Иса». Һьн жи ве щӧмла пашьн фә’м дьк ьн чаwа хә
бәра мьлйак’әт ә, нә кӧ йа Йуһ’әнна.
* 19:13 Йуһ’әнна 1:1.
* 19:17‑18 Һәз әк ийел 39:17‑20.
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шуре кӧ жь дәве Сийаре һәспе
боз дәрдьк’әт, һат ьнә кӧшт ьне
у һ’әм у тәйрәдә жь щьнйазед
wан т’ер бун.
П’адшат ийа һ’әзар сал и

20

1 Һьнг е мьн дин а хwә
дайе, ва мьлйак’әтәк жь
ә’змен дьһатә хwаре, к’ьл ита
гәлийе һәй‑wайе у зьнщирәкә
мәзьн дәсте wида бу. 2 Әwи әw
зийа гьрт, аwа готи әw мә’ре бәре,
кӧ хwәха мирещьн у шәйт’ан ә
у һ’әзар сали гьреда*. 3 Әwи әw
авитә гәлийе һәй‑wайе, сәр wи
к’ьлит кьр у мор лех ьст, wәк и
иди мьләта нәхальфинә, һ’әта
һ’әзар сал т’әмам бә. Пәй wе
йәкер’а әw гәрәке бона wәхтәк и
кьн бе бәр’дане.
4 Һьнг е мьн к’ӧрс и дит ьн
кӧ әw ль сәр wан р’ун ьшт ьн,
к’иж анар’а һатә дай ине, wәк и
диwане бьк ьн. Ӧса жи мьн
р’ӧһ’ед wан дит ьн, сәр е к’и
жан а бон а шә’дәт ий а Иса у
бона хәб әра Хwәде һат ьбунә
лех ьст ьне, к’иж ана сәре хwә
ль бәр щә’нәw ьр у һ’әйкәле
wи данән ибун у нә жи ниша
на wи һьлдабунә сәр ә’ни йан

дәст е хwә. Әвана диса сах бун
у т’әви Мәсиһ һ’әзар сали п’ад
шат и кьрьн. 5 (Ле әw мьрийед
май ин сах нәбун, һ’әта һ’әзар
сал т’әмам бу.) Әв ә р’абуна
мьрий айә пеш ьн. 6 Хwәзьл и
у бӧһӧрт и‑жьбар ә йә, әwе кӧ
п’ар а wи т’әв и р’абун а мь
рийайә пеш ьн һәйә. Мьрьна
дӧда ль сәр wан һ’ӧкӧм накә,
ле әwе бьбьнә к’аһ инед Хwәде
у Мәсиһ у wе т’әви Wи һ’әзар
сал и п’адшат ийе бьк ьн.
Ахьрийа мирещ ьн
һ’әзар сал т’әмам бә,
мирещьн wе жь зьндана хwә бе
бәр’дане, 8 әwе дәрк’әвә, wәк и
wан мьләт ед һәр чар qӧлбед
дьнеда, аwа гот и Гог у Маг ог е
бьх ал ьфинә у wан бона шәр’
ль щик и бьщ ьвинә. Р’әqәма
wан wе мина qума дәв е бә’
ре бә*. 9 Әвана wе т’әмам ийа
ә’рде бәла бьн у дора wаргәһе
орд ийа щьмә’т а Хwәде у ба
жаре һ’ьзк ьри бьг ьрьн. Ле жь
ә’змен агьре бьбарә, wан һ’уфи
хwә кә. 10 Әw мирещ ьне кӧ әw
хальфандьн, wе бе авитьне нава
гола агьре к’ьрк’ут е, wи щийе

* 20:2 Дәстпебун 3.
* 20:8 Һәз әк ийел 38.
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кӧ щә’нәw ьр у п’ехәмб әре дә
рәw теда нә. Ль wьр wе шәв у
р’ож, һ’әта‑һ’әтайе бьчәрчьрьн.
Диwана хьлазийе
11 Һьнг е

мьн т’әхтәк и мәзь
ни чили‑qәрqаш дит у Йәк ль
сәр р’уньштьбу. Ә’рд у ә’зман
жь бәр Wи бәтавәбун у дәwса
wан к’ьфш нәбу. 12 Wе һьнг е
мьн мьрийед бьч’ук у мәзьн
дитьн кӧ ль бәр т’әхт сәк ьни
бун. К’ьтеб вәбун у к’ьтебәкә
дьн жи вәбу, аwа готи к’ьтеба
жийине. Диwана мьрийа анә
гори wан кьред wанә к’ьтебада
ньвисар һатә кьрьне*. 13 Бә’ре
мьрийед хwә дан, Мьрьне у Ди
йаре Мьрийа жи мьрийед хwә
дан. Диwана һәр мәрьвәк и жь
wан анәгори кьрьнед wан һатә
кьрьне*. 14 Һьнге Мьрьн у Дийаре
Мьрийа һат ьнә авит ьне нава
гола егьр. Әв гола егьр мьрьна
дӧда йә. 15 У наве к’е ве к’ьтеба
жийинеда ньвисар т’ӧнәбу, әw
һатә авитьне нава гола егьр.

21

Ә’рд у ә’змане ну

1 Һьнг е мьн ә’рд у ә’зма
нәк и ну дит ьн, чьмк и
ә’рд у ә’змане бәре дәрбаз бун
у иди бә’р т’ӧнәбу*. 2 Мьн дина
хwә дайе, ва жь ә’змен Бажаре
Пироз, Оршәлима ну мина бу
кәкә хеликьри бона дәргистийе
хwә хәмьли жь Хwәдеда дьһатә
хwаре. 3 Мьн жь т’әхт дәнгәк и
бьльнд бьһ ист кӧ гот: «Ва йә
коне Хwәде нава мәрьвада! Әwе
Хwәха нав wанда бьж и, әwана
wе бьбьнә щьмә’та Wи у Хwәде
Хwәха жи wе т’әви wан бьминә,
чаwа Хwәдейе wан*.** 4 Әwе жь
ч’ә’вед wан һ’әм у һесьред wан
паqьж кә у иди мьрьне т’ӧнәбә,
нә шин, нә гьри, нә еш‑ешук,
чьмки тьштед бәре дәрбаз бун»*.
5 Һьнг е Әwи ль сәр т’әхт р’у
ньшти гот: «Ва Әз һәр тьшти ну
чедьк ьм». У мьнр’а гот: «Бьнь
висә, чьмк и әв хәбәрнә амьн у
р’аст ьн». 6 Ӧса жи готә мьн: «Һәр
тьшт һатә сери. Әз ьм Алфаф у

* 20:12 Дан ийел 7:10.
* 20:13 Зәбур 62:12.
* 21:1 Ишайа 65:17; Пәтрус II, 3:13.
* 21:3 «Чаwа Хwәдейе wан» бь йунан и хәб әр бь хәб әр аһа йә: «У бьб ә
Хwәдейе wан». Ле нав һьнәк дәстн ьвисарада әв т’ӧнә.
** 21:3 Qан уна К’аһ инт ийе 26:11; Һәз әк ийел 37:28.
* 21:4 Ишайа 25:8.
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Омега, Дәстпебун у Ахьри. Әзе
йед т’и, жь канийа ава жийине
беһәq бьдьмә вәх wарьне. 7 Әwе
кӧ сәрк’әвә, һәр тьште п’ара
wи бьк’әвьн, Әзе Хwәдейе wи
бьм, әwе жи лаwе Мьн бә*.
8 Ле п’ара тьрсонәк а, беа мьна,
к’ьрет‑һ’әрамаф, меркӧжа, бе
нам уса, сербаза, п’утп’арьста у
һ’әму дәрәwина wе гола агьре кӧ
к’ьрк’утева дьшәw ьтә бьк’әвә.
Әв ә мьрьна дӧда».
Баж аре Оршәл има ну
9 Мьлйак’әтәк и

жь wан һәр
һ’әфт мьлйак’әта, йед кӧ һ’әфт
т’асед wанә һ’әфт бәлайед хьла
зийева т’ьж и һәбун, һат т’әви
мьн хәбәр да у гот: «Wәрә ве
дәре, әзе буке нишани тә кьм,
дәргистийа Бәрх». 10 Һьнге Р’ӧ
һ’е Пироз һатә сәр мьн, wи әз
бьрьмә сәр ч’ий ак и мәзьн и
бьльнд у Бажаре Пироз, Ор
шәлим нишани мьн да, кӧ жь
ә’змен Хwәдеда дьһатә хwаре*.
11 Р’умәта Хwәде нав wида шәwq
дьда, әw р’онайи мина кәвьре

qимәт бу, мина кәвьре йаспис,
мина хьрустал бу. 12 Сура wи
мәзьн у бьл ьнд бу, донздәһ
дәрг әһ и бу у ль бәр дәрг әһ а
донздәһ мьлйак’әт һәбун. Ль
сәр дәргәһа навед һәр донздәһ
qәбилед зар’ед Исраел ньвисар
бун*. 13 Жь алийе р’оһ ьлатева
се дәргәһ, жь алийе бакӧрева
се дәргәһ, жь алийе баш уреваф
се дәргәһ у жь алийе р’оавайе
ва се дәргәһ һәбун. 14 Донздәһ
һ’имед сура бажер һәбун, ль
сәр wан һәр донздәһ а навед
һәр донздәһ шанд ийед Бәрх
ньвисар бун.
15 Дәст е wи мьлйак’әт ида, йе
кӧ т’әви мьн хәб әр дьда бона
чапк ьрьне qам ишәк и зер’ин
һәбу, wәк и бажер, дәрг әһед
wи у сура wи чап кә. 16 Баж ар
чар гошә бу, дьрежайийа бажер
wәкә бәрай ийе бу. Әwи баж ар
бь wи qам иш и чап кьр, донз
дәһ һ’әз ар мәйд ан* дәрк’әт.
Дьрежайи, бәрайи у бьльндайи
wәкә һәв бун. 17 Мьлйак’әт сура
бажер пе чапк ьрьна мәрьвайе

* 21:7 Зәбур 89:26‑27.
* 21:10 Һәз әк ийел 40:2.
* 21:12‑13 Һәз әк ийел 48:30‑35.
* 21:16 «Донздәһ һ’әз ар мәйд ан» һ’әс аб е ньһ а дьк ә дӧ һ’әз ар дӧсьд
километ ьр.
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чап кьр, бьл ьнд ай ийа wе бу
сәд чьл чар зәнд*. 18 Әw сур жь
кәвьре йаспис һатьбу чек ьрьне
у баж ар хwәх а жь зер’е хаси
мина шушә зәлал бу*. 19 Һ’и
мед сура бажер бь һәр щур’ә
кәвьред хасә qимәт һат ьбунә
хәм ьланд ьне.
Һ’име пеш ьн йасп исе сьп и
бу,
йе дӧда сафире шин,
йе сьсийа халкедоне к’әске
вәк ьри,
йе чара зьмруде к’әск,
20 йе пенщ а сардон укс е сор,
йе шәш а сард ийоне сор е
тә’ри,
йе һ’әфта кәвьре зер’ин,
йе һ’әйшта зьмруде шин,
йе нәһ а топазе qич’ьк,
йе дәһ а хьрисопрасе к’әск,
йе йанздәһ а йаq ут е ширк,
йе донздәһа аместисе ширке
вәк ьри*.

21 Һәр

донздәһ дәргәһ донздәһ
дӧр’ бун, һәр дәрик жь дӧр’әк и
бу у мәйдана бажер жь зер’е
хаси мина шуше зәлал бу.
22 Мьн бажерд а п’арьстг әһ
нәдит, чьмк и Хӧдан Хwәдейе
Һ’әму Зорайийе у Бәрх п’арьст
гәһа wи нә. 23 Бажар нә һ’әwще
тә’ве у һиве бу кӧ р’онайи бь
дане, чьмк и р’умәта Хwәде wи
р’онайи дькә у Бәрх ч’ьра wи
йә*. 24 Мьләт wе р’онайа wида
бьгәр’ьн у п’адшед дьнйайе wе
р’әwш‑р’умәта хwә биньнә нава
wи*. 25 Дәргәһед wи wе т’ӧ щар
нәйенә гьртьне, чьмк и ль wьр
т’ьме wе р’ож бә, шәве т’ӧнәбә.
26 Wе р’умәт у һӧрмәта мьләта
биньнә нава wи. 27 Qәт тьштә
ки һ’әрам wе нәк’әвә бажер, нә
жи йед кӧ к’ьретийе у дәрәwа
дьк ьн wе бьк’әвьне, т’әне әwед
кӧ к’ьтеба Бәрхейә жийинеда
һатьнә ньвисаре*.

* 21:17 «Сәд чьл чар зәнд» бь һ’әсаб е ньһ а дькә шест пенщ мет ьр. Зәнд
wе дәме 45 сант и бун, аwа гот и незик и нив мет ьри.
* 21:18‑21 Ишайа 54:11‑12.
* 21:20 Жь ван кәвьра к’иж ан р’ож а ирой ин нәнас ьн, нав ед wан жь
йунан и һат ьнә ньвисаре. Мәс әлә: Халкедон, сардон укс, хьрисопрас,
сард ийон. Бона халкедон у сард ийон бь заравед дьн һьнәк баwәр дьк ьн
кӧ әв щур’ә‑щур’ә әqиq ьн. Һьнәк шьк сәр р’әнг ед чәнд кәвьра һәйә.
* 21:23 Ишайа 60:19‑20.
* 21:24‑25 Ишайа 60:3, 11.
* 21:27 Һәз әк ийел 44:9.
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22

1 Паше

wи мьлйак’әт и
ч’әмәк и ава жий ине,
мина хьрустале зәлал нишан и
мьн кьр, кӧ жь т’әхт е Хwәде у
Бәрх дәрдьк’әт у нава мәйдана
бажерв а дьк’ьш ийа. 2 Ль һәр
дӧ алийед ч’ем дара жий ине*
һәбу, кӧ донздәһ щур’ә бәр
дан и у һәр мәһ бәре хwә дьда.
Бәлгедф wе даре бона qәнщбуна
мьләта бун**. 3 Иди тьшт е нь
фьр’лебуй и ль wьр wе т’ӧнәбә.
Т’әхт е Хwәде у йе Бәрх wе
нав бажерда бә у хӧламед Wи
wе жер’а хьзмәтк’арийе бьк ьн.
4 Әwе р’уйе Wи бьбин ьн у нав е
Wи wе ль сәр ә’нийа wан һәбә.
5 Иди шәв е ль wьр т’ӧнәб ә, wе
р’онайа ч’ьре у р’ойе кер нә
йен, чьмк и Хӧдан Хwәде wе ль
wан р’онай и кә у һ’әта‑һ’әтайе
п’адшат ийе бьк ьн*.
Һат ьна Иса Мәсиһ
6 Wи мьлй ак’әт и мьнр’а гот:
«Әв хәбәрнә амьн у р’аст ьн.
Хӧдан Хwәдейе кӧ Р’ӧһ’е Хwә
дьдә п’ехәмбәра*, мьлйак’әт е
Хwә шанд, wәк и тьшт ед кӧ

wе зут ьре бьqәw ьм ьн нишан и
хӧламед Хwә кә».
7 Иса дьб еж ә: «Ва йә Әзе
зут ьре бем.
Хwәзи ль wи, йе кӧ хәбәред
п’ехәмб әрт ийед ве к’ьт еб еда
хwәй дькә!»
8 Мьн Йуһ’әнн а әв йәк ан а
бьһ ист ьн у дит ьн. У чахе мьн
әw бьһ ист ьн у дит ьн, дәвәр’у
чумә ньг е wи мьлйак’әт и, йе
кӧ әв тьшт нишани мьн кьрьн,
wәк и сәре хwә ль бәр wи дай
ньм. 9 Ле әwи мьнр’а гот: «Ве
йәке нәкә! Әз жи һәв ал‑хӧ
ламәк и мина тә у wан бьред
тә п’ехәмб әра у wан һ’әм уйа
мә, йед кӧ хәб әред ве к’ьт ебе
хwәй дьк ьн. Сәре хwә ль бәр
Хwәде дайнә».
10 Сәрд а жи мьнр’а гот: «Хә
бәред п’ехәмбәрт ийейә ве к’ь
тебеда вәнәшер ә, чьмк и wәхт
незик ә. 11 Әwе кӧ нәһәqийе
дькә, бьра һе нәһәqийе бькә,
әwе кӧ к’ьрет ә, бьра һе к’ьре
тийе бькә, әwе кӧ р’аст ә, бьра
һе р’астийе бькә у әwе кӧ пироз
ә, бьра һе пироз бә».

* 22:2 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Дар ед жий ине».
** 22:2 Дәстпебун 2:9; Һәз әк ийел 47:12.
* 22:5 Ишайа 60:19; Дан ийел 7:18.
* 22:6 Аһа жи те фә’мк ьрьне: «Хӧдан Хwәдейе р’ӧһ’е п’ехәмб әра».

621

Ә’ЙАНТИ, 22

Иса дьб еж ә: «Ва йә Әзе
зут ьре бем у хәлата Мьн дәст е
Мьнд а йә, wәк и анәг ори кь
рьнед һәр йәк и бьд ьмә wи*.
13 Әз ьм Алф а ф у Омег а, Йе
Пеш ьн у Йе Пашьн, Дәстпе
бун у Ахьри».
14 Хwәзи ль wан, йед кӧ чӧхед
хwә шушт ьнә*, wәк и изьн а
wан һәбә, жь бәре дара жий и
не бьх wьн у дәргәһед бажер
р’а бьк’әвьнә һьндӧр’!** 15 Ле
сә‑куч’ьк, серб аз, бен ам ус,
меркӧж, п’утп’арьст у һәр кәсе
кӧ дәрәwа һ’ьз дькә у дәр әwа
дькә, әwе дәрва бьм инә.
16 «Мьн, Иса, мьлйак’әте Хwә
шанд, wәк и шә’д әт ий а ван
тьшта нава щьвинада бьдә. Әз
Тамар у Р’ьк’ьнйатаф Даw ьд ьм
у Әз Стәйрк а Шәwqә Сьб әһе
Зу мә»*.
17 Р’ӧһ’ у бук дьб еж ьн: «Wә
рә!» Әwе кӧ дьбьһе бьра бежә:
12

«Wәрә!» Әwе кӧ т’и йә бьра бе,
әwе кӧ ава жий ине дьх wаз ә
бьра беһәq бьст инә*.
Пашг от ьн
18 Әз

шә’дәт ийе дьд ьмә һәр
кәсе кӧ хәб әред п’ехәмбәрт и
йейә ве к’ьтебеда дьбьһе: Һәгәр
йәк тьшт әк и сәр ванда зедә
кә, Хwәде жи ван бәлайед кӧ
ве к’ьтебеда ньвисар ьн wе сәр
wида зедә кә*. 19 У һәгәр йәк
жь хәб әред п’ехәмб әрт ийейә
ве к’ьт ебеда тьштәк и кем кә,
Хwәде жи wе п’ара wи жь дара
жийине у жь Бажаре Пироз кем
кә, бона к’иж ана ве к’ьт ебеда
ньвисар ьн.
20 Әwи кӧ шә’д әт ий а ван
тьшта дьдә, дьбежә: «Бәле, Әзе
зут ьре бем». Амин! Wәрә, йа
Хӧдан Иса.
21 К’әр әм а Хӧд ан Иса һ’әм у
йар’а* бә.

* 22:12 Ишайа 62:11; Йер әм ийа 17:10.
* 22:14 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «чӧхед хwә шушт ьнә» «т’әм и
йед Wи дьqәд ин ьн» һәйә.
** 22:14 Дәстпебун 2:9.
* 22:16 Жьмар 24:17.
* 22:17 Ишайа 55:1.
* 22:18 Qан уна Дӧщари 12:32.
* 22:21 Нав һьнәк дәстн ьвисарада дәwса «һ’әм уйар’а» «щьмә’т а Хwәде
р’а» йан жи «һ’әм у щьмә’т а Хwәдер’а» һәйә.
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Әва фәрһәнг ок а мина к’ьл итәке мәщале дьдә, кӧ фә’м инед хәбә
ред гьран йан нәнас зу фә’м бьк ьн. Ве фәрһәнг океда наве п’аред
К’ьт еба Пироз бь жьмаред сәри у р’ез ав а һат ьнә ньвисаре, аwа
гот и һәр р’ез у сәри жьмарк ьри нә. Т’әв ай ийа Пәймана Кәвьн
39 к’ьт еб ьн: Дәстпебун, Дәрк’әт ьн, Qан уна К’аһ инт ийе, Жьмар,
Зәбур, К’ьт ебед П’ехәмб әра у йед май ин. Пәймана Ну 27 к’ьт еб
ьн. (Әв һәр дӧ пәйман һәвр’а 66 к’ьт еб ьн.) Дәрһәqа шьров әк ь
рьнада һун дьк арьн һәр 66 к’ьт ебада бьх ун ьн, ле сәд һ’әйф кӧ ве
к’ьт ебеда т’әне к’ьт ебед Пәймана Ну һәнә, йед Пәймана Кәвьн
т’ӧнәнә, чьмк и әw һе бь зарав у р’езьман ийа кӧрманщ ийа wәлат ед
Кафк азе нәһ ат ьнә һазьрк ьрьне.
дьстинә. Иса Мәсиһ кӧ Адәме
Абба – бь зьмане арами те фә’м
кьрьне «бав». Марqос 14:36;
дӧда йә, жийина р’ӧһ’ани дь
дә һәр кәсе кӧ баwәрийа хwә
Р’омайи 8:15; Галати 4:6.
Wи тинә. Луqа 3:38; Р’омайи
авзе (нәхwәшийа авзе) – ава зәр
же дьчә.
5:12‑15; Корьнт’и I, 15:22, 45‑47;
Адәм – инсане пешьн бу, йе кӧ
Тимот’ейо I, 2:13‑14; Щьһуда 14.
Хwәде хӧльqанд. Хwәде әw жь Алфа у Омега – Алф а һ’әрф а
хwәлийа ә’рде хӧльqанд (Дәст
әлифба йунанийә пешьн ә,
пебун 2), паше Һеwа хӧльqанд.
Омега һ’әрф а әлифба йуна
Адәм у жьна хwә Һеwава әw
нийә пашьн ә. «Алфа у Омега»
бун, йед кӧ паше гӧр’а Хwәде
чаwа навәк һьн Хwәдер’а, һьн
нәкьрьн у гӧнә кьрьн (Дәст
жи Иса Мәсиһр’а те готьне.
пебун 3). Һьнгеда инсен гӧнә
Ә’йанти 1:8; 21:6; 22:13.
кьр. Корьнт’и I, 15:45‑да те амин – жь зьмане ибрани йә, кӧ
готьне, кӧ Иса Мәсиһ «Адәме
мә’на wе әв ә: «Р’аст ә», «Бәле»,
Ахьрийе» йә. Адәме пешьн
«Бьра ӧса бә», «Р’аст бе хельф»,
баве т’әмамийа мәрьвайа йә у
«Qайл ьм». Әw һьнге те готьне
һәр кәс жийина qальби жь wи
гава йәк готьнәке дьбежә йан
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дӧа дькә, йәки дьн готьна wи
дьхwазә мак кә, qайлбуна хwә
бь готьна «амин» нишан дькә.
Ӧса жи Ә’йанти 3:14‑да әв
нава бона Иса Мәсиһ һатийә
хәбате, бь фькьра «Әw р’аст
ә», «Әw амьн ә». Р’омайи 1:25;
9:5; Корьнт’и I, 14:16; Корьн
т’и II, 1:20.
анинә сери – анинә щи, мийасәр
кьрьн, т’әмамкьрьн.
анисо – (анис, шәмит) щур’әки
п’ьнщар’е йә. Мәтта 23:23.
арами – зьмане арами незики
зьмане ибр ани йә. Жь сала
600‑и бәри буйина Иса әw нава
сийасәте у к’ьр’ин‑фьротана
Асйа Р’оавайеда зьманәки нав
мьләтийейи мәзьни бу. Һена
Иса Мәсиһда арами зьмане
щьһуйед Фьльстинейи һәр дәм
бу, ӧса жи ибрани у йунани
дьһатьнә хәбәрдане. Пәймана
Нуда чәнд щи һәнә, wәки нь
виск’аред Мьзгинийе хәбәред
Иса бь зьмане арами ньвисинә
у паше wәлгәр’андьнә йунани.
Мәтта 23:7; Марqос 5:41; 7:34;
15:22; К’аред Шандийа 4:36;
Галати 1:18.
Арйопаго – гьрәки бажаре Ат’ина
йе бу, Йунаньстанеда. Мәрьвед
хwәйиqәдьрә гьрәгьр сәр wи
гьри дьщьвийан. Щьвата wан

жи һәма «Арйопаго» дьһатә
готьне.
Артәмис – наве п’утәки йә, кӧ
гәләк мәрьва Асйайеда әw дь
һ’әбандьн (К’аред Шандийа
19:24‑35).
Архелайо – кӧр’е Һеродәси Мәзьн
бу у бьре Һеродәс‑Антипас бу.
Пәй мьрьна баве хwәр’а әw дә
мәкә кьн бу сәрwере Щьһустане.
Жь к’әрәма хwә ль бьн хәбәра
«Һеродәс»‑да жи бьхуньн.
афу (афукьрьн, афубун) – бах
шандьн.
Ахайа – п’арәкә мәзьнә wәлате
Йунаньстане бу. П’ьр’анийа
бажаред Йунаньстанейә ә’йан,
һьнге дьк’әтьнә нава qәза Аха
йайейә Р’омайе.
Аqуб – 1. Аqуб кӧр’е Исһаq бу, аwа
готи нәвийе Бьраһим, Аqубр’а
Исраел жи те готьне. Бьре wи
йи мәзьн Әсаw бу. Аqуб баве
һәр донздәһ qәбилед мьләте
Исраеле бу. К’ьтеба Пирозда
чәнд щара Аqуб бона мьләте
Исраеле жи те готьне. Жь к’ә
рәма хwә ль бьн хәбәра «мала
Аqуб» у «Әсаw»‑да бьхуньн.
2. Аqубе Һалфаwо у Аqубе
Зәбәдийе бьре Йуһ’әнна, әвана
дӧ шаг ьрт ед Иса Мәсиһ бун.
3. Ӧса жи Аqуб наве бьрак и
Иса бу (Мәтт а 13:55; Марqос
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6:3; Галат и 1:19) у ль гора фь
ве йәкеда бьн хәбәра «Кӧр’е
кьра гәләк а әw Аqуб ә, йе кӧ
Хwәде»‑да бьхуньн.
«Нә’ма Аqуб» ньвисийә.
бадиһәwа – вала, п’уч’.
Бабилон – 1. Бабилон наве бажа Баә’л – наве п’утәки кәнанийа
рәки гәләки кәвьн ә. Wәхтәке
бу, әw п’утәки зедәбуне аwа
п’адшайе Бабилоне гәләк wәла
готи зайине бу, баwәрмәндед
тед дьн бьндәст кьрьбун. Мьләте
wи п’ути баwәр дькьрьн кӧ әwе
wи т’әви мьләте Исраеле шәр’
һ’әйwанед wан, зәви у р’әзед
wан бәрәк’әт кә. Мә’на Баә’л
кьр у әw бьндәст кьрьн. Гәләк
мәрьвед Исраеле чаwа хӧлам
«хwәйи» йә. Мьләте Моwаб,
бьрьнә wәлате хwә. Мьләте
мьләте Мьдйан у мьләте Сур
Исраеле ль wьр һ’әфте сали
у Сайда Баә’л хwәр’а Хwәде
ма. Мәтта 1:11‑12, 17; К’аред
һ’әсаб дькьрьн. Гәләк п’утед
Шандийа 7:43.
wан мьләта һәбун, ле Баә’л
2. Бабилон Ә’йант ийеда жи
жь һ’әмуйа мәстьр бу. Т’ариха
мьләте Исраелда, чахе әw жь
те ньв ис ар е, чаw а ниш ан а
Хwәде дур дьк’әтьн, Баә’л дь
мьләт ед кӧ гӧр’а Хwәде на
һ’әбандьн у бь ви аwайи һерса
кьн, чьмк и мәрьв ед баж ар е
Хwәде ль сәр хwәда данин. Ле
Бабилоне ӧса бун. Ә’йанти
14:8; 17:5; сәре 18‑а.
нав мьләте Исраелда мәрьв
3. Пәтрус I, 5:13‑да һәйә кӧ
һәбун, кӧ т’ӧ щара Баә’л qәбул
«Бабилон» бә’са баж аре Р’о
нәкьрьнә, һәр wәхт заньбунә
майе дькә.
кӧ пештьри Ә’фьрандаре ә’рд у
Бав (Баве Ә’змана) – әв нав Хwә
ә’зман т’ӧ Хwәде иди т’ӧнәйә.
дер’а те готьне. К’ьтеба Пирозда
Һ’акьмти 2:13; 6:25, 31; П’адшати
әw бь мә’на физики (щьсмани)
III, 16:31; сәре 18‑а; 22:53‑54;
найе фә’мкьрьне, ле бь мә’на
П’адшати IV, 3:2; 10:18‑27; 11:18;
р’ӧһ’ани. Әw Баве р’ӧһ’ед һ’ә
Йерәмийа 2:8; 7:9; 11:17; 12:16;
19:5; 23:27; Р’омайи 11:4.
му мәрьвайийе йә. Хwәде бона
мәрьва ӧса хәм дькә, чаwа бав бажарванед Р’омайе – жь һ’ә
зар’а хwәр’а у һе зедә. Ле һәлә
му мәрьвед кӧ Императорийа
Р’омайеда дьман, т’әне һьнәк
qәтийа Хwәде чаwа Баве т’әви
Иса Мәсиһ щур’әки башqә
чаwа бажарванед р’омайе дьһа
йә. Жь к’әрәма хwә дәрһәqа
тьнә һ’әсабе. Әwед кӧ бажарван

625

ФӘРҺӘНГОК
дьһатьнә һ’әсабе, һәq у азайийед
р’еwитийа Паwлосә пешьнда
wанә башqә һәбун, qәдьре wан
чаwа qасьде Иса чу. К’аред Шан
һе бьльнд бу (К’аред Шанди
дийа 4:36‑37; 9:27; 13:1–14:28;
йа 16:37).
15:36‑41; Галати 2:9‑14.
Бажаре Даwьд – Пәймана Кәвьнда башур – мьшрьq, щә’нуб.
«Бажаре Даwьд» wе п’ара Ор баwәри – «Иман» хәбәрәк ә, кӧ
шәлимер’а те готьне, к’ижан кӧ
жь зьмане семити (ә’рәби, иб
Даwьд п’адша жь дәсте йәбусийа
рани, сурийани, ашури) те, кӧ
бь к’ӧрди «баwәри» йә. Пенщ
станд (П’адшати II, 5:6‑9). Луqа
2:11‑да ӧса жи Бәйтләһ’мер’а
щур’ә хәбатед хәбәра «баwә
дьготьн бажаре Даwьд, ль к’ӧ
ри» һәнә:
1. Мәрьв баwәрийа хwә ль
мала бав е Даwьд дьма. Wьр
Хwәде йан йәк и тинә, баwәр
Даwьд жь дийа хwә дьне к’ә
тьбу у мәзьн бьбу (П’адшати
дькә кӧ әw амьн ә (Дәстпебун
I, 17:12; Луqа 2:4). Ӧса жи ль
15:6; Ишайа 7:9; Р’омай и 4:3;
Галат и 3:8).
гора готьнед п’ехәмбәра Иса
Мәсиһ wьр жь Мәрйәме дьне
2. Мәрьв дьк арә баwәр бькә
к’әт (Мәтта 2:1, 5‑6).
кӧ тьштәк йан кәс әк р’аст ә
бакӧр – мьфрьq, шьмал.
(Луqа 20:5).
бап’еш – (бап’еша гәмийе) щар,
3. Мәрьв ә’сәй и занә, аwа
багьр.
гот и һ’ьшада р’уд ьн и, кӧ тьш
Бараq – йәк жь сәрwеред мьләте
тәк һәй ә йан wе дәрб аз бә
Исраеле бу. Шер’да сәрwерти
(Аqуб 1:6).
дькьр у дьжмьн бьндәст кьр.
4. Пәймана Нуда, һинк ьрь
Һ’акьмти жь сәред 4‑а һ’әта
на шанд ийа бона Иса Мәсиһ
те фә’мк ьрьне. Әw баwәрийа
5‑а; Ибрани 11:32.
Барнабас – мә’на наве «Барна
мә йә нав пир оз ед Хwәдед а
бас» әв ә: «Кӧр’е Бәрдьлийе»
йә (Гал ат и 1:23; Әфәси 4:5;
аwа готи «Йе кӧ бәр дьлада те»
Щьһуда 3).
(К’аред Шандийа 4:36). Әw йә
5. Баwәрикә щур’әк и башqә
ки леwи бу жь Qӧбрьсе у нава
жи һәйә, чаwа дай инәкә жь
баwәрмәндада сәрwерәк бу, йе
Хwәде (Корьнт’и I, 12:9).
кӧ Паwлос бьрә щәм шандийед беолити – беqанун, беә’дәт, бе
ә’сьл у хwәсәрихwә.
Оршәлиме. Әw т’әви Паwлос
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Бет’‑Ел – бажар е п’адшатийа
Исраелейи бакӧр е бу. Сесьд
сали әw щики гәләки ә’йан бу
бона һ’әбандьне. П’адшати III,
12:28‑30; П’адшати IV, 23:15.
бәж – зьһайи, ә’рд.
Бәйтләһ’м – бажаре Щьһудайе
(Щьһустане) йә, ль к’ӧ Даwьд
п’адша дьне к’әт у мәзьн бу,
паше жи Иса ль вьр һатә дьне
(Мәтта 2:1; Луqа 2:4; Йуһ’ән
на 7:42).
бәйт’ – qәwл, һьзьнгьрт.
бәлг – п’әле даре.
Бәлзәбул – навәки бона мире
щьн. Пешийе Бәлзәбул наве
п’утәки фьльстинийа бу, мә’на
«Хӧдане wаре бьльнд». Фьльс
тини незики мьләтед Исраеле
дьман. Пәйр’а нав щьһуйада
мә’никә дьн станд: «Хӧдане
меша» йан «Хӧдане сәргина».
Әw жи бу навәки сәрwерийа
qәwатед щьнайә хьраб. Мәтта
10:25; 12:24, 27; Марqос 3:22;
Луqа 11:15, 18‑19.
бәрдьли – барьстани.
бәре дәрәмәта пешьн – Зәмане
Пәймана Кәвьнда, анәгори
qьрара Хwәде, Исраеледа һәр
тьштед пешьнә ньхӧри, һәгәр
зар’а кӧр’ин буйа, йан һ’әй
wана нерин буйа, йан бәр е
ә’рде у р’әз е дар айә пешьн

буйа, әвана «бәред дәрәмәта
пешьн» дьһатьнә һ’әс аб е у
Хwәдер’а дьһатьнә дайине. Бә
ред дәрәмәта пешьн Хwәдер’а
пироз бун у әw р’аст п’ара Wи
бун. Әв дайина бәре дәрәмәта
пешьн дьдә к’ьфше, кӧ һәр
тьшт п’ара Хwәде йә. Чахе бәре
дәрәмәта пешьн дәрдьк’әт у
дьдан, һьнге мәрьв wе йәкеда
гӧман бун, кӧ һ’әму дәрәмәта
wанә майинә пәй дәрәмәтдай
ина пешьнр’а wе бәрәк’әт бә.
Бьньһер’ә: Дәрк’әтьн 13:12‑15;
34:19, 26; Qануна К’аһинтийе
23:17; Жьмар 18:12; Готьнед
Сьлеман 3:9‑10. Пәймана Ну
да әва хәбәра «бәре дәрәмәта
пешьн» бь чәнд щур’а бь мә’на
р’ӧһ’ани те бьк’аранине: Р’о
майи 8:23; Корьнт’и I, 15:20,
23; Аqуб 1:18; Ә’йанти 14:4.
бәрәт’ә – лаше мьрийа йан һ’әй
wен.
бәрзәqи – тӧрӧшкьрьн, щӧлә’ти
кьрьн, бешәрмикьрьн.
бәр’и – щийе бе ав, кәвьр‑кӧч’ьк,
чол у бәст.
бәтавәбун – ӧндабун.
билан – занәбунеда сәрхwә.
бӧһьшт – щьнәт.
бьвьр – балт’ә.
Бьжарти (Йе Бьжарти) – бона Иса
Мәсиһ те готьне. Йе Бьжарти,
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Мәсиһе Хwәде йә, йе кӧ Хwәде
Исраеле бу. Дәстпебун 35:18;
к’ьфш кьрийә. Ишайа 42:1;
К’аред Шандийа 13:21; Р’омайи
Мәтта 12:18; Луqа 23:35; Йу
11:1; Филипи 3:5; Ә’йанти 7:8.
һ’әнна 1:41. Жь к’әрәма хwә Бьраһим – бавә’шир е щьмә’та
бьн хәбәра «Мәсиһ»‑да бьхуньн.
Хwәде бу. Һе бәре пешда Хwә
де Бьраһимр’а готьбу кӧ: «Әзе
бьк’ьр – кәч’ьк, qиза мернәкьри.
Бьлам – п’ехәмбәр бу, йе кӧ Бала
wәлатәки бьдьмә тә. Гәрәке тӧ
qе п’адше Моwабе жь wи һиви
жь wәлате хwә дәрейи у һәр’и
wәлатәки ну». Бьраһим гӧр’а
кьр, wәки әw ньфьр’а мьләте
Хwәде кьр. Пәй гәләк салар’а
Исраеле бькә, чьмки Балаqе
п’адша дьхwәст әw бьндәст кь
әw wәлат дит. Әw wәлате Исраел
рана. Балаq жь мьләте Исраеле
ә. Хwәде пәйман т’әви Бьраһим
дьтьрсийа, чахе һатьнә wәлате
гьреда, соз да кӧ әw у зӧр’әтед
wи Хwәдер’а wе бьбьнә щьм
wи. Пешийе Бьлам п’ехәмбәр
гот: «На, әз ньфьр’а мьләте
ә’тәкә башqә, һәгәр әw ль пәй
Исраеле накьм», ле паше чу.
Хwәде һәр’ьн. Жь к’әрәма хwә
Гава р’еда дьчу, ль пешийа wи
бьн хәбәра «пәйман»‑да бьху
ньн. Луqа 1:55; 3:8, 34.
мьлйак’әтәк сәкьни. Бьлам
мьлйак’әт нәдит, ле к’әре Бьлам
мьлйак’әт дит у пешда нәчу.
Бьлам нькарьбу ньфьр’ мьләте
Исраеле бькьра, чьмки Хwәде
дӧа wан кьрьбу. Пәймана Нуда
ньвисар ә кӧ Бьлам п’әрәһ’ьз
бьхуре ә’рәби
бу, ләма т’әви Балаqе п’адша
qайл бу, йе кӧ дьжмьне мьлә бьхур – ширеза даре йә. Әw жь
дар а те һьлдане у һ’ьшккь
те Исраеле бу. Жьмар 22:4‑35;
рьне. Гав а те шәwьтандьне,
Пәтрус II, 2:15‑16; Щьһуда 11;
бинәкә гәләки хwәш же те.
Ә’йанти 2:14.
Дәма Пәймана Кәвьнда п’а
бьнәли – мәрьвед кӧ щикида дь
рьстгәһеда сәр горигәһа бьхуре
миньн бьнәлийед wе дәре нә.
Хwәдер’а дьһатә шәwьтандьне
Бьнйамин – жь һәр донздәһ кӧр’ед
(Дәрк’әтьн 30). Щур’әки да
Аqуб (аwа готи Исраел) йе һә
рәкә бьх ур е Ә’рәб ьст ан ед а
ри бьч’ук бу. Әw бавә’ширәки
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жи һәбу, кӧ гәләки qимәт бу.
ле Хwәде алик’арийа wи кьр
Стәйрнасед р’оһьлате жь wе
сәрк’әт. Һ’акьмти 6:11–8:27;
дәре Исайе зар’окр’а п’ешк’еш
Ибрани 11:32.
гори – qӧрбан, нәдьр.
анин (Мәтта 2:11).
бьһарәт – пунг, дарчин, мехьк у
йед майинә бинхwәш.
бьһе – п’арәкә qимәте, кӧ бәри
к’ьр’ине те дайине (Әфәси 1:14).
вәгәр’андьн (жь гӧнәкьрьне вәгәр’и
йан) – (т’обәкьрьн) әw ә, кӧ йәк
жь гӧнәкьрьне вәдьгәр’ә, хьраби
у гӧнед хwә нас дькә, фә’м дькә
кӧ әw хьраб ә, п’ошман дьбә
Горигәһ
у бь дьл у щан жь гӧнәкьрьне
вәдьгәр’ә бәрбь Хwәде, wәки горигәһ – (мәзбәһ) т’әхте кӧ qӧр
бан, гори, һ’әди у хер дьһать
Хwәде бьбахшине. Һәзәкийел
нә дайине йан сәржекьрьне.
14:6; Зәкәрийа 1:6; Марqос 1:15;
Пешийе әw пе кәвьра дьһатә
К’аред Шандийа 3:19.
чекьрьне. Һена Мусада qӧрбан
гәлийе һәй‑wайе – щийе бебьни.
т’әне сәр горигәһа Коне Шә’
Бь йунани АБУССОС ә. Ль гора
дәтийе дьһатьнә сәржекьрьне
һинкьрьнәкә щьһуйайә гәләки
у паше, гава п’арьстгәһ һатә
кәвьн, әв щи к’урайийа ә’рде
чекьрьне, т’әне сәр горигәһа
бу у щьн ль wьр гьрти дьһатьнә
хwәйикьрьне, һ’әта щәзакьрьна
wанә ахьрийе. Луqа 8:31; Ә’йанти
9:1‑2, 11; 11:7; 17:8; 20:1, 3.
гәмиван – (к’әштиван) хәбатк’аре
гәмийе (к’әштийе).
гәмиwаргәһ – лиман, бәндәр.
Гидәйон – сәрwер әки щьмә’та
Исраеле бу. Баwәрийа wи гә
ләк бу у дӧа кьр wәки Хwәде
р’ебәрийа wи бькьра. Гава чу
шәр’, әскәред wи һьндьк бун,
Горигәһа бьхуре
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п’арьстгәһе дьһатә сәржекьрь
не. П’арьстгәһеда горигәһ жь
сьфьр чекьри бу. Т’әхтәки дьн
жи һәбу, жь йе мәзьн бьч’уктьр
у зер’кьри бу. К’аһин ль сәр ве
сьфр е бьхур дьшәwьтандьн.
Вер’а дьготьн горигәһа бьхуре.
Дәстпебун 12:7; 22:9; Луqа 1:11;
Луqа 11:51.
гӧнә, гӧнәк’ар – т’әр’ьбандьна qь
рара Хwәде әw гӧнә те һ’әсабе
(Йуһ’әнна I, 3:4). Гӧнәк’ар әw
мәрьв ә, йе кӧ жь р’ийа Хwә
де к’әтийә у qьраред Wи хwәй
накә. Ль гора ньвисаред пироз
һ’әму мәрьв гӧнәк’ар ьн у жь
р’ә’ма Хwәде к’әти нә (Р’омайи
3:9‑18, 23; Йуһ’әнна I, 1:8‑10).
гӧр’а фьланкәсе кьрьн – бь йа
фьланкәсе кьрьн, бь готьна
фьланкәсе бу, гӧһдарийа фь
ланкәсе кьрьн.
гьрав – (адә, щьзир) ә’рдәки на
ва бә’реда.
дарчин – бьһарәтәкә жь qальке
даре йә. Бина wе гәләк ә у һена
бәре гәләки бьһа бу. Мәрьва әва
т’әви бьзьре зәйт’уне дькьр, wә
ки бина бьзьр хwәш бә. Щарна
мәрьва ль хwә дьхьстьн у щарна
жи бона дәфьнкьрьне дьһатә
бьк’аранине (Ә’йанти 18:13).
Даwьд – Дәма Пәймана Кәвьнда
Даwьд п’адше Исраелейи һәри

мәзьн бу. Жь к’әрәма хwә ль
бьн хәбәра «мала Даwьд»‑да
бьхуньн.
дәрдан – фьраqа кӧ тьшта дькьне
йан теда хwәй дькьн.
дәрсдар – (феркар, мьә’льм, ма
моста). Әwана жь к’ома мәрьвед
хwәнди нә, ньвисаред ибрани
гәләк заньбун. Нав у дәнге wан
гәләк щара бьльнд дьбу жь дәст
занәбуна wан, чьмки әзбәри
готьнед дәрсдаред дьн дьготьн.
дәфьнкьрьн – вәшартьн, ч’ә’лкь
рьна мьрийа.
дәһәк – Нав кӧр’ед Исраелда кӧр’әк
һәбу, наве wи Леwи. Зӧр’әта wи
шьхӧле п’арьстгәһе дькьрьн. Ль
гора Qануна Муса зӧр’әта Леwи
ль сәр наве Хwәде дәһәк (жь
дәһа п’арәкә) һәбуке, һасьл у
дайина бәре ә’рде жь щьмә’
та Исраеле хwәр’а дьстандьн
(Qануна К’аһинтийе 27:30‑32).
дийаре мьрийа – (дьнйа мьрийа,
дьнйа тә’ри) Наве дийаре мь
рийа бь зьмане йунани ҺАДИС
ә у бь зьмане ибрани ШӘОЛ ә.
Әw щики тә’рийи бона мьрийа
йә (Ибо 10:21‑22). Щарна К’ь
теба Пирозда хәбәра ҺАДИС
бь мә’на дожә (щә’ньмә) те
хәбате, әw щики хәз әбе йә.
Ле Пәйм ан а Нуд а ҺАДИС
п’ьр’анийа щара бь ве мә’нийе
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дьл – бь фькьра ибранийа, әw щи
йә, кӧ мәрьв нава хwәда шеwьра
хwә дькә у qьраред хwә дьдә.
еләкзьрьһ’ – к’ьнщәкә әскәра йә,
кӧ ль синг у пьшта хwә гьредь
дан, wәки жь шур у тира бенә
хwәйкьрьне. Әw жь һ’әсьн йан
жи жь ч’әрме qальм чекьри
бун. Әфәси 6:14 (зьрьһ’); Т’е
салоники I, 5:8 (к’ӧмзьрьһ’);
Ә’йанти 9:9, 17.
Елиша – п’ехәмбәрәки Исраеле
бу, кӧ дәма Пәймана Кәвьнда
гәләк к’әр әмәт бь дәсте wи
дьһатьнә кьрьне (П’адшати IV,
2:1–8:15). Пе Елиша жи Хwә
де «Нә’мане» сәрwере әскәре
Сурйайе жь к’отибуна wи qәнщ
кьр (П’адшати IV, 5; Луqа 4:27).
Елйас – п’ехәмбәрәки Хwәдейи
мәзьн бу. Әwи ль п’адшаки хь
раб һьлат, ӧса жи ль һ’әмуйед
кӧ Исраеледа п’ут дьһ’әбандьн.
Гәләк щьһу дьфькьрин кӧ Ел
йас wе диса бьһата, wәки бона
һатьна Мәсиһ мьләт һазьр
кьр а. Йуһ’әннайе Ньхӧмдар
гәләк алийава мина Елйас бу.
Мәтта 11:14; Марqос 9:4; Луqа
1:17; Р’омайи 11:2‑5; Аqуб 5:17.
Т’ор’е дӧр’а
ельми wи бун – т’әсмили wи бун,
дӧр’ – кәвьре сьпийи qимәт ә, кӧ
бәр та бун, гӧһдарийа wи кьрьн.
жь нав дьле щур’әки һ’әйwане епикури – шагьртед философ е
бә’ре дәрдьхьн (Мәтта 7:6).
Епикурос бу. Епикурос сала
те хәбате, щики жь бона йед
хьраб ә, бона дәмәке. Әw нә
щийе хәзәбе йә, щийе хәзәба
ахьрийе ГӘӘННА йә (аwа готи
щә’ньмә).
дийарийа т’әвайишәwате – Дийари
у qӧрбанед щур’ә‑щур’ә һәбун.
Дийарийед т’әвайишәwате бь
зьн, бәрх у щанәга бун. Әw р’оже
дӧ щара бь һәвр’а сәр горигәһа
п’арьстгәһеда дьһатьнә шәwь
тандьне. Ле qӧрбанед дьн т’әне
п’арч’ед wан дьһатьнә шәwь
тандьне. Qануна К’аһинтийе
1:3‑9; Ибрани 13:11.
дитьндар – щийе тейатьре йан
жи щийе мәщала щьв ате кӧ
дьһатә дәрбазкьрьне (К’аред
Шандийа 19:29, 31).
дожә – щә’ньмә. Жь к’әр әма
хwә бьн хәбәра «щә’ньмә»‑да
бьхуньн.
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270 бәри буйина Иса мьр. Әwи
һин дькьр, кӧ гәрәке мәрәме
ә’мьре мәрьва шабун бә, жь
еш у тьрсе дур бьн (К’ар ед
Шандийа 17:18).
Әгрипа – Әгрипайе дӧда кӧр’е
Һеродәс‑Әгрипа бу (кӧр’е Арис
тополойе Һер одәсе Мәзьн).
Әгрипа п’адшаки Щьһустане
бу. Паwлос ль бәр Әгрипа у
хушка wи Бәрньке сәкьни у
Мьзгинийа Хwәде дьда wан
(К’аред Шандийа 25:13–26:32).
Әсаw – Исһаqе кӧр’е Бьраһим
р’а дӧ кӧр’ед һәвал‑щеwи бун,
Әсаw у Аqуб. Әсаw кӧ йе мәзьн
бу, р’ожәке гава гәләки бьр’чи
бу, әwи һәqе ньхӧртийа хwә да
хwарьна зька, әw фьротә Аqубе
бьре хwә. Хwәде зӧр’әта Аqуб
чаwа щьмә’т хwәр’а бьжарт, нә
кӧ йа Әсаw. Дәстпебун 25:21‑26;
27:1‑41; 32:3–33:16; Р’омайи
9:10‑13; Ибрани 11:20; 12:16‑17.
ә’нишк (кәвьре сәре ә’нишке) –
Пәймана Нуда әв хәбәр бь дӧ
щур’а те фә’мкьрьне: 1. Әw
кәвьре кӧ диwара һәвва гьре
дьдә, аwа готи «кәвьр е сәр е
ә’нишке».
2. Кәвьр е кӧ ль хьл азий а
чек ьрьна авай ик и сәр дәрг әһ
йан дәри дьһатә дан ине, чаwа
«кәвьре к’ьлите» йә, wәк и һ’ә

му кәвьред май ин һәвв а бьдә
гьредане. Мәтта 21:42; Марqос
12:10; Луqа 20:17; Әфәси 2:20;
Пәтрус I, 2:6‑7.
занәбеж – зьменда сәрхwә.
зар – дәв.
зәндәгьрти ман – ә’щебмайи ман,
мәт’әлмайи ман.
зәwал – нәһәqи, нәхwәши, зийан.
Зәwс – п’уте йунанайи һәри мәзьн
ә. «Йупитәр» жи жер’а дьһатә
готьне. П’утәки дьн жи һәбу,
кӧ наве wи Һәрмес бу, әw чаwа
qасьде Зәwс һ’әсаб дькьрьн.
К’аред Шандийа 14:12‑13.
зив – бь йунани жер’а дьготьн
ДРАХМӘ йан ДИНАРИОН,
кӧ зив әки бьч’ук бу. Әвана
wәлатед Импер аторийа Р’о
майеда дьһатьн хәб ате. Әw
wәкә р’ожхәбатәкә п’аләки бу.
Луqа 15:8‑9.
зийа – (әждәһәр) һ’әйwанәк ә, кӧ
щарна ч’ир’окада жи те готьне,
гәләки qәwат ә, чаwа мә’рәки
гәләки мәзьн хӧйа дьбә. Жер’а
«мә’р» жи дьбежьн. Ә’йанти
йеда зийа чаwа нишана мире
щьн, сәрwере р’ӧһ’ед хьраб ә.
Ә’йанти 12:3–13:4; 16:13; 20:2.
зох – (дарәкә гурьзе) дарәкә бь
ч’ук ә, чаwа луфьк бона ә’дәте
дин дьһатә бьк’аранине. К’а
һина хуна qӧрбанеда дькьрьн
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Зоха hусопе

у дьр’әшандьнә сәр мәрьв а,
wәки әw мәрьв ль бәр Хwәде
пир оз бьн. Дәрк’әтьн 12:22;
Qануна К’аһинтийе 14:4; Жь
мар 19:6, 18; Йуһ’әнна 19:29;
Ибр ани 9:19.

Зьмьр
зьмьр – р’ун әк и бинх wәш ә,
жь дара те стандьне у qимәте
wи бьһа бу. Һьнге зьмьр бона
еше дьданә нәхwәша (Марqос
15:23), ӧса жи ль сәр щьнйазе
мьрийада дькьрьн, wәки бона
дәфьнкьрьне һазьр кьн (Йу
һ’әнна 19:39).

жийина һ’әта‑һ’әтайе – ә’мьр е
һ’әта‑һ’әтайе, жийина һәрһәйе,
һ’әйата әбәди.
ибрани – навәки кәвьн ә у щьм
ә’та Исраеле пе ви нави һатә
навкьрьне. Ибр ани ӧса жи
зьман ә. Щьмә’та Исраеле бь
зьмане ибр ани хәбәр дьдан.
Пәймана Кәвьн бь ви зьмани
ньвисар ә. К’ьтебәкә Пәймана
Ну жи бь ви нави һәйә (Нә’ма
Ибранийар’а).
илаһи – һе бона wе йәке, һе зедә.
инк’ар – йәк һаш жь тьштәки һә
йә, ле хwә мӧкӧр’ найе кӧ занә.
Иса – мә’на наве Иса бь ибрани
әв ә: «Хӧдан хьлаз дькә», йан
«хьлазкьр», йан жи «азабун»
(Мәтта 1:21).
исаф – wьщдан.
Исраел – 1. Наве мәрьв ә. Ча
хе Хwәде Аqубе баве мьләте
Исраеле бьмбарәк кьр, наве
wи кьр ә Исраел (Дәстпебун
32:27‑28; 35:10). Чәнд нав зӧр’ә
та Исраелр’а те готьне: «Щьм
ә’та Исраел», «Зар’ед Исраел»
у «ибр ани». Щьһу жи чаwа
мьләте Исраеле тенә һ’әсабе.
2. Наве wәлат жи те гот ьне:
«Исраел». Зува жер’а дьг от ьн:
«Кәнан» (К’аред Шандийа 7:11;
13:19). Нав әк и дьн жи жер’а
«Wәлате Фьльстине» дьбеж ьн.
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Исһаq – кӧр’е Бьраһим у Сәрайе Йеша – баве Даwьд п’адша бу. Иса
бу. Мә’на наве wи «к’ән» ә, гава
Мәсиһ жь р’ьк’ьнйата wи һатә
дийа wи Сәрайе щара пешьн
дьне. Пәймана Кәвьнда Ишайа
бьһист кӧ Хwәде wе зар’ бьда wе,
п’ехәмбәр ньвиси кӧ Мәсиһе
әw к’әнийа, чьмки әw ә’мьрда
жь зӧр’әта Йеша у Даwьд бьбә.
мәзьн бу. Дәстпебун 21:1‑8;
Р’ут’ 4:18‑22 (17‑21); П’адшати
К’аред Шандийа 7:8; Р’омайи
I, 16:1‑22; 17:12‑14, 17; Мәтта
9:7; Ибрани 11:9 у йед майин.
1:5‑6; Луqа 3:32; К’аред Шан
итойин – р’обәт, сосрәт.
дийа 13:22; Р’омайи 15:12.
Ишайа – п’ехәмб әр әки ә’йан Йешуйе Нун – п’ехәмбәр бу, ӧса
бу, кӧ wәкә 700 сали бәри Иса
жи пәй мьрьна Мусар’а сәр
Мәсиһ һәбу. Әwи дәрһәqа Исада
wерәки щьмә’та Исраеле бу.
гәләки п’ехәмбәрти кьрийә.
Әwи р’ебәрийа щьмә’та Исра
еле кьр, һ’әта wәлате Кәнане,
К’ьтеба wи жи һәйә. Мәтта 3:3;
к’ижан кӧ Хwәде бь создайина
К’аред Шандийа 8:30; Р’омайи
9:27‑29 у йед майин.
Хwә да wан. Wана т’әви мьләте
иqраркьрьн – әрейикьрьн, ше
кӧ ль wьр дьман шәр’ дькьрьн
у сәрк’әтьн. Пәйр’а Йешу әw
кьрандьн.
йанчийә – гӧва, гәло, кӧ, аwа готи.
wәлат п’арәвәкьр у һәр qәбилә
Йерәмийа – п’ехәмбәрәки ә’йан
кә Исраелер’а (пештьри qәбила
бу, әw wәкә 500 сали бәри бу
Леwи кӧ к’аһин бун) п’арәк да.
Әw сәрwерәки к’ьфш бу у дь
йина Иса Мәсиһ һәбу. Wәхтәк
һәбу, жь щьмә’та Исраеле гә
хwәст кӧ щьмә’т бь дьләки пәй
ләка гӧр’а Хwәде нәдькьрьн.
Хwәде бьчуйа. Ль сәр кьрьнед
wи к’ьтеб жи һәйә. Дәрк’әтьн
Йерәмийа wанр’а дьгот, кӧ жь
гӧнәкьрьне вәгәр’ьн. Гәләк
17:8‑13; Жьмар 13:1‑17; Йешу
тьшт жи әwи бона Иса Мәсиһ
1‑24; К’ар ед Шандийа 7:45;
у мьләтед нәщьһу п’ехәмбәрти
Ибрани 4:8.
кьр. К’ьтеба wи жи һәйә, «Йе йунан – 1. мьләте wәлате Йуна
ньстане.
рәмийа». Мәтта 2:17; 16:14; 27:9.
2. Дәма Иса Мәсиһда, щь
Йефта – әскәрәки ә’йан бу. Әw
һуйа һ’әм у мьләт ед май инр’а
жь сәрwеред щьмә’та Исраеле
бу. Һ’акьмти 11:1–12:7; Ибра
«йунан» дьготьн, wәк и бьдана
ни 11:32.
к’ьфше, кӧ һ’әбандьн у култура
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wан йед йунана бун, нә кӧ йед
гәләк хwәнди бун у бона сәр
wахтийа wан мьләтед дьн qә
щьһуйа (Марqос 7:26; К’аред
Шанд ийа 17:4), ле һьнәкә жь
дьре wан дьгьртьн. Зьмане wан
wан баwәрийа хwә бь Хwәдейе
жь алийе һ’әму хwәндәванава
дьһатә хәбәрдане, нә т’әне ль
Исраеле анин (К’аред Шандийа
Йунаньстанеда, ле ль wәлатед
17:4; бәлк и Йуһ’әнна 12:20‑да
дәр жи. Ль к’идәре кӧ әскәред
жи ӧса йә). Ве wәлгәр’андьнеда
йунана дьчуне, култура хwә ль
чәнд щи һәнә к’идәре хәб ә
ра «нәщ ьһу» дәwс а «йун ан»
wьр бәла дькьрьн. К’ьтеб ед
һат ийә хәбьт анд ьне (К’ар ед
Пәймана Ну пешийе бь зьмане
Шанд ийа 14:1; 20:21; Р’омай и
йунани һатьнә ньвисаре.
1:16; 2:9‑10; 3:9; 10:12; Корьн Йуһ’әнна – Бь наве Йуһ’әнна чәнд
т’и I, 1:24; 10:32; 12:13 Галат и
мәри Пәймана Нуда һәнә, ле
йед һәрә ә’йан әв ьн:
3:28; Колоси 3:11 у йед майин).
1. Йуһ’әннайе Зәб әд и йәк
3. Чәнд щийа хәбәра «йунан»
бә’са wан щьһуйа дькә, йед кӧ
жь һәр донздәһ шаг ьрт ед Иса
жь wәлат е Исраеле дәр мәзьн
бу. Әw шанд и бу. Әwи «Мьз
гин ийа Йуһ’әнна» у се нә’мә
бьбун у зьмане wан йунани бу,
йан жи Исраеледа мәзьн бьбун
ньвисинә у ль гор а фьк ьр а
ле зьмане йунани хәбәр дьдан,
гәләк а к’ьт еба «Ә’йанти» жи
wи ньвисийә.
нә кӧ ибрани (К’аред Шандийа
6:1, 9:29 у 11:20 (ван р’ез ада бь
2. Йуһ’әннайе Ньхӧмдар, әw
ви аwайи һат ийә бьк’аран ине:
п’ехәмбәр у гот ьнбеже хәбәра
«щьһуйед кӧ йун ан и хәб әр
Хwәде бу (Луqа 1:13‑17; 7:26).
дьдан»); бәлк и Йуһ’әнна 7:35).
Т’об әд ар авед а дьн ьхӧм ан
Йунаньстан – wәлат ә, Ат’ина
дьн у щьмә’т а Исраеле бона
бажаре wейи сәрәкәйи мәзьн
Мәсиһ һазьр дьк ьрьн (Луqа
ә, чаwа һьнге ӧса жи иро. Ко
3:3‑20; 7:27).
рьнт’ жи бажаре Йунаньстанеда кәла – һ’әбс, зьндан, гьртигәһ.
йә, чаwа һьнге ӧса жи иро. Кәнан – наве wи wәлати йә, к’и
жан кӧ Хwәде ль гора созе Хwә
П’ьр’анийа бажаред Йунаньс
да мьләте Исраеле, wәки бьбә
танейә ә’йан һьнге дьк’әтьнә
wәлате wан. Әв наве «Кәнан»
нава qәза Ахайайейә Р’омайе.
һе бәри ль wьр майина мьләте
Мьләте Йунаньстанейи кәвьн
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Коне Шә’дәтийе (Коне Щьвине)
йәк бун. Щьмә’та Исраеле ль
Исраеле һәбу. Паше «Исраел»
йан жи «Фьльстин» һатә готьне.
wьр дьщьвийан. Сьлеман жи
Мәтта 15:22; К’аред Шандийа
Оршәлимеда п’арьстгәһ дәwса
7:11; 13:19.
wеда чекьр. Коне Шә’дәтийеда
кәнани – мьләтәк бу кӧ ль Кәнане
(у ӧса жи п’арьстгәһеда) тьштед
дьман, зӧр’әта кӧр’е Һам, кӧр’е
пироз жи һәбун, мәсәлә: Сьн
Нӧһ (Дәстпебун 10:6).
доqа Пәймана Хӧдан (Qануна
Коне Шә’дәтийе (Коне Щьвине)
Дӧщари 10:8), аwа готи Сьндоqа
– Гав а щьмә’та Исраеле жь
Шә’дәтийе (Жьмар 4:5).
Мьсьр е дәрк’әт, Хwәде сәр е
ч’ийайе Синайе Мусар’а гот,
чаwа гәрәке Коне Шә’дәтийе бе
чекьрьне (Дәрк’әтьн 25). Гава
чекьрьн, р’умәта Хwәде әw щи
т’ьжи кьр у Хwәде бь р’умәта
Хwә шә’дәти да у да хӧйакьрьне
кӧ Әw т’әви wан ә (Дәрк’әтьн
Кӧли
38:21). Коне Шә’дәтийе у Ко
не Щьвине (Дәрк’әтьн 27:21) кӧли – һәспе гиһе, сийаре буке.
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Кӧр’е Даwьд – навәки к’ьфш ә, Кӧр’е Хwәде – Пәймана Нуда әв
кӧ мьләте щьһу бона Мәсиһ
нав Иса Мәсиһр’а те готьне, ле
дьготьн, чьмки Хwәде соз дабу,
әw бь мә’на физики (щьсмани)
кӧ Мәсиһ wе жь р’ьк’ьнйата
найе фә’мкьрьне. Пәймана
Даwьд бе. Мәтта 1:1, 6, 17, 20;
Кәвьнда, «Кӧр’е Хwәде» навәки
9:27; 15:22; 21:9; 22:42; Марqос
бона wи П’адшайи йә, йе кӧ
10:47‑48.
Хwәде бьжарт, аwа готи бона
Кӧр’е Мерьв (Кӧр’е Инсан) – Чаwа
Мәсиһ (йе бь р’ун к’ьфшкьри),
жь к’ьтеба Данийел п’ехәмбәр
кӧ Бәрдәстийе Хwәдейи Пироз
(7:13‑14) те хӧйакьрьне, бәри
у Амьн ә (Ишайа 42:1-8; 49:1һатьна Иса Мәсиһ мьләте Исра
13; 50:4-11; 52:13-53:12; Зәбур
еле баwәр дькьр кӧ Хwәде wе
2:6-12). Әw нав «Кӧр’е Хwәде»
хьлазкьрәки бона щьмә’та Хwә
незикийа һәләqәтийа нава Хwәде
бьшинә, wәки wан жь гӧнед wан
у Wида дьда к’ьфше. Аwа готи
Иса Мәсиһ бь мә’на р’ӧһ’ани
хьлаз кә у наве Wи wе «Кӧр’е
Мәрьв» бә. Пәймана Нуда гәләк
Кӧр’е Хwәде те навкьрьне. Пәй
щара Иса Мәсиһ Хwәха әв нав
мана Нуда һатийә ньвисаре,
ль Хwә кьр. Әв хwәнавкьрьна
кӧ Кӧр’е Хwәде Хәбәра Хwәде
Иса бь р’әнгәки ньхамти дьдә
йә (Пәйва Хwәде йә) у Хәбәра
хӧйакьрьне, кӧ Иса әw ә бона
Хwәде жи Хwәха Хwәде йә. Кӧр’е
к’ижани Хwәде готьбу, кӧ чаwа
Хwәде жь Бав (Хwәде) те. Әw
Хьлазкьр wе бе дьнйайе у Әw
нура р’умәта Хwәде йә у сурәте
ә, Йе кӧ Хwәде п’адшатийед
Хwәдейе кӧ хӧйа набә. Һе бәри
т’әмамийа дьнйайе данә дәсте
ә’фьрандьна ә’рд у ә’змана Кӧр’
Wи. Ль һәр чар Инщилада Иса
ль щәм Баве бу. Бав у Кӧр’ йәк
дьбежә, Кӧр’е Мерьв Хwәха йә
ьн, хwәстьна wан жи йәк ә, һ’ӧ
у һ’ӧкӧме Wи бона бахшандьне
кӧме Кӧр’ мина һ’ӧкӧме Баве
йә у Кӧр’ Баве мәрьвава дьдә
у диwанкьрьне һәйә (Марqос
ашкәрәкьрьне у Кӧр’ бь һ’әму
2:10; Йуһ’әнна 5:27) у ӧса жи
Хwәха wе жийина Хwә бьдә,
аwайи т’ам ашкәрәбуна Баве
wәки йед дьн аза бьн (Марqос
йә. Жь к’әрәма хwә бьн хәбәра
10:45). Мәтта 8:20; Луqа 18:8;
«Бав»‑да бьхуньн. Мәтта 1:18‑20;
Йуһ’әнна 1:51; К’аред Шандийа
Колоси 1:15‑20; Ибрани 1:1‑4;
7:56 у йед майин.
Йуһ’әнна 1:1‑5; 3:16; 5:21‑23;
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10:30; 13:3; 14:9; 16:27‑28; Луqа
10:22; Р’омайи 1:4.
к’атьб – ньвиск’ар е сәрwер ед
бажер (К’аред Шандийа 19:35).
к’аһин – жь зӧр’әта Һаруне бьре
Муса бун. К’аһина әw горийед
(qӧрбанед) кӧ мьләте Исраеле
данин сәржедькьрьн. Әw бона
мьләте Исраеле бәр Хwәде дь
сәкьнин у дӧа дькьрьн, навче
ти дькьрьн у хwәстьна Хwәде
щьмә’тер’а дьданә ә’йанкьрьне.
Wана дәһәке (жь дәһа п’арәкә)
һәбуке, һәгәр һасьл буйа, йан
дайина бәре ә’рде буйа, йан чь
к’ар qазьнщ кьрана жь щьмә’та
Исраеле хwәр’а дьстандьн. Нав
щьвата гьрәгьред щьһуйада сә
рәкед к’аһина жи һәбун. Йәк жь
wан сәрәкед к’аһина бона wәх
тәке дьһатә бьжартьне кӧ бьбә
Сәрәкк’аһин, әwи сәрwерийа
т’әмамийа к’аһина у щьвата
гьрәгьра дькьр. Сәрәкед к’аһина
әw бун жи, йед кӧ иди щарәке
дора хwәда бьбунә Сәрәкк’а
һин, ӧса жи жь йед ә’йанә жь
малед wан Сәрәкк’аһина бун.
Qануна К’аһинтийе 6:8–10:20;
Мәтта 26:57; Ибрани 6:20–8:6
у йед майин.
к’еләк – тәньшт.
к’емун – (к’имйон, зирә) т’охьме
щур’әки п’ьнщар’а йә. Щьһу

йа әw чаwа дәрман дьхwарьн
пе qәнщ дьбун (Мәтта 23:23).
к’әрәм – Пәймана Нуда гәләк
щар а чаwа п’ешк’ешәк йан
дайинәк те фә’мкьрьне. К’ә
рәм хwәстьна дьле Хwәде йә,
wәки тьштәки qәнщ, илаһи
хьлазбуне бьдә мәрьвед кӧ нә
һежайи п’ешк’ешед Wи нә. Әw
беһәq дьдә мәрьва у ль һивийа
тьштәки пашдастандьне нинә.
Гәләк щара К’ьтеба Пирозда
ньвиск’ара к’әрәма Хwәде чаwа
дӧа‑дьрозгә бона һәв хwәстьнә.
к’әфән – жь qәдәк (п’инә, п’ач’),
мьри теда дьп’еч’ьн.
к’әфил (стандьн) – (гьрәw, к’әфаләт)
п’әрә жь бәр мәрьвва те дайине,
wәки бькарьбьн аза бьминьн
һ’әта р’ожа диwанкьрьне.
к’әwдайина гӧна (к’әwандьна гӧна)
– р’әситкьрьна гӧна, бахшандь
на гӧна. «К’әw» те фә’мкьрьне
чаwа шәwьтандьн, р’әситкьрьн.
к’ози – 1. хwәлийа шәwьти.
2. К’озик ьри жи те фә’м
кьрьне чаwа «дәрмал ик ьри».
к’оти (к’отибун) – нәхwәшик ә,
кӧ сәр мерьв бьрин дәртен,
әw бьрин к’ур дьбьн, кӧ т’ӧ
щар а qәнщ набьн. Ль гор а
Qануна К’аһинтийе жь сәре
13‑а һ’әта 14‑а зәмане бәре һәр
щур’ә нәхwәшийа сәр ч’әрм жь
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к’отибунева гьрти һ’әта чәнд к’ӧмр’әшийа Хwәде – р’ӧһ’ани те
щур’ә п’ьзька, ӧса жи тьштед
фә’мкьрьне. Пәймана Кәвьнда,
к’әфьки һ’әрам дьһатьнә һ’ә
гава щьмә’та Хwәде дәст жь
сабе. Щьмә’те бәри нәхwәшед
Хwәде к’ьшанд у п’ут һ’әбандьн,
аһа дьдан жь гӧнд у бажар а
әw ӧса дьһатә һ’әсабе, бемә’нә
дәрдьхьстьнә дәр, ле һәгәр
чаwа жьна йәки ч’ә’в бавежә
ньшкева йәк qәнщ буйа, гәрәке
мерәки дьн у мере wе к’ӧм
хwә нишани к’аһин бькьра у
р’әшийе бькә. Һосейа 2:2‑13;
һ’әди бьда, wәки дәстур бьдане
Йерәмийа 3:6‑10, 20; Корьнт’и
кӧ әw бьк’әта нава щьмә’те.
I, 10:22; Корьнт’и II, 11:2.
к’ӧрх – к’ьнща зьвьр жь муйе
К’офи
бьзьне, чаwа нишана шине бәр
Хwәде ль хwә дькьрьн (Мәтта
11:21).

К’ьништ
к’офи – Һена бәр е нав а йуна
нада к’офи жь гӧла йан бәлга к’ьништ – бь йунани «СӦНАГОГ»,
щийе щьвата хwәденасед щьһу
бун, гьловәр’ бона сәре мәрьва
йа йә, илаһи р’ожа шәмийе, кӧ
дьһунандьн. Wан мәрьв а к’о
ньвисаред пироз теда дьхуньн,
фи дьстанд, йед кӧ листькед
дӧа дькьн у һин дькьн. Һәр
спорт ед а сәрд ьк ’әт ьн (алт’
әндәмәки к’ьниште дькарә һин
дькьрьн) йан жи бона әскәред
бькә. Дәма Исада к’ьништ һ’әму
ә’гит бун кӧ дьжмьн бьндәст
бажаред щьһуйада һәбун. Qӧрбан
дьк ьр ьн. Кор ьнт ’и I, 9:25;
ль wьр нәдьһатьнә сәржекьрь
Ә’йанти 2:10; 3:11; 4:4, 10 у
не. Жь к’әрәма хwә бьн хәбәра
йед майин.
«п’арьстгәһе»‑да бьхуньн.
к’ӧлфәт – жьн, пирәк.
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к’ьрк’ут – (к’әwк’ӧрт’) кәвьрә
ки нәрм у зәр ә кӧ бь алавәкә
р’әнге вәкьри шәwq дьшәwьтә
у бина wе жи qәwат ә (туж ә).
Луqа 17:29; Ә’йанти 9:17‑18 у
йед майин.
К’ьтеба Зәбура – к’ьтебәкә Пәй
мана Кәвьн ә. Зәбур хwәха
к’ӧлам у стьранед шькьрдайине
нә бона Хwәде. Ӧса жи мәрьва
жь к’урайийа дьле хwә авитьнә
сәр һ’але хwә, дьловандьнә у
дәрд‑кӧлед хwә Хwәдева ә’лам
кьрьнә. П’айе‑п’ьр’е Даwьд
п’адша әв зәбур ньвисинә.
К’ьтеба Пироз – һьн Ньвисаред
Пәймана Ну т’әви йед Пәймана
Кәвьн һәвр’а дьбьнә т’әвайи
йа К’ьтеба Пир оз, аwа готи
«Библийа» кӧ те wәлгәр’андьне
«К’ьтеба сәр к’ьтебар’а».
лейи – тофан.
Леwи – 1. Йәк жь һәр донздәһ
кӧр’ед Аqуб бу. Зӧр’әта Леwи
жи йәк жь wан һәр донздәһ
qәбилед Исраеле бу. Муса п’е
хәмбәр у бьре wи Һарун, һәр
дӧ жи жь ве qәбиле бун. Жь
нава ве qәбиле Хwәде Һарун
зӧр’әтева бона шьхӧле Хwәде
п’арьстгәһеда, аwа готи к’а
һинтийер’а бьжарт. Йед майин
алик’арийа ван к’аһина дькьрьн.
Дәрк’әтьн 6:16‑25; 32:26‑29;

Леwи у к’аhин

Жьмар 1:47‑53; Луqа 10:32;
Ибрани 7:5, 9‑10; Ә’йанти 7:7
у йед майин.
2. Леw ийе кӧр’е Һалф аwо
шаг ьрт әк и Иса бу, кӧ жер’а
Мәтт а жи дьг от ьн.
ләщк’ар – йе кӧ т’әви йәки дьн
йан дьк’әвә ләще йан qоше.
лил – хизгә, qум, чәмур’.
ломәкьрьн – нәһәqкьрьн, диwан
кьрьн, сущдаркьрьн.
Лут – бьразийе Бьраһим бу. Га
ва Бьраһим чу бона wәлате кӧ
Хwәде соз дабу, Лут т’әви wи
чу. К’әтьн wи wәлати у Лут чу
бажаре Содомеда ма. Дәстпебун
11:27, 31; 14:1‑16; 19:1‑38; Луqа
17:28‑32; Пәтрус II, 2:7.
луфька бә’ре – лифька (кӧлаве)
бә’ре.
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мала Аqуб – мьләте Исраел. Аqуб
наве Мәлк’и‑Садьq р’асти wи
һат, нан у шәрав да Бьраһим
у Исраел йәк ьн. Һәр донз
у дӧа ль wи кьр. Бьраһим йәк
дәһ кӧр’ед Аqуб, аwа готи һәр
донздәһ кӧр’ед Исраел, бунә
жь дәһә п’аред һ’әму тьштед
донздәһ qәбилед Исраеле.
кӧ т’әви хwә жь шер’ анин
мана – Гава Щьмә’та Исраел жь
п’ешк’еши wи кьр. Гәләк сал
пәй ве йәкер’а ә’дәте щьмә’та
Мьсьре дәрк’әт, т’әви Муса чьл
Исраеле бу, wәки йәк жь дәһә
сали нава бәр’ийеда бу. Бәр’и
щики хьки‑хwәли (вьки‑вала)
п’аред бәр у тьштед дьн бьдана
бу, ль wьр һәр сьбәһ бона хwа
к’аһина. Дәстпебун 14:17‑20;
рьне Хwәде «мана» жь ә’змана
Ибрани 5:6‑10; 6:20; 7:1‑17.
дьбар анд у дьда wан, чьмки Мәрйәм – Чәнд к’ӧлфәт К’ьте
хwарьна wан т’ӧнәбу. Пештьри
ба Пир озда һәнә, нав е wан
р’ожа шәмийе (сәбте), һәр сьбәһ
Мәрйәм.
1. Дийа Иса.
щьмә’та Исраеле дәрдьк’әт дьчу,
бона р’ожәке мана т’оп дькьрьн
2. Мәрй әм а Мәж д әл ан и
у дькьрьнә нан, дьхwарьн. Мана
(Мәтт а 27:56; Марq ос 16:9;
тьштәки wәкә льбед к’ьшмиша
Луqа 8:2; Йуһ’әнна 20:1‑2, 11‑18).
хӧйа дьбу. Льбед wи гьловәр’ у
3. Мәрйәма хушк а Мәрт’а у
сьпи бун у тә’ма wи мина тә’ма
Лазар (Луqа 10:38‑42; Йуһ’әнна
нане шкәвайи һьнгьвкьри бу
11:1‑5; 12:1‑7).
(Дәрк’әтьн 16; Жьмар 11:4‑9).
4. Мәрй әм а дий а Аqуб у
Һьнәк фә’м дькьн кӧ мана гәзо
Усьв. Һьн әк дьф ьк ьр ьн кӧ
йә, ле на. Гәзойе кӧ дьк’әвә сәр
әв Мәрйәм хут әw Мәрйәма
жьна Клепас бу (Мәтт а 27:56;
бәлгед даред мә’зе у даред бәруйе,
әва тьштәки дьн ә, нә мана йә.
Марqос 15:40; 16:1; Луqа 24:10).
Мәлк’и‑Садьq – П’адша у к’аһине
5. Мәрйәм а дий а Йуһ’ән
бажаре Шәлиме бу. Щарәке
на‑Марqос. Мала wе Оршә
дьжмьна бьр азийе Бьр аһим,
лимеда һәбу, ль wьр шаг ьрт ед
Лут мала wива гьртьн. Бьраһим
Иса дьщ ьвийан (К’аред Шан
чу т’әв wан дьжмьна шәр’ кьр
дийа 12:12).
у сәрк’әт, Лут, мал у мьлк’е мәрьв – мьров, инсан.
wива хьлаз кьр пашда ани. Гава Мәсиһ – хәбәрәкә ибрани йә. Мә’
Бьраһим вәгәр’ийа, йәки бь
на wе бь зьмане ибрани әв ә: «Йе
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бь р’ун к’ьфшкьри». Гава йәк
К’ьтеба Пироз ә’йан дькә, кӧ
дьбу п’адша, р’ун сәр сәре wида
мирещьн дьжмьне Хwәде у мә
дькьрьн. Әв жи дьбу нишана кӧ
рьва йә. Әw бәр Хwәде шькийате
фьланкәс бу п’адша. Хwәде соз
мәрьва дькә. Әw хwә дькә дьлqе
дабу, wәки хьлазкьрәки щьмә’та
мьлйак’әте р’онайе (Корьнт’и
II, 11:14), мәрьва дьхапинә, жь
хwәр’а бьшинә, кӧ wан аза кә,
р’ийа Хwәде дәрдьхә у тьштед
п’адшатийа Хwәде бинә нава
wан у бьбә п’адшайе т’әмамийа
майин дьдә һ’әбандьне, мәрьва
дьнйайе. Ләма гава Иса һат, әw
дькә һесире гӧна. Ӧса жи К’ь
теба Пироз ә’йан дькә, кӧ Иса
бь наве «Мәсиһ» һатә готьне,
wәки бьдә к’ьфше кӧ әw жь
Мәсиһ һатә дьнйайе бь мьрьн у
Хwәдеда бьжарти у к’ьфшкьри
р’абуна Хwә мирещьн бьндәст
йә. Хәбәра «р’ункьри» бь зьмане
кьр. Ахьрийа дьне (Р’ожа Ахрәте)
йунани ХРИСТОС те готьне.
Иса wәхте һатьна Хwәйә дӧда wе
мәсиһи – йе кӧ ль пәй Иса Мәсиһ
диwана мирещьн у мьлйак’әтед
дьчә у Wи баwәр дькә. К’аред
wи бь агьре һ’әта‑һ’әтайе бькә
Шандийа 11:26; 26:28; Пәтрус
(Мәтта 25:41; Ә’йанти 20:10).
I, 4:16.
Муса – сәрwерәки щьмә’та Исра
мират’ – һәбука баве, wар, wерьс.
елейи ә’йан бу. Wәхте кӧ щьмә’та
Мирещьн – (Щьн, Иблис, Шәй
Исраеле һесир у хӧламед wәлате
т’ан) Бь йунани «ДИАБОЛОС» ә,
Мьсьре бун, Хwәде әw бьжарт
у щьмә’та Исраеле бь дәсте wи
кӧ те фә’мкьрьне «щьн», ӧса жи
хәбәра «САТАНАС» те хәбате, кӧ
хьлаз кьр. Хwәде пе дәсте Муса
әв хәбәр ә’сьле хwәда жь зьмане
Qанун жи дайә щьмә’та Исра
ибрани йә у т’әрщьмә дьбә «Йе
еле (Дәрк’әтьн сәре 1‑е һ’әта
мьqабьл, хәйбкьр, бӧхданбеж».
сәре 20‑и у йед майин). Мәтта
Сәрда жи Пәймана Нуда гәләк
8:4; 17:3‑4; Йуһ’әнна 5:45‑46;
навед wийә дьн һәнә. Мәсәлә:
Ибрани 3:2‑5, 16 у йед майин.
Сәрwер е щьна (Мәтта 9:34; мьзгиндар – йе кӧ Мьзгинийа П’ад
12:24), Бәлзәбул (Мәтта 12:24),
шатийа Хwәде дьдә, Инщиле
дьдә наскьрьне (тә’риф дькә).
Щер’ьбандкьр (Мәтта 4:3), Мә’р
у Зийа (Ә’йанти 20:2), Йе Хьраб Мьзгини (Мьзгинийа Хwәде) – «Ин
(Мәтта 5:37; 6:13), Баве дәрәwа
щил» жь к’ока (р’аwа) хәбәра
ӘӦАГГӘЛИОН бь зьмане йу
(Йуһ’әнна 8:44) у йед майин.
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нани те. Мә’на wе бь кӧрманщи нане Хwәдер’а дайи – (нане һ’ьзуре,
«мьзгини» йә. Мьзгини жи те
нане пешбәрийе) нане пироз
фә’мкьрьне чаwа хәбәр йан
һена Мусада Коне Шә’дәти
дәнгәки хер сәр мәрьвда те.
йеда (Коне Щьвинеда), ӧса
мьлйак’әт – Зьмане ибр ани у
жи пәйр’а п’арьстгәһеда һәбу.
йунанида фә’мина wе «qасьд»
Әв нан ль сәр сьфр а зер’ин
ә, чьмки әвана qасьдед Хwәде
«ль пешбәри Хӧдан» дьһатә
нә. Әвана һәйинед р’ӧһ’ани нә,
р’езкьрьне. Һәр р’ожәкә шә
кӧ һ’ьзура Хwәдеда дьминьн.
мийе к’аһина донздәһ нане бе
һәвиртьр’шк дьпә’тьн, ль сәр
Найенә дитьне һ’әта хwәха хwә
сьфра зер’ин даданин у йед кӧ
ә’йан нәкьн. Мьлйак’әт qьра
һ’әфтийа дьнда дәwсе данин,
ра Хwәде ә’лам дькьн йан жи
тиньнә сери. Әwана жь алийе
к’аһина йе пешийе щийе пироз
Хwәдеда к’ьфшкьри нә, кӧ
да дьхwарьн. Пештьри к’аһина
мәрьва хwәйи кьн у гӧһ бьдьнә
изьна т’ӧ кәси т’ӧнәбу әв нан
бьхwарана. Әв нан нишанәкә
wан (К’аред Шандийа 12:6‑11;
27:23; Ибр ани 1:14). Щарна
Пәймана Хӧдан бу, кӧ әw т’әви
Хwәде мьлйак’әта дьшинә щәм
щьмә’та Исраеле бу. Qануна
мәрьва, wәки тьштәки wанр’а
К’аһинтийе 24:5‑9; Мәтта 12:4;
бежә. Мьлйак’әте сәрwере һ’әму
Марqос 2:26; Луqа 6:4.
мьлйак’әта Мьхайил ә (Щьһуда нард – р’унәки бинхwәш кӧ жь
шинайикә Һьндьстане дьһатә
9). Йәки дьн жи наве wи Щьб
райил ә (Луqа 1:19, 26).
мьрари – (мурдар) Һ’әйwане кӧ
найе сәржекьрьне, хун теда
дьминә, һ’ьшк дьбә, әw мьрар
те һ’әсабе.
Мьсьр – wәлатәки незики Исра
еле йә. Щьмә’та Исраеле ль
wьр чарсьд сали бу һесир у хӧ
лам. К’аред Шандийа 7:34‑40;
Мәтта 2:13.
назьк – бәдәw, хwәшьк.
нандьрун – п’аләти, п’аләйи.
Нард
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чекьрьне. Марqос 14:3; Йу
Кәвьнда бона чәнд мәрьв ед
һ’әнна 12:3, 5.
нәзир ә адк ьри ньвис ар ьн,
нәдьр – (гори, qӧрбан) Ль гора
мәсәлә: Сам уел, йе кӧ дийа wи
Qануна Муса (Дәрк’әтьн 13)
әw хwәх а Хwәдер’а да (П’ад
инсан у һ’әйwанед ньхӧри
шат и I, 1:11, 28) у Шьмшон
йә нер, әw нәдьред (горийед)
(Һ’ак ьмт и 13:2‑5). Пәйм ан а
Хwәде бун. Һ’әйwан дьһатьнә
Нуд а Йуһ’әнн айе Ньхӧмд ар
сәржекьрьне у жь бәр инсенва
(Луqа 1:15; 7:33) нәзире адк ь
дьһатьнә дайине. Мә’на wе әв
ри бу. Хӧйа дьб ә кӧ Паwлос у
ә, кӧ һәр ньхӧри п’ара Хwәде
чәнд мәрьвед май ин (К’аред
бу, пироз, бӧһӧрти у т’айбәти,
Шандийада 18:18; 21:23‑24, 26)
аwа готи Хwәдер’а щӧдәкьри
бона дәмәкә кьн чаwа нәзир
адк ьри бун, wан ль гора qәй
бу (Луqа 2:23).
нәзир – те фә’мкьрьне «Хwәде
дә‑qанунед нәзирийе хьлазийа
р’а дайи», аwа готи йәки кӧ
wәхте адей и к’ьфшк ьри п’ор’е
Хwәдер’а бона хьзмәтк’арийе
хwә кӧр’ кьрьн у һ’әд и дан
ад‑qьрар дькьр (Жьмар 6:1‑21).
(Жьмар 6:9, 18).
Се qәйдед һ’ими бона йед нә нәмами – хайинти, бебәхти.
нәмер – әв әw мер ьн, йед кӧ жь
зир һәбун:
1. Һәг әр жьн буйа йан мер
мертийе к’әти нә. Һьнәк жь
буйа, гәрәке шәрав‑араq вәнә
зькмакийеда ӧса нә, һьнәк жи
хwара, нә тьри, нә жи хӧрәкед
мәрьва әw ӧса кьрьнә, мәсәлә:
жь меwа тьрийе бьх wара.
Зәмане бәре п’адшед ве дьне
2. Гәрәке мәqәс йан дузан
гәләк хӧламед бьндәсте хwә
п’ор’е сери нәк’әта һ’әта wи
нәмер дькьрьн, аwа готи дь
wәхте адейи к’ьфшк ьри хьлаз
хәсандьн, кӧ дәст нәавитана
нәбуйа.
к’ӧлфәтед мале.
3. Гәр әке щьнйазе мьрийа нәщьһу (мьләтед майин) – һ’әму
нәк’әт а, нә жи незик буйайе.
мьләтед дьнйайе, кӧ ә’сьле
Wәхт е адк ьрьней и лап и һьн
хwәда нә щьһу нә. Һ’әму мь
дьк си р’ож бу, ле мәрьв жи
ләтед нәщьһу п’утп’арьст бун,
һәбун бь т’әм ам ий а ә’мьр е
пештьри һьнәка, йед кӧ Хwәдейе
хwә Хwәдер’а ад‑qьр арк ьри
щьһуйа, аwа готи Хӧдан т’әне
бун, аwа гот и нәзир. Пәймана
баwәр дькьрьн. Жь к’әрәма хwә
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бьн хәбәра «п’утп’арьст» у бьн
хәбәра «йунан»‑да бьхуньн.
Нә’ман – сәрwере әскәред wәлате
Сурйайе бу, йәки ә’йан бу, ле
к’оти бу. Гава бона Елиша п’е
хәмбәр бьһист, чу щәм wи һиви
же кьр кӧ wи qәнщ кә. Елиша
готе «Һәр’ә ч’әме Урдӧне у һ’әфт
щара нӧqи бьне аве бә дәре, те
qәнщ би». Нә’ман гӧр’а wи кьр
у Хwәде әw паqьж у qәнщ кьр.
П’адшати IV, 5:1‑27; Луqа 4:27.
Нә’мәйед Кәле – Әфәси, Филипи,
Колоси у Фьлимон. Әв нә’мә
wәхте Паwлос кәледа бу һать
нә ньвисаре. Әфәси 3:1; 4:1;
Филипи 1:7, 13; Колоси 4:3,
18; Фьлимон 1, 10.
Нинәwа – наве бажар ә. Хwәде
Уньс п’ехәмб әр шандә wьр
wәки бежә щьмә’та wи бажари
кӧ әwе бажаре wан wеран кә,
чьмки гәләк хьраби дькьрьн.
Гава wан хәбәред Уньс бьһис
тьн, бь гьри жь гӧнәкьрьне
вәгәр’ийан. Хwәде бахшандә
wан. Иро әв бажар дьк’әвә на
ва ә’рде Ираqе, к’идәре гәләк
к’ӧрд дьминьн. К’ьтеба Уньс;
Мәтта 12:41; Луqа 11:30, 32.
Нӧһ – бавә’шир у п’ехәмбәр бу.
Һена Нӧһда мәрьва кӧ гәләки
хьраби дькьрьн, Хwәде гот: «Әзе
тофана мәзьн р’акьм, wәки һәр

тьштед дьнеда wеран бьн». Ле
Нӧһ мәрьвәки баwәрмәнд бу у
гӧр’а Хwәдеда бу. Чаwа кӧ Хwә
де готә wи, ӧса жи әwи гәмикә
мәзьн чекьр. Әw нәфәред хwәва
у һ’әйwанед щур’ә‑щур’ә жь
аве хьлаз бун, ле һ’әму инса
нед дьне хәньqин. Дәстпебун
6:9–10:32; Мәтта 24:37‑39; Лу
qа 3:36; 17:26‑27; Ибрани 11:7;
Пәтрус I, 3:20; Пәтрус II, 2:5.
ньвисар (ньвисаред пироз) – Пәй
мана Кәвьн у Пәймана Ну. Ле
гава ньвиск’аред Пәймана Ну
к’ьтебед хwәда бә’са «ньвисар»
йан «ньвисаред пироз» дькьрьн,
фькьра wан сәр wан к’ьтебед
ньһайә Пәймана Кәвьнда бу,
чьмки к’ьтебед Пәймана Ну
һьнге һәла һе чаwа к’ьтебәк
нәһатьбунә бәрәвкьрьне (Ти
мот’ейо II, 3:16‑да).
ньсрәти – мәрьв ед жь бажар е
Ньсрәте. Әв нав бона Иса һа
тә готьне (Мәтта 2:23; Марqос
14:67) у пәйр’а жи бона мәси
һийа (К’аред Шандийа 24:5).
ньсьл – ньфш.
ньхӧмандьн – Пәймана Нуда ньви
сар ә, кӧ Йуһ’әннайе Ньхӧмдар
гәләк мәрьв ль ч’әме Урдӧнеда
дьньхӧмандьн. Әwи гот, кӧ гә
рәке жь гӧнәкьрьне вәгәр’ьн
у паше бенә ньхӧмандьне. Бь
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ви аwайи Йуһ’әннайе Ньхӧм
дар дьле мәрьва бона һатьна
Мәсиһ һазьр дькьрьн. Ӧса жи
шанди у баwәрмәндед Исайә
пешьн жь qӧр’на пешьнда, йед
кӧ дьбунә баwәрмәнд, пе аве
дьньхӧмандьн. Әв йәк дьбу
нишана вәгәр’андьн, паqьжбун
у бахшандьна гӧнед wан. Ӧса
жи ньхӧмандьна баwәрмәнда
ве сӧр’е дьдә фә’мкьрьне, кӧ
т’әви Иса мьрьн, дәфьнбун
у жь мьрьне р’абун. Мәтт а
28:19; К’аред Шандийа 2:38,
41; 10:47‑48; Р’омайи 6:3‑4;
Корьнт’и I, 10:2; 12:13; Галати
3:27; Колоси 2:12; Пәтрус I,
3:21 у йед майин.
ньхӧмдар – Йуһ’әннар’а дьго
тьн ньхӧмдар. Гава wи хәбәра
Хwәде бәла дькьр, т’обәдар бь
аве дьньхӧмандьн. Луqа 1:5‑25;
Мәтта 3:1.
ньхӧри – К’ьтеба Пирозда, кӧр’е
ньхӧри ль сәр һ’әму зар’ар’а
бу у һәqе wи жь һәqе һ’әмуйа
зедәтьр бу. Жь мьлк’е баве дӧ
барә п’ара wи дьк’әт (Qануна
Дӧщари 21:15‑17, Ишайа 61:7),
дӧайе бавейи һәри qәнщ әwи
дьстанд (Дәстпебун 27), ӧса жи
һ’ӧкӧме баве (Дәстпебун 27:29,
37; 37:21‑22; П’адшати IV, 2:9).
Ле кӧр’әки дьн дькарьбу һәqед
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ньхӧртийа бьре хwә же бьстан
да (Дәстпебун 25:34; Ибрани
12:16). Анәгори Qануна Муса,
һәр ньхӧрийе нерини жь мерьв
йан һ’әйwен, әw п’ара Хӧдан
бу (Qануна К’аһинтийе 27:26,
Жьмар 3:12‑13). Бона ве йәке,
п’ешк’еши Хwәде дькьрьн (аwа
готи Хwәдер’а нәдьр дькьрьн)
у дьданә П’арьстгәһе (де у бав
кӧр’е хwәйи ньхӧри пашда дь
к’ьр’ин (Жьмар 18:15, 3:40‑51,
Дәрк’әтьн 13:1 [2], 12 [13])).
Хwәде һ’әму мьләт хӧльqандьн,
ле Исраел бьжарт wәки бьбә
мьләте Wийи ә’зиз, аwа готи
т’әйбәти, ләма жер’а дьбежә
«кӧр’е ньхӧри» (Дәрк’әтьн 4:22,
Йерәмийа 31:9) ӧса жи «бәре
дәрәмәта пешьн» (Йерәмийа
2:3). Даwьд п’адша у wаре wи
Мәсиһ, әw һәр дӧ жи ньхӧрийе
Хwәде тенә готьне. Qәwат у һ’ӧ
кӧме wан т’әйбәти бун (Зәбур
89:27 [28 ибрани]). Пәймана
Нуда, Мәсиһр’а дьбежьн «Нь
хӧри» чьмки һ’ӧкӧм, сәрwерти
у к’ӧрсийа Wи сәр һ’әмуйар’а
йә (Ибрани 1:6; Колоси 1:15)
у Әw пешьн жь нава мьрийа
р’абу (Колоси 1:18; Ә’йанти
1:5). Колоси 1:15‑да әв йәк те
готьне кӧ Мәсиһ Ньхӧрийе
һ’әму ә’фьрина йә, аwа готи,
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йан жи нав Хwәде у мәрьвада
Ньхӧрийе Хwәдейи ль сәр һ’әму
ә’фьринар’а йә. Һ’ӧкӧме Мәсиһ
те гьр едане. Пәйманәк нав а
сәр һ’әму ә’фьрина һәйә у Әw
Хwәде у Нӧһда һәбу (Дәстпебун
Хwәха бәри wе йәке һәбу (бь
9:8‑17), нава Хwәде у Бьраһимда
хунә Колоси 1:16‑17, ӧса жи
(Дәстпебун 15), нава Хwәде у
Даwьдда (П’адшати II, 7; Зә
Филипи 2:6 у Йуһ’әнна 17:5).
бур 89:1‑37). Ль сәре ч’ийайе
Баwәрмәндед Иса Мәсиһ жи
«ньхӧри» тенә готьне (Ибрани
Синайе Хwәде пәйманәк т’әви
12:23), чьмки әw мәрьвед Хwә
щьмә’та Исраеле гьр еда. Ль
дейә т’айбәти нә, wар у мьлк’е
гора ве пәймане Хwәде соз да
Wи нә, кӧ гәрәке ә’мьре пироз,
wәки Хwәха Хӧдане щьмә’та
бӧһӧрти‑жьбарә бьжин. Чаwа
Исраеле бә у wан хwәй кә, ле
кӧ Мәсиһ ньхӧрийе жь нава
гәрәке Исраел жи Qануна Хwәде
мьрийа йә, әв йәк гӧмане дьдә
бьqәдинә, йа кӧ Wи бь дәсте
баwәрмәнда кӧ әw жи т’әви wе
Муса да. Ле Исраеле гәләк щара
р’умәта р’абуна жь мьрийа бьн.
пәйман, аwа готи Qануна Муса
Оршәлим – иро жер’а «Qӧдса Шә
дьт’әр’ьбанд. К’ьтебед щьһуйайә
риф» жи те готьне. Әw бажаре
пирозр’а, йед кӧ бәри Иса һә
щьһуйайи һәри мәзьн у ә’йан
бун, wанар’а дьбежьн «Пәймана
бу, чаwа иро жи. П’арьстгәһа
Кәвьн». Wеда ньвисар ә, кӧ
щьһуйа жи ль wьр бу. Бәри 3000
Хwәде wе пәйманәкә ну т’әви
сала Даwьд п’адша Оршәлим
щьмә’та Хwә гьредә (Йерәмийа
жь дәсте йәбусийа станд. Пе
31:27‑37). Хwәде әв пәймана ну
шийе әw бажаре П’адшатийа
пе дәсте Иса Мәсиһ бона һ’әму
т’ьфаqийа Исраеле бу у паше
мьләта гьреда, пе хун у мьрьна
бу бажаре п’адшатийа башуре,
Wи. Марqос 14:24; Луqа 22:20;
аwа готи Щьһуда. Һьнге Даwьд
Р’омайи 3:21‑26; Корьнт’и I,
п’адшайе wе бу, һ’әсабе мәрь
11:25; Ибрани 10:10‑22.
вед wе 2000 бу. Wәхте Пәймана Пәймана Кәвьн – Qьрара Кәвьн.
Нуда һ’әсабе мәрьвед wе лапи
К’ьтебед щьһуйайә пирозр’а,
йед кӧ бәри Иса һәбун, wана
кем 80 000 бу. Бона щьһуйа,
Оршәлим бажаре һәри пироз ә.
р’а дьбежьн «Пәймана Кәвьн»,
пәйман – (аһда, ад у qьрар) нав
чьмки wанда бона пәймана
дӧ мәрьвада, нав дӧ к’омада,
Хwәде т’әви щьмә’та Исраеле
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те готьне. Жь к’әрәма хwә бьн
«пироз» ль гора К’ьтеба Пироз
хәбәра «пәйман»‑да бьхуньн.
фькьр а р’ӧһ’ани йә. Хwәде
Пәймана Ну – Qьрара Ну. Wан
Хwәха пир оз ә у пир озбуна
к’ьтебед пирозр’а дьбежьн Пәй
Wи сәр һәр тьштир’а йә. Һа
мана Ну, к’ижанада дәрһәqа
щәт, мәри у тьштед майинә
Иса Мәсиһ у щьвина Wида
бона һ’әбандьне Хwәдер’а тенә
ньвисар ьн, чьмки нава wанда
башq әк ьр ьн е, чаw а бӧһ ӧр
дәрһәqа пәймана Хwәдейә нуда
ти‑жьбар әкьри (пир озкьри).
те готьне, йа кӧ т’әви мәрьва
Мәрьвед пироз әw ьн, йед кӧ
гьр еда. Әва пәймана пе хуна
бона хьзмәтк’арийа Хwәде у
Иса Мәсиһ бона бахшандьна
жийина бӧһӧрти башqәкьри
гӧнед һ’әму мәрьва һатийә гь
нә (Корьнт’и I, 1:2). Ве wәл
гәр’андьнеда дәwса «Пирозед
редане (Марqос 14:24; Корьнт’и
Хwәде» «Щьмә’та Хwәде» һа
I, 11:25; Әфәси 5:2; Ибр ани
7:26‑28). Жь к’әрәма хwә бьн
тийә ньвисар е (Корьнт’и II,
хәбәра «пәйман»‑да бьхуньн.
1:1). «Пир оз е Хwәде» у «Йе
Пәтрус – жер’а Шьмһ’ун у Ки
Пироз» жи навед Иса Мәсиһ
фас жи дьготьн. Әw йәк жь һәр
нә (Пир оз е Хwәде: Марqос
донздәһ шагьртед Иса бу. Әw
1:24; Луqа 4:34; Йуһ’әнна 6:69;
шанди бу. «Пәтрус» бь зьмане
Йуһ’әнна I, 2:20; Ә’йанти 3:7;
йунани у «Кифас» (аwа готи
Йе Пироз: Луqа 1:35).
«кефа») бь зьмане арами тенә пол – п’әред сьфьр ьн, йед һәри
бе qимәт ьн. Дӧ пол qаси qӧ
фә’мкьрьне «qәйа» йан «кәвьр»
(Йуһ’әнна 1:42).
р’ушәки йә. Марqос 12:42; Луqа
Пилато – жь Qәйсәре Р’омайе
12:59; 21:2. Жь к’әрәма хwә ль
к’ьфшкьри бу, әw wәлийе wә
навниша (таблиса) ль к’ӧтасийа
латед Щьһустане, Самәрйайе
фәрһәнгоке бьньһер’ьн.
у Идумәйайе бу. Маләкә wи пунг – нә’нә.
ль Qәйсәрийе бәр бә’р е бу, П’адшатийа Хwәде, П’адшатийа
Ә’змана – бона т’әвгьредана
ле маләк жи Оршәлимеда бу.
Мәтта 27:2, 11‑26; Луqа 23:1‑25
Хwәде у щьмә’та Wи те готьне.
у йед майин.
Чаwа п’адша щьмә’та хwә хwәй
пироз – (мьqәдәс, бьмбарәк, зи
дькә у сәр wе п’адшатийе дькә,
йар әт, бӧһӧрти, хальс) Мә’на
Хwәде жи ӧса йә. Һәр тьштед кӧ
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щьмә’т һ’әwщә дьбә дьдә wан п’арьстгәһ – (ә’бубәтханә, ибадәт
у р’ебәрийа wан дькә. Щьмә’та
ханә, хана Хwәде) авайийе щь
Wи әw мәрьв ьн, йед кӧ баwә
һуйайи һәри бәрбьч’ә’в у ә’йан
рийа хwә Wи тиньн у гӧр’а Wи
бу. Сьлеман п’адша щара пешьн
дькьн. Гава Иса Мәсиһ щара
п’арьстгәһ бажаре Оршәлимеда
пешьн һатә дьне, п’адшатийа
чекьр. Әw т’әне ль Оршәлиме
Хwәде бь щур’әки ну хӧйа бу,
һәбу. Мьләте Исраеле дӧа у
чьмки Иса р’екә ну мәрьвар’а
һ’әбандьнед хwә wьр дькьрьн у
вәкьр, wәки т’әви Хwәде т’әв
горийед (qӧрбанед) хwә ль wьр
гьредайи бьн у бьжин. Бона ве
сәржедькьрьн. П’арьстгәһ жь
чар п’ара бу: Һ’әwш, Һьндӧр’,
йәке те готьне кӧ П’адшатийа
Хwәде иди дәстпебуйә. Ле гава
Пирозгәһ у Щийе Һәри Пироз.
Иса Мәсиһ диса бе, wе һьнге
П’әр’дәкә мәзьн навбьр’и дьда
п’адшатийа Хwәде т’әмам бьбә
Пирозгәһе у Щийе Һәри Пи
у һ’әму инсанар’а бь щур’ә
роз. Сале щарәке Сәрәкк’аһин
ки ну бе ә’йанкьрьне (Мәтта
дьчу Щийе Һәри Пироз. Әwи
6:33, 19:16‑30; Марqос 10:15).
ль wьр һьн бәр гӧнед хwәва,
Мә’на П’адшатийа Хwәде у
һьн жи ль бәр гӧнед щьмә’тева
П’адшатийа Ә’змана йәк ә.
гори сәржедькьрьн, дӧа дькьр
у бахшандьна гӧна жь Хwәде
Мәтта хәбәра «Ә’зман» дәwса
дьхwәст. Гава Иса ль сәр хач
«Хwәде» да хәбате, чьмки хӧйа
мьр, әв п’әр’да пироз нивида
дьбә кӧ wи Мьзгинийа хwә ль
гор а зараве щьһуйа ньвиси у
бу дӧ тиша (Луqа 23:45‑46).
нә ә’дәте щьһуйа бу кӧ наве
Сала 70‑да пәй буйина Иса
Хwәдейи пир оз гәләк щар а
Мәсиһр’а, Титойе сәрәскәре
банина сәр зар е хwә. Ләма
Импер аторийа Р’омийе п’а
щьһуйа гәләк щара «Ә’зман»
рьстгәһ wеран кьр. Жь һьнгева
щийе кӧ Хwәде дьминә, дәwса
һ’әта р’ожа иройин п’арьстгәһ
нав е «Хwәде» дьданә хәбате.
щарәкә дьн нәһатийә чекьрьне.
Дәр ед кӧ Мәтта «П’адшатийа п’ехәмбәр – (нәби, qасьде Хwәде,
qуле Хwәде, готьнбеже Хwәде)
Ә’змана» ньвисин, Марqос
у Луqа «П’адшатийа Хwәде»
әw инсан бун. Хwәде wанр’а
ньв ис ин. Мәтт а 4:17, 5:10;
хәбәр дьда, кӧ әw готьна Wи
Марqос 1:15; Луqа 6:20.
бьгьһиньнә мәрьва.
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п’ехәмбәрти – К’ьтеба Пирозда
тә’ве, һиве, мьлйак’әта, һәйин
хәб әр а «п’ехәмб әрти» фьр ә
у тьштед т’әбийәте, ӧса жи
те фә’мкьрьне. Йе кӧ п’ехәм
п’утед бь дәста чекьри. П’ут
бәртийе дькә, әw бь р’ебәрийа
жи ӧса те фә’мкьрьне «сәнәм».
Р’ӧһ’е Пироз готьнәкә жь Хwә
де ә’лами мәрьва дькә. Чаwа
Паwлос Корьнт’и I, 14:3‑да
дьбежә, йе кӧ п’ехәмбәртийе
дькә, баwәрийа мәрьв а ава
дькә, дьл дьдә бәр wан у бәр
дьле wанда те. Иди п’ехәмбәр
ти нә т’әне бона тьштед кӧ һе
нәqәwьми нә.
п’ешә – сьнә’т, һостати.
п’ешк’еш – дийари, һ’әдийа.
п’ешк’ешкьрьн – (дийарикьрьн)
бәр кәсәки хәлатәк данин (п’еш
к’еш дане). Ль гор а Qануна
Муса зар’ок п’ешк’еши Хwәде
Артәмиса ханьм хwәде,
дькьрьн, wәки Хwәде әw пироз
п’ута бажаре Әфәсе
(бәрәк’әт) бькьрана.
(К’аред Шандийа 19:24 35)
п’еч’ьра – р’әфьк, малч’ьра, п’әл
тька ч’ьре.
п’ьшкбун – дьле йәки жь хәбәра
п’әйн – сәргине һурбуйи, зьбьл,
йе дьн дьминә у же дьчә.
ә’дәба һ’әйwен.
п’ьшккьрьн – жь р’е дәрхьстьн.
п’әрәданг – сьндоqа (qӧт’ийа)
Йәк тьштәки дькә, кӧ ль йе
һ’әди‑дийари у хера. Хәлqе хер
дьн хwәш найе у әw жь wи дьчә.
у хератед хwә дькьрьнә wьр. р’астһ’әсаббун у р’астийа Хwә
п’игар – йе кӧ бь һәqти һ’әйwен
де – Ньвисаред пирозда хәбәра
хwәй дькә.
«р’астийа Хwәде» бь чәнд щур’а
п’утп’арьст – мьләтед нәщьһу
те фә’мкьрьне. Щарна р’асти
кӧ п’ут дьһ’әбандьн, дьһатьнә
чаwа «һәqийа Хwәде» те фә’м
һ’әсабе п’утп’арьст чаwа иро жи
кьрьне, әw һ’ӧнӧрәки Wи йә.
дьһ’әбиньн. Мәсәлә, стәйрка,
Ле щарна жи «р’астийа Хwәде»
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кьрьнәкә Wи йә, кӧ чаwа Әw
«Р’ожа Хӧдан» дьбежьн, аwа го
мерьв бесущ дькә у р’аст һ’әсаб
ти р’ожа һатьна Иса. Wе р’оже
дькә, нә кӧ т’әне ве йәке, ле
мьрийе жь мьрьне р’абьн у wе
мерьв т’әви Хwә дькә йәк жи.
диwана һ’әму мәрьва бь дәсте
Һьнге инсан бәр ч’ә’ве Wи мина
Хwәде бьб ә. Ишайа 13:6, 9;
Wи р’аст хӧйа дьбә. Пәймана
Мәтта 10:15; 12:36; Луqа 10:12,
Кәвьнда жи те фә’мкьрьне, кӧ
14; Йуһ’әнна 6:39‑40; 6:44; 6:54;
мәрийе р’аст әw ә, йе кӧ гӧнед
11:24; Пәтрус II, 2:4, 9; 3:7, 10;
wи һатьнә бахшандьне (Зәбур
Йуһ’әнна I, 4:17; 20:11‑15 у йед
32; Р’омайи 4:4‑8). Wәки дьн
майин.
жи «р’астийа Хwәде» гәләк щара Р’ожа К’әwандьне – бона щьм
фькьра хьлазкьрьнева гьреда
ә’та Исраеле р’ожа һәрә ә’зиз
йи йә: Хwәде р’аст ә, амьн ә у
у пир оз бу (ЙОМ КЬППУР
хwәйе созе Хwә йә у йе кӧ гази
бь ибрани). Сале щарәке п’а
Wи дькә, ль гора созе Хwә wи
рьстгәһеда Сәрәкк’аһин дәwса
хьлаз дькә (Зәбур 51:14; Ишайа
(бәрделийа) гӧнед щьмә’те у
46:12‑13).
хwәва бона паqьжбуна п’арьст
р’аw – р’а, р’айе даре.
гәһ у горигәһе хуна һ’әйwана
р’аw‑р’ьзьм – ә’дәт, ширәт, һин
п’ешк’еш дькьр у дьк’әтә Щийе
кьрьн у qанунед пешийа.
Һәри Пироз (Дәрк’әтьн 30:10;
Р’евека – жьна Исһаqе кӧр’е Бь
Qануна К’аһинтийе 16:1‑34;
раһим бу. Дийа Аqуб у Әсаw
23:27; Ибрани 9:6‑7). Пәймана
(Р’омайи 9:10‑13).
Нуда жи Иса Мәсиһ Хwә жь бәр
р’әз – 1. р’әзе тьрийа, бахе тьри
инсанва кьрә qӧрбан, гава сәр
йа, бахчә.
хач хуна Хwә р’ет, һатә кӧшть
2. емиш, фек и.
не. Әw к’әтә Щийе Ә’зманайи
Р’әхаб – жьнәкә нә р’ийа хwәда
Һәри Пироз, щәм Баве Хwә
бу, ле баwәрийа хwә Хwәде ани
у хwәqӧрбанкьрьна Wи бона
у алик’арийа щьмә’та Исраеле
һ’әта‑һ’әтайе йә (Ибрани 9;
кьр. Мәтта 1:5; Ибрани 11:31;
10:12). Һ’әрчи баwәрийа хwә Wи
Аqуб 2:25.
тиньн, әw ль бәр бахша хуна
Иса дьк’әвьн у жь гӧнед хwә
Р’ожа Ахрәте – Р’ожа Диwане,
хьлаз дьбьн. Р’омайи 3:25‑26;
р’ожа хьлазийа дьнйайе. Ӧса
Ибрани 2:17.
жи щарна к’ьтебеда ве р’ожер’а
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Р’ожа Пенщийә һ’әсаб (Пенте
шәмийе р’ожа пироз бу, изьна
wан т’ӧнәбу кӧ бьхәбьтийана.
кост) – Бь зьмане йунани фә’
мина ПӘНТЕКОСТЕ «пенщи»
Бона щьһуйа инийе чаwа р’о
йә. Хwәде т’әми да щьмә’та
дьчу ава, һьнге р’ожа шәмийе
дәстпедькьр.
Исраеле, кӧ р’ожа пашьнә пәй
дәстпебуна Щәжьна Дәрбазбу Р’ожа Хӧдан – 1. Пәймана Кәвьн
нер’а һ’әфт һ’әфтийа һ’әсаб кьн
да п’ьр’анийа щара те фә’м
кьрьне, әw wәхт йан дәмед кӧ
у Р’ожа Пенщи щәжьнәке жи
бькьн. Ве щәжьнеда чь кӧ жь
Хwәде диwана щьмә’та Хwә
дәрәмәтед wан (дәхьлед wан)
дькә, мәсәлә: Пе дәсте орди
пешийе дьк’әтә бәр к’еләнди
йед мьләтед майин, йан жи пе
йе, данин п’ешк’еши Хwәде
нәхwәшийа (Йоел 1:15; 2:1, 11;
дькьрьн (Qануна К’аһинти
Амос 5:18, 20; Малахи 4:5).
йе 23:15‑21). Р’ожа Пенщир’а
2. Пәймана Нуда «Р’ожа Хӧ
Щәжьна Нандьруне (Щәжьна
дан» р’ожа һатьна Иса Мәсиһә
Дәрәмәтед Ә’рде) жи те готьне,
дӧда бона диwана дьнйайе йә
ӧса жи Щәжьна Һ’әфтийа. Р’ожа
(Т’есалон ик и I, 5:2; Т’есало
ник и II, 2:2). Гәләк wе бона
Щәжьна Пенщида Р’ӧһ’е Пи
ве р’оже һазьр нибьн (Мәтт а
роз щара пешьн чаwа п’ешк’еш
баwәрмәндар’а һатийә дайине
24:42‑44; Луqа 12:35‑40; Пәтрус
(К’аред Шандийа 2:1‑41).
II, сәре 3‑а). Щарна те гот ьне:
Р’ожа Р’абуне – (Р’ожа Qийамә
«Р’ожа Хӧдане мә Иса Мәсиһ»
те) әw р’ож ә кӧ һ’әму мәрьвед
(Корьнт’и I, 1:8) йан жи «wе
Р’оже» (Т’есалон ик и II, 1:10).
qәнщ у хьр аб wе жь мьрьне
р’абьн у ль бәр Хwәде у Иса
3. Т’әне Ә’йанти 1:10‑да «Р’о
Мәсиһ щаба кьрьнед хwә бьдьн.
жа Хӧдан» те фә’мк ьрьне «р’о
Р’ожа Р’ожийа – жь к’әрәма хwә
жа йәкшәме» (лә’де), чьмк и
бьн хәбәра «Р’ожа К’әwандь
Хӧдан Иса Мәсиһ йәкшәмеда
не»‑да бьхуньн.
жь мьрьне р’абу. Жь һьнг ев а
р’ожа т’ьвдарәккьрьне – Щьһуйа
әw р’ож бу р’ож а щьвина ба
р’ожа инийер’а дьготьн: «Р’о
wәрмәнда (К’аред Шанд ийа
жа т’ьвдарәккьрьне», чьмки wе
20:7; Корьнт’и I, 16:2).
р’ожеда wан бона р’ожа шәмийе р’ожа шәмийе – (р’ожа сәбте) бона
һазьрийа хwә дьдитьн. Р’ожа
щьмә’та Исраеле р’ожәкә ә’зиз
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(т’айбәти) у пироз ә (Дәрк’әтьн
(Мәтта 6:16‑18; Луqа 2:37; Qану
16:23; 20:8, 11; 31:14‑15). Бь иб
на Дӧщари 9:18; Данийел 9:20).
рани ШАБАТ ә. Бь кӧрманщи
Qануна Мусада т’әне р’ожәкә
«сәбт» жь шабате һатийә. Бона
р’ожийейә ә’дәти һәбу (Qануна
щьһуйа, шабат наве р’ожа һ’әф
К’аһинтийе 23:26‑32), ле һәгәр
та йә у йа хьлазийа һ’әфтийе
wәлат дьк’әтә охьрмед гьран,
йә. Инийе евар е, гав а р’ож
һьнге р’ожед дьн жи дьһать
дьчә ава, шабат дәстпедькә у
нә к’ьфшкьрьне, wәки р’ожи
бьгьртана (Йоел 1:14). Ә’дәте
һ’әта 24 сьһ’әта дьк’ьшинә.
Ль гора Т’әwрате (Дәстпебун
ферьсийа һәбу, кӧ һәр дӧшәме
2:2‑3; Дәрк’әтьн 20:8‑11; 35:2)
у пенщшәме р’ожи бьгьртана
р’ожа шабатеда к’ар у хәбат
(Луqа 18:12). Гава Иса сәр дьне
нә щайиз бу бькьрана, әв р’ож
бу, шагьртед Иса р’ожи нәгьр
р’ожа р’ьһ’әтийе у һ’әбандьне
тьн (Марqос 2:18‑20).
йә (Дәстпебун 1; Qануна К’а Р’ома – иро п’айт’әхте wәлате
һинтийе 23:1‑3).
Италйайе йә. Һена Иса Мәсиһда
р’ожи – К’ьтеба Пир озда щу
щьмә’та Р’омайе гәләк wәлат
р’ә‑щур’ә һ’алед р’ожигьртьне
бьндәст кьрьбун, ӧса жи Исра
һәнә. Һ’аләкида нан нә дь
ел. Гәләк щьмә’т а Исраеле
хwарьн (П’адшати I, 12:16‑21,
дьжәнийанә П’адшайе Р’оме
Мәтта 4:2, Луqа 4:2), һ’аләки
(Qәйсәр) у һ’ӧкӧмәтийа wи.
дьнда нә дьхwарьн нә жи вәдь Р’ӧһ’е Пироз – (Р’ӧһ’е Хwәде,
хwарьн (Дәрк’әтьн 34:28; Әзра
Р’ӧһ’е Мьqәдәс, Р’ӧһ’е Бьм
10:6; К’аред Шандийа 23:12,
барәк, Р’ӧһ’е Бӧһӧрти) Р’ӧһ’е
Уньс 3:5‑8), һ’аләки дьнда жи
Пироз Р’ӧһ’е Хwәде йә. Пәй
нә гошт, нә шәрав, нә тьштед
мана Кәвьнда Р’ӧһ’е Хwәде
хwәшә‑тә’м дьхwарьн‑вәдьхwа
чаwа qәwата Хwәде хӧйа дьбә,
рьн (Данийел 10:2‑3). Мәрәме
к’ижани кӧ Хwәде илаһи дьда
р’ожийе К’ьтеба Пирозда әв бу,
п’ехәмбәра. Бь зьманед йунани
кӧ хwәйир’ожи дӧа бькә, нәфса
у ибрани хәбәра «ба» у «р’ӧһ’»
хwә ль бәр Хwәде ньмьз кә, хwә
йәк ьн (Йуһ’әнна 3:8). Пәймана
бьшкенә, нә кӧ бона наве хwә
Нуда Р’ӧһ’е Хwәде бь щур’әки
кӧ бәр мәрьва бе к’ьфше, ле
ну һ’әму баwәрмәндед Исар’а
wәки т’әне Хwәдева ә’йан бә
те дайине (К’ар ед Шандийа
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2:38), ӧса жи һе гәләки чаwа р’ӧшәткьрьн – бәртилкьрьн. Йәк
шәхсәк йан нәфсәкә Хwәде
п’әра йан тьштәки дьн дьдә
те фә’мкьрьне, аwа готи Әw
һ’акьм йан йәки дьнейи хwә
йиһ’ӧкӧм, wәки qанун бе т’ә
Хwәха Хwәде йә (Мәтта 28:19).
Гав а Иса чу щәм Баве, Р’ӧһ’е
р’ьбандьне, кӧ йа дьле wи бьбә.
Пир оз чаwа дәрсдар, пьшто р’ункьрьн – (һәтwанкьрьн, доһн
ван у п’ешк’еш баwәрмәндар’а
кьрьн) 1. Ль гор ә’дәте щьһуйа,
шанд (Йуһ’әнна 14:26; 15:26;
гава йәк дьбу п’адша, әw пе
К’ар ед Шандийа 10:45). Әw
бьзьре зәйт’уне дьһатә р’ун
алик’арийа мәрьва дькә, мәрьва
кьрьне. Әв жи дьбу нишан,
бәрбь т’әмамийа р’астийе дьбә
кӧ әв кәса буйә п’адша. Иди
(Йуһ’әнна 16:13; Корьнт’и I,
р’ункьрийе Хwәде Әw ә, Йе
2:10‑13), щарна бона тьштед
кӧ Хwәде бьжарт у к’ьфш кьр,
аwа готи Мәсиһ ә (Луqа 4:18).
башqә р’ебәрийа мәрьва дькә
(К’аред Шандийа 13:2; 16:6‑7),
Жь к’әр әма хwә бьн хәбәр а
ль бәр Хwәде бона баwәрмәнда
«Мәсиһ»‑да бьхуньн.
лава‑навчетийе дькә (Р’омайи
2. Хәлqе һьнге жи р’ун, мина
8:26‑27) у qәwате дьдә баwәр
р’уне бинх wәш чаwа нишана
qәд ьр дьк ьрьнә сәр мев анед
мәнда, wәки хәб әр а Хwәде
бежьн у Хwәдер’а хӧламти
хwә (Луqа 7:46; Зәбур 23:5),
йе бькьн (Корьнт’и I, 2:4‑5;
щьнй аз ед мьрий ед хwә жи
Тимот’ейо II, 1:7). Мәр әме
р’ун дьк ьрьн (Луqа 23:56–24:1),
п’ешк’ешед Р’ӧһ’е Пир оз әв
чаwа дәрман бьринед нәх wәша
ә, кӧ т’әмамийа щьвина ба
дьх ьст ьн (Луqа 10:34), ӧса жи
бь wи нәх wәш р’ун дьк ьрьн,
wәрмәнда бьшьдинә у ава кә
(Корьнт’и I, сәред 12 һ’әта 14).
чаwа символ wәк и Хwәде qәнщ
р’ӧһ’ед һ’әрам – р’ӧһ’ед хьр аб.
кә (Марqос 6:13; Аqуб 5:14).
Щьһуйа wан р’ӧһ’ед щьнар’а р’успи – бона сәрwеред мьләте
дьготьн «р’ӧһ’ед һ’әрам», йед
Исраеле дьһатә готьне, ӧса
кӧ мәрьв пе дьк’әтьн у йед
жи бона сәрwеред дине wан.
щьнак’әти һ’әр ам дьһатьнә
Пәймана Нуда әw жи әндәмед
һ’әсабе. Изьна wан т’ӧнәбу,
щьвина гьрәгьра бун. Ә’йанти
wәки тек’әтана нава щьмә’те
йеда бист чар р’успи һәнә, кӧ
йан жи щийед пироз.
ә’зменда Хwәде дьһ’әбиньн у

654

ФӘРҺӘНГОК
мә’на wан дьбә чаwа нишана
Самәрйа хwәр’а кьрә п’айт’әхт.
т’әмамийа щьмә’та Хwәде.
Бь ви щур’әйи мьләте Исраеле
р’ьк’ьнйата Даwьд – Бәрәка Да
бу дӧ п’ара у дьжмьнатийа һәв
wьд, мала Даwьд. Дәма Пәй
кьрьн. Пәй ве йәкер’а жи п’ад
мана Кәвьнда Даwьд п’адше
шайе ашурийа гәләк мьләте
Исраелейи һәри мәзьн бу. Пәй
Исраеле дор‑бәред Самәрйайе
wир’а кӧр’е wи Сьлеман бу
щишьһ’ьти бажаред мәдийа у
п’адшайе Исраеле. Жь мал у
йед майин кьрьн (П’адшати
зӧр’әта Даwьд гәләк п’адша
IV, 17:1‑6) у мьләтед майин бь
р’абун. Иса жь зӧр’әта Даwьд
п’утед wанва анин, дәwса wанда
бу. Мәтта 1:1, 20; Луqа 1:27, 69;
щи‑wар кьрьн (П’адшати IV,
Р’омайи 1:3; Тимот’ейо II, 2:8;
18:24‑40). Бь ви аwайи мьләте
Ә’йанти 5:5; 22:16.
самәрийа т’әви мьләтед п’утп’а
садуqи – әw нава щьһуйада партикә
рьста жит, дан у стандьн, ә’сьл
(к’омәләкә) диндар (олп’арьст)
у баwәрийа хwә һ’әр’ьмандьн
у хwә жь Т’әwрате дур хьстьн.
бу. Әв парти бьч’ук ле ә’йан бу.
Самәри әw ьн, йед кӧ жь Са
П’ьр’анийа әндәмед wе к’аһин
мәрйайе у дор‑бәред wе бун.
бун. Wан баwәрийа хwә бь һәр
пенщ к’ьтебед Муса (аwа готи Самәрйа – һьн нә’йа нава Щә
Т’әwрат йан һәр пенщ к’ьтебед
лиле у Щьһустанеда бу, һьн
пешьнә Пәймана Кәвьн) данин,
жи наве п’айт’әхте п’адшатийа
ле р’ӧһ’, мьлйак’әт у р’абу
бакӧре (мьфрьqе) бу, аwа готи
Исраел. Мьләте Самәрйайе у
на мьрийа (qийамәти) баwәр
щьһу гәләки дьжәнийанә һәв,
нәдькьрьн. К’аред Шандийа
4:1‑2; 23:6‑10; 23:8.
чьмки гәләк ә’дәт у баwәрийед
самәри – Чахе п’адшатийа Р’әһо
дин у сийасәта wан нә мина
боwам (кӧр’е Сьлеман, п’адшайе
һәв бун, ӧса жи бона щийе
Щьһустане) у Йер обоwамда
һ’әбандьне һәвр’а qайл нибун
(Луqа 10:25‑37).
(п’адшайе Исраеле), мьләте
Исраеле жь һәвдӧ qәтийан. Самуел – п’ехәмбәрәки ә’йан бу.
Р’әһобоwам т’әви дӧ qәбилед
Бь дәсте wи Даwьд п’адша һатә
Исраеле бажаре Оршәлиме у
к’ьфшкьрьне. П’адшати I, 1‑7;
Щьһустанеда ма. Йеробоwам
К’аред Шандийа 3:24; 13:20;
т’әви дәһә qәбилед Исраеле
Ибрани 11:32.
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сербази – к’оч’әкти.
сеwи – ет’им.
сәрбәсти – азади, аза.
Сәрәкк’аһин – мәзьне һ’әму к’а
һина бу, ӧса жи сәрәке щьвата
гьрәгьра. Сале щарәке ль Р’ожа
К’әwандьне әw дьк’әтә Щийе
П’арьстгәһейи Һәри Пироз,
wәки п’ешк’еша хуне бона гӧ
нед хwә у йед щьмә’та Исраеле
бьдә. К’ӧрсийа Сәрәкк’аһин
wәхте навбәра Пәймана Кәвьн
у Пәймана Нуда пешда һат.
Салед 18‑36 наве Сәрәкк’аһин
Qәйафа бу.
сәрсәд – жь әскәре Р’омайе (Итал
йайе) бу, кӧ сәрwери ль сәд
әскәри дькьр.
сәрһ’әзар – жь әскәре Р’омайе
(Италйайе) бу, кӧ сәрwери ль
һ’әзар әскәри дькьр.
сәрwахти – шә’рәзайи.
Сийон – әw ч’ийа йә, сәр к’ижани
п’арьстгәһ һатә чекьрьне. Гава
Даwьд п’адша Оршәлим жь
дәсте йәбусийа станд, бажар
бьч’ук бу, т’әне сәр ви ч’ийайи
(гьри) бу. Сийон те фә’мкьрьне
щарна әw ч’ийайе кӧ п’арьстгәһ
ле бу, щарна т’әвайийа бажаре
Оршәлиме (Мәтта 21:5), щар
на һ’әму щьмә’т а Исраеле,
щарна щьмә’та Хwәде йан жи
бажар е Хwәдейи дьнйа нуда

(Ибрани 12:22; Ә’йанти 14:1).
«Qиза Сийоне» те фә’мкьрьне
бажаре Оршәлиме, аwа готи
бьнәлийед Оршәлиме (Йуһ’ән
на 12:15). Р’омайи 9:33; 11:26;
Пәтрус I, 2:6.
Синай (Ч’ийайе Синайе) – әw ч’и
йа йә, кӧ wьр Хwәде һәр дәһә
т’әми данә Муса п’ехәмбәр.
Щарна жи сурәти (символи)
у р’ӧһ’ани те фә’мкьрьне (Га
лати 4:24).
Содом у Гомора – дәма Бьраһим
да дӧ бажаред кәнанийа бун,
кӧ незики Бә’р а Мьри бун.
Мәрьвед һәр дӧ бажара бь гӧ
нәк’арийа хwә ӧса жь Хwәде
дур к’әтьбун, кӧ Хwәде әw бь
егьр у к’ьрк’уте шәwьтандьн
у qьр’а wан ани (Дәстпебун
18:16–19:29).
спартьн (бьсперә) – т’әсмилкьрьн.
стойхи – ль пәй һинкьрьна фило
софе Зәно дьчун. Зәно qаси 265
сали бәри буйина Иса Мәсиһ
мьр. Һинкьрьна wи әw бу, wә
ки мәрьв жийина хwә qәбул
бькә, пе фькьре жийина хwә
һ’ӧкӧм бькә, хwә бьгьрә у дина
хwә нәдә шабун у еша (К’аред
Шандийа 17:18).
Сьлеман – кӧр’е Даwьд, п’адше
Исраеле бу, ньвисаред wи жи
Пәймана Кәвьнда һәнә (Готьнед
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Сьлеман 1:1; 10:1 у йед майин).
бу (Дәстпебун 17:9‑14). Бь ви
аwайи сьнәткьрьн бу нишана
Хwәде гәләк сәрwахти да wи,
ӧса жи әw гәләки дәwләти бу.
мере щьһу у мьләте щьһур’а
П’арьстгәһ пешда әwи да че
щарна дьһатә готьне: «Мьләте
кьрьне. П’адшати II, 12:24‑25;
сьнәткьри». Гава Мьзгинийа
П’адшати III, 1:1–11:43; Мәтта
Иса Мәсиһ пешийе һатә да
1:6‑7; 6:29; 12:42; Луqа 11:31;
йине у бәлакьрьне, жь нав а
12:27; К’аред Шандийа 7:47.
щьһуйед мәсиһи һьнәк һәбун
сьлсьләт – бав, кал, кале кала у
кӧ дьготьн, һәгәр мер дьхwазә
ӧса дьчә жор.
бьбә мәсиһи, гәр әке пеши
Сьндоqа Пәймане (Сьндоqа Шә’дә
йе бе сьнәткьрьне. Әва дьбу
тийе) – qӧт’икә пироз, жь дара
нишан кӧ буйә щьһу у ль пәй
дарщеwийе чекьри у зер’кьри
qануна Муса дьчә, wәки паше
бу. Әw сьндоq у чь кӧ теда бун
бькарьбуйа бьбуйа мәсиһи. Ле
(аwа готи һәр дӧ сәлед кәвьрийә
Паwлосе шанди әв һинкьрьна
кӧ һәр дәһә т’әмийед Хwәдейә
щьһуйа qәбул нәкьр. Әwи бона
мәзьн сәр ньвисар, шьвдара
ве пьрсе нә’мә галатийар’а ӧса
Һарун у дәрдана манайе), әва
жи һьнәкед дьнр’а ньвисин.
на нишанед пәймана Хwәдейә
Әwи дьгот, кӧ т’әне тьштәк
т’әви мьләте Исраел бун. Гава
лазьм ә wәки мәрьв пе хьлаз
мьләте Исраеле р’е дьчу, йан
бә, аwа готи баwәрийа хwә Иса
дьчу шер’, әв сьндоq хwәр’а
Мәсиһ бинә. Дәстпебун 17:9‑14;
дьбьрьн. Гава щики дьсәкьнин,
Дәрк’әтьн 4:25; Йуһ’әнна 7:22;
әв сьндоq Коне Шә’дәтийе
Р’омайи 2:28‑29; Галати 5:6;
да Щийе Һәри Пирозда дьма.
6:15; Колоси 2:11.
(Дәрк’әтьн 25:10‑21; Ибрани сьргунчуйина Бабилоне – Чахе Нә
9:4; Ә’йанти 11:19).
букәднәсәр п’адше к’ьлданийа
сьнәт – Ль щәм щьһуйа ль гора
бу, wи щьмә’та Исраеле ажот у
Qануна Муса гәрәке һәр зар’әкә
сьргуни Бабилоне кьр у щьмә’та
кӧр’ин бьһата сьнәткьрьне. Ле
Исраеле 70 сали ль wе дәре ма.
һе бәри Qануне жи әв сьнәти сьркә – шәрава кәвьн у тьрш.
жь һена Бьраһимда һәбу, әw сьфәт – сурәт, шькьл.
чаwа нишана пәймана Хwәде сьхьр – qәwатед дьнйайеда нә,
т’әви Бьр аһим у зӧр’әта wи
кӧ хӧданед wан к’ьфш накьн.
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тәнгаси – тәнгайи.
нәкә мәзьн шанд. Щьмә’та сәр
тиш – п’арч’ә, п’ар. Мәсәлә: К’ьн
гәмийе Уньс авитә бә’ре, wәки
ща мьн бу дӧ п’арч’а (тиша).
жь һерса Хwәде хьлаз бьн. Мә’
т’агер – фьрqийе дькә нава мәрьва
сийе мәзьн (һ’ут) Уньс һ’уфи
у пьшта йәки дьгьрә.
хwә кьр у Уньс зьке мә’сида
т’әрбәтдар – йе кӧ тьштед qән
се р’ож у се шәва ма, дӧа кьр,
щә маqули зар’отийеда гьрти
һ’әта кӧ мә’си әw жь дәве хwә
һин дькә.
авитә дәве бә’ре. Пәйр’а Уньс
т’әхсиркьрьн – р’әдкьрьн.
гӧр’а Хwәде кьр у чу Нинәwайе,
Т’әwрат – Qануна Муса йә, аwа
wәки хәбәра Хwәде бежә wан.
К’ьтеба Уньс; Мәтта 12:39‑41;
готи һәр пенщ к’ьтебед пешьнә
16:4; Луqа 11:29‑32.
Пәймана Кәвьн ьн.
т’обәкьрьн – жь гӧнәкьрьне вә Усьв – Чәнд мәри К’ьтеба Пирозда
гәр’ьн, вәгәр’ьн бәрбь Хwәде.
һәнә, наве wан Усьв:
Жь к’әр әма хwә бьн хәбәр а
1. Йәк жь һәр донздәһ кӧ
«жь гӧнәкьрьне вәгәр’ьн»‑да
р’ед Аqуб (Исраел) ә. Бьред wи
бьхуньн.
һ’әвсуди ль wи дьк ьрьн, чьмк и
т’охьмр’әш – т’овр’әш.
баве wан гәләк и әw һ’ьз дьк ьр.
т’ӧщарәти – к’ьр’ин‑фьр отан,
Бьред wи әw чаwа хӧлам фь
алвери.
рот ьн, ле паше әw бу сәрwере
т’ьре, (жь) кәси т’ьре – жь кәси
wәлате Мьсьре. Бьред wи әw
wә йә.
диса дитьн гава һатьнә Мьсьре
т’ьфаq (т’ьфаqбун, т’ьфаqи) – йәк
кӧ нан бьк’ьр’ьн, чьмк и wәлате
бун, йәкти.
wанда хәлай и бу. Дәстпебун
уд – шинайик ә, кӧ жь ава wе
30:22‑24; 37:5–50:26; Йешу 24:32;
р’унәки бинхwәш те чекьрьне.
Зәбур 105:17‑22; К’аред Шан
дийа 7:9‑14, 18; Йуһ’әнна 4:5;
Щьһуйа уд дькьрьнә сәр к’әфәне
Ибран и 11:21‑22; Ә’йанти 7:8.
мьрийа, wәки дәфьнкьрьнер’а
һазьр бьн (Йуһ’әнна 19:39).
2. Усьве мере Мәрйәма ди
йа Иса. Мәтт а 1:16, 18‑20, 24;
Уньс – п’ехәмбәр бу, к’ьтеба wи жи
2:13, 19.
һәйә. Хwәде әw шандә бажаре
3. Наве бьрак и Иса жи Усьв
Нинәwайе, ле Уньс нәхwәст
гӧр’а Хwәде бькьра. Пе гәмийе
бу. Мәтт а 13:55; Марqос 6:3
чу щики дьн, ле Хwәде фьрто
(Йусес).
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4. Усьве бьре Аqубе шанд и
(нә бьре Йуһ’әнн а). Мәтт а
27:56; Марqос 15:40, 47 (Йусес).
5. Усьв е жь Арим әтй ай е,
мәрьв әк и дәwләт и, әнд әме
щьвина гьрәгьред щьһуйа. Әw
мәрьв әк и qәнщ бу у пәй Иса
дьч у. Мәтт а 27:57‑60; Марqос
15:42‑46; Луqа 23:50‑53; Йу
һ’әнна 19:38‑42.
6. Усьве Барсабо, йәк жь йед
кӧ һе пешда пәй Иса дьч ун.
К’аред Шанд ийа 1:23.
7. Усьв, наве wи кьрьн Бар
набас. К’аред Шанд ийа 4:36.
фатьмок – щур’әки кәвотка йә.
ферьси – нав щьһуйада к’омә
ләкә динп’арьст бу. Әндәмед
к’омәла ферьсийа qануна Муса
qәнщ заньбун. Әw динп’арьстед
сәрт бун. Wана баwәр дькьр, кӧ
мьлйак’әт у р’ӧһ’ һәнә у мьри
wе диса р’абьн. Гәләк жь ван
р’ьзьм у ә’дәта, йед кӧ ферь
сийа пек данин, нав щьһуйада
һәбун. Жь ван р’ьзьм у ә’дәта
гәләк жи нә жь Т’әwрате бун.
Әw бь кьред хwә к’ӧбар‑бабах
дьбун. Дьхwәстьн чаwа мәрь
вед qәнщ хӧйа бьн, ле гәләкед
жь wан бь фькьред хwә хьраб
бун. Гәләкед жь wан дьжәни
йанә Иса у һәв шеwьрин Wи
бькӧжьн.

Фьрәwьн – наве п’адшед Мьсьре
бу. Һәр йәк жь wан бь ви нави
дьһатә готьне. К’аред Шандийа
7:10, 13, 21; Р’омайи 9:17; Иб
рани 11:24.
фьртонә – баһоз, бобәлиск.
фьтьлокед ажотьне – зьвьр’ок.
хальфи – шашбуйи, хапийайи,
жьр’едәрк’әти.
Хана Хwәде – Әw щийе кӧ Хwә
де бона Хwә дьбьжерә, Хана
Хwәде дьһатә готьне. Һена Му
сада конәк (Коне Шә’дәтийе)
һәбу у пәйр’а дәwса wи кони
ль Оршәлиме п’арьстгәһ һатә
чекьрьне у әw бу Хана Хwәде.
Әw щийе һ’әбандьна щьмә’та
Исраеле бу (Марqос 2:26).
хач – Ә’дәте сәрwеред бажаре Р’о
ме һәбу, мәрьвед хьраб (qачах,
меркӧж у йед майин) сәр хач
дардадькьрьн, бона щәзакьрьне.
Ль сәр хач мәрьв дьмьрьн. Хач
жь дӧ qӧт дара чедькьрьн. Гәләк
щара гәрәке qачах хwәха хаче
хwә бьда сәр мьле хwә бьбьра
щийе хачкьрьне. Ль wьр әскәра
пе мьха йан пе wәрьса qачах
хачва мьх дькьрьн йан гьредь
дан. Паше хач р’аст дькьрьн у
qачах wьр дардакьри дьма һ’әта
дьмьр. Гәләк щәфа дьдит һ’әта
мьрьне у ә’йбәкә гәләки гьран
бу кӧ сәр хач бьһатана кӧштьне.
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Иса гот, кӧ к’е дьхwазә бьбә хәрдал – п’ьнщар’әк ә, кӧ т’охьме
шагьрте Мьн гәрәке хаче хwә
wе зә’ф һур ә, ле гава шин дь
һьлдә у ль пәй Мьн бе. Мә’на
бә, гәләки мәзьн дьбә. Мәтта
wе әв ә, кӧ йед ль пәй Иса дьчьн
13:31‑32; 17:20; Марqос 4:31‑32;
гәрәке һазьр бьн бона Wи һ’әта
Луqа 13:19; 17:6.
мьрьне жи щәфе бьк’ьшиньн. хәрщгьр – (бащгьр, вәргистан) йе
Мәтта 10:38; 16:24; Марqос 8:34;
кӧ п’әра жь щьмә’те дәwләтер’а
Луqа 9:23; 14:27.
дьстинә. Wәхте Иса Мәсиһда
әв хәрщгьр бона Р’омайе дь
хернәхwаз – йе кӧ к’ина йәки
хәбьтин. Әw хwәха щьһу бун,
дьгьрә у хера wи нахwазә.
ле али Р’омайе дькьрьн, wәки
херуб – р’ӧһ’бәред хwәйибаск ьн,
әв щур’әки мьлйак’әтед Хwәде
мьләте щьһу п’әрә бона әс
нә у һ’әйкәлед wан сәр qалп’ахе
кәред Р’омайе бьда. Р’омайи
Сьндоqа Пәймане бь баскава
зӧлмк’ар бун у щьһу бьндәст
кьрьбун, жь wе йәке щьһу гә
чекьри мина мьлйак’әта бун,
кӧ р’умәт у диндара (һ’ьзури
ләки дьжәнийанә хәрщгьр а.
йа) Хwәде бәрч’ә’в дькьрьн
Хәрщгьр жи гәләк щар а пе
(Ибрани 9:5).
дәрәwа у хапандьне п’әрә зе
хәйал – һәйинед р’ӧһ’анийә кӧ
дә дьстандьн, wәки wанр’а жи
бь дәста найенә гьртьне.
п’әрә бьма. Әw жи гӧнәк’аред
мәзьн дьһатьнә һ’әсабе.
Хӧдан – (Хwәйи, Р’әб) К’ьтеба
Пирозда мә’на Хӧдан «хwәйи»
йә. Хӧдан навәки Хwәде йә у
навәк жь навед Иса Мәсиһ ә.
«Р’әб» жь зьмане ә’рәби йә у
әw жи те фә’мкьрьне «хwәйи».
хьлазбун (хьлазкьрьн) – азабун
(азакьрьн), р’ьзгарбун (р’ьз
гаркьрьн). Жь к’әрәма хwә бьн
хәбәра «хьлазкьр»‑да бьхуньн.
хьлазкьр – йе кӧ йәки дьн жь тьш
тәки хьраб хьлаз дькә. К’ьтеба
Пир озда хәбәр ед «хьлазкьр,
Хәрдал
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хьлазкьрьн, хьлазбун, хьлази» пе Һарун – жь зӧр’әта Леwи бу, Леwи
шийе те фә’мкьрьне чаwа хwәй
жи йәк жь һәр донздәһ кӧр’ед
кьрьн, хьлазкьрьн жь хьрабийе
Аqуб бу. Һарун бьре Мусайи
у жь бәла, йан жи qәнщкьрьна
мәзьн бу, ӧса жи к’аһине пешьн
жь нәхwәшийа. Мәсәлә, Пәй
бу. Хwәде гот, кӧ к’аһинед щьм
мана Кәвьнда Хwәде щьмә’та
ә’та Исраеле гәрәке жь зӧр’әта
Хwәйә Исраел жь Мьсьре, ӧса
Һарун бенә бьжартьне. Һарун
жи жь Бабилоне хьлаз кьрийә.
у Муса щьмә’та Исраелер’а
Пәймана Нуда Хwәде пе кьрь
Мьсьр еда хӧламти дькьрьн.
на Иса Мәсиһ р’е бона мәрьва
Һарун али Муса кьр, сәрwер
вәкьр, wәки жь гӧна у хьраби
тийа щьмә’та Исраеле кьрьн
йе хьлаз бьн. Бь ви аwайи һьн
у щьмә’та Исраеле бьн нире
Хwәде, һьн жи Иса «Хьлазкьр»
хӧламтийе дәрхьстьн. Дәрк’ә
һ’әсаб дьбьн (бона Хwәде: Qа
тьн 4:14; 5:1; Жьмар 12; 17; 20;
нуна Дӧщари 32:15; Зәбур 27:9;
Луqа 1:5; К’аред Шандийа 7:40;
Луqа 1:47; Тито 1:3; бона Иса:
Ибрани 5:4; 7:11; 9:4.
Луqа 1:69; Әфәси 5:23; Тито 1:4; Һащәр – щарийа Сәрайа жьна
Йуһ’әнна I, 4:14).
Бьр аһим бу, дийа Исмайил.
хьрнуф – хӧрәке бәраза жь бәре
Ле Исмайил нә әw бу, к’ижан
даре, п’алуд.
кӧ Хwәде Бьраһимр’а соз дабу.
Һабил – Qайин у Һабил кӧр’ед
Зӧр’әта Исмайил чаwа зӧр’әта
Адәм бун. Һабил бьре бьч’ук
Бьраһим, чь кӧ Хwәде соз дабу
бу у бьре wи Qайин әw кӧшт.
нәстандьн. Паше кӧр’е Сәра
йе жера бу у әw бу кӧр’е созе
Жь к’әр әма хwә бьн хәбәр а
Хwәде (Галати 4:21‑31).
«Qайин»‑да бьхуньн. Дәст
пебун 4:2‑9, 25; Мәтта 23:35; Һеродәс – Пәймана Нуда чар мә
Луqа 11:51; Ибрани 11:4; 12:24.
ри һәнә кӧ пе наве «Һеродәс»
һалелуйа – Гава щьһуйа дьхwәст
тен готьне.
пәсьне Хwәде бьдана, дькьрьн
1. Һеродәсе Мәзьн: Гава Иса
qир’ин: «Һалелуйа». Жь зьмане
Мәсиһ һатә дьнйайе, Һеродәсе
ибрани йә, кӧ те фә’мкьрьне:
Мәзьн сәр Щьһустане, Щәли
«Пәсьне Хӧдан бьдьн» йан
ле, Итурйайе у Трахон идайе
«Шькьр жь Хwәде». Ә’йанти
п’адша бу (Мәтт а 2:1‑22; Луqа
19:1, 3‑4, 6.
1:5). Наве баве wи Ант ипатәр
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бу. Һеродәсе Мәзьн йәк и гә
Паwлос ль бәр Әгрипа у хушка
ләк и зӧлмк’ар бу, wи жьнәкә
wи Бәрн ьке (Бәрн ькекә дьн)
хwә, се кӧр’ед хwә, хwәсийа
сәк ьн и у Мьзг ин ийа Хwәде
хwә, апәк и хwә у гәләкед дьн
дьд а wан (К’ар ед Шанд ий а
(пештьри зар’окед Бәйтләһ’ме)
25:13–26:32). Әгрип айе дӧд а
кӧшт ьн.
Паwлос шандә баж ар е Р’о
2. Һер од әс‑Ант ип ас: Га
майе, wәк и Qәйс әр диwан а
ва Иса Мәсиһ у Йуһ’әннайе
wи бьк ьра.
Ньхӧмдар дәст бь к’аред хwә һеши – дәве бә’ре, к’әwшән.
кьрьн, Һеродәс‑Ант ипас сәр һәбук – мале дьне, дәwләмәнд
ти, п’әрә.
wер е Щәл иле бу (Луqа 3:1).
Баве wи Һеродәсе Мәзьн бу һәвиртьр’шк – (һавен) дькьнә нава
у наве дийа wи Малт аке бу.
һәвир у һәвир һьлте. Фькьра
ве ль щәм щьһуйа бь р’ӧһ’ани
Әwи сәр е Йуһ’әнн ай е Нь
хьраб дьһатә фә’мкьрьне, аwа
хӧмдар да лех ьст ьне (Мәтт а
14:1‑12; Марqос 6:14‑29; Луqа
готи сурәте (символа) һ’әра
9:9). Бәри хачк ьрьна Иса, Иса
мийе, хәйсәте хьраб у ә’мьре
бьрьнә бәр Һеродәс у wи Иса
һ’әр’ьми бу. Изьна щьмә’та
беһӧрмәт кьр, qәрфе хwә Wи
Исраеле т’ӧнәбу, wәки һә
кьр (Луqа 23:7‑12).
виртьр’шк бькьрана нава нане
3. Һеродәс‑Әгрипа п’адша:
һ’әдийед хwә, к’ижан кӧ Хwә
К’аред Шандийа 12:1‑24‑да Һе
дер’а дьһатә дайине (Qануна
родәс‑Әгрипа Пәтрус у Аqуб
К’аһинтийе 2:4), нә жи дькьрь
гьрт ьн у Аqубе бьре Йуһ’әнна
нә нава Щәжьна Нане Шкәва
да кӧштьне. Мьлйак’әте Хӧдан
чаwа ӧса жи те фә’мкьрьне,
Һер одәс‑Әгрипа кӧшт (К’а
аwа готи «шкәва» (Дәрк’әтьн
ред Шанд ийа 12:21‑23). Баве
12:15). К’ьтеба Пирозда һәвир
Һеродәс‑Әгрипа Арист ополо
тьр’шк чаwа нишана qәwатәкә
бу, Арист ополо жи кӧр’е Һе
вәшарти йә, илаһи бона qәwата
родәсе Мәзьн бу. Наве дийа
гӧнә. Чаwа һәвиртьр’шк нава
Һеродәс‑Әгрипа Бәрн ьке бу.
т’әмамийа шкәва һәвирда бәла
4. Кӧр’е Һер одәс‑Әгрип а,
дьбә йа хwә дькә, ӧса жи гӧнә
Әгрипайе дӧда бу. Әгрипайе
дькарә нава щьмә’теда бәла бә
дӧда п’адшайе Щьһуст ане бу.
у зийане бьдә щьмә’те. Луqа

662

ФӘРҺӘНГОК
12:1‑да һәвиртьр’шк те фә’мкь
рьне чаwа дӧр’ути, Мәтта 16:6
у 12‑да һинкьрьна ферьсийа у
садуqийа мина һәвиртьр’шк бу,
кӧ мьqабьли Иса дьсәкьнин.
Марqос 8:15; Корьнт’и I, 5:6‑7;
Галати 5:9.
һәрәм – диwанханә, щийе һәри
жорьн.
Һәрмес – п’утәки йунана бу. Йуна
на дьготьн, кӧ әw qасьде п’утед
дьн бу. К’аред Шандийа 14:12.
һивк’әти – (ә’дьройи, йа жорьн
к’әти, һивгьрти) йе һиве дь
к’әвьн, вәдьч’ьр’ькьн.
һиндар – мәрьв әк нав а п’ешә
йан спортәкеда хwә һәр гав
һин дькә.
һосанна – хәбәрәкә сьлавдайине
йә, бь зьмане ибр ани, йәки
хwәйиqәдьрр’а дьһатә готьне
мина п’адша. Пешийе һосанна
дӧак бу бь мә’на «Хьлаз бькә!»,
паше әw бу готьнәкә бь мә’на
«Шькьр wир’а». Мәтта 21:9, 15;
Марqос 11:9‑10; Йуһ’әнна 12:13.
һьлатьн (ль йәки һьлатьн) – дәнге
хwә ле һьлдан, һьлмәйибун.
һ’әди – һ’әдийа, п’ешк’еш, хер,
дийари.
һ’әлал у һ’әрам – 1. бона щьһу
йа әв фә’мин бь хwарьн‑вә
хwарьне, шуштьн‑вәшуштьне
у р’абун‑р’уньштьна ә’мьр е
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мәрьв ав а гьр едайи буйә. Ль
гора Qануна Муса щур’ә‑щу
р’ә һ’әйwан һ’әрам дьһатьнә
һ’әсабе: Мәсәлә чәнд щур’ә
тәйрәдә, бәраз, чәнд һ’әйwанед
бә’реда у һ’әму мә’рәгиск ӧса
жи щьнйазе мьрийа, мәрьвед
к’оти у йед бь нәхwәшийед
ч’әрм (Qануна К’аһинтийе 11;
Qануна Дӧщари 14:3‑21). Һәгәр
йәки дәсте хwә бьда мәрьвәки
к’оти йан щьнйазәки бьк’әта,
әw иди дьһ’әр’ьми, һ’әрам дьбу
у нә щайиз бу, wәки әw мәрьв
тек’әта нава щьмә’те йан жи
щийед пироз. Кьн готи, гава
йәки тьштәк жь qануна щьһуйа
дәр бькьра, әw һ’әрам дьһатә
һ’әсабе. Щур’ә‑щур’ә ә’дәт
бона һ’әлалбуна йәки һ’әрам
һәбун. Мәсәлә, гәрәке qӧрбан
бьда у бь аве бьһата шуштьне.
Бона чәнд щур’әйед һ’әлалбу
не гәрәке к’аһин жи ль мәрьве
һ’әлалбуйи бьньһер’ийа у бьгота
кӧ әw иди һ’әлал буйә йан на
(Qануна К’аһинтийе 13). Иса гӧһ
нәда ә’дәтед кал‑бава һьндава ве
пьрседа у чәнд тьшт мьqабьли
фькьред qанунзан у ферьсийа
дьгот (Марqос 7:1‑24). Ӧса жи
Иса дәсте Хwә да мәрьвед к’оти
(кӧ һ’әрам дьһатьнә һ’әсабе) у
әw һьн qәнщ дькьрьн, һьн жи
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паqьж дькьрьн (Мәтта 8:1‑4). У
qәwата Wи сәр р’ӧһ’ед һ’әрам
жи һәбу, щьн жь щьнак’әтийа
(кӧ һ’әрам дьһатьнә һ’әсабе)
дәрдьхьстьн у qәнщ дькьрьн
(Луqа 4:30‑36).
2. Һ’әлал фьрә те фә’мкьрьне,
чаwа кьрьнед пироз, бе qәл
пи, бе дьзи, бе һ’ьләк’ари, бь
к’әда һ’әлал, ӧса жи жьн‑мер
һ’әлале һәв тен гот ьне һәг әр
әw һьндава һәвда һ’әлал ьн, нә
ч’ә’вдәр ьн. Һ’әрам и жи чаwа
әк’се һ’әлал ийе йә.
һ’әрам – жь к’әр әма хwә бьн
хәбәр а «һ’әлал у һ’әр ам»‑да
бьхуньн.
шагьрт – йед кӧ һин дьбьн (дь
ә’льмьн). Гәләк шагьртед Иса
һәбун. Донздәһ жь нав wан
бьжарти бун. Әw шанди бун.
Мәтта 10:1‑4; Луqа 5:1 у йед
майин.
шанди – (qасьд, р’әсул) бь зьмане
йунани АПОСТОЛОС ә. Мә’
на ве хәбәре бь Кӧрманщи «йе
шанди» йә. Иса Мәсиһ жь нав
шагьртед Хwә донздәһ шанди
(р’әсул) бьжартьн у шандьн,
wәки Мьзгинийа Хwәде бьдьнә
мьләтед дьнйайе (Мәтта 10:1‑4;
Марqос 3:13‑19; Луqа 6:12‑16).
Әвана т’әви Иса дьман у Иса
әw һин дькьрьн. Пе ч’ә’вед хwә

мьрьна Wи дитьн у паше жи
Әw пәй р’абуна Wир’а дитьн.
Иса Хwә Паwлосва жи ә’йан
кьр у әw чаwа шанди к’ьфш
кьр. Барнабас у һьнәкед дьн жи
чаwа шанди дьһатьнә готьне,
ле жь Иса дәма ә’мьре Wида
нәһатьбунә к’ьфшкьрьне.
ширк – К’ьнщед р’әнге ширк йед
һәри бьһа бун у р’әнге ширк
нәхшәки п’адшатийе бу.
шьвәр’е – р’еч’ьк, р’ийа п’ега
мәрьвәки йан р’ийа тәнг.
шькийаткьрьн – гьликьрьн, сущ
даркьрьн, газьнкьрьн.
Шьмһ’ун – жер’а Пәтрус жи дь
готьн. Әw йәк жь һәр донздәһ
шагьртед Иса бу. Әw шанди бу.
Шьмшон – мерхас у гәләки qә
wат бу, Хwәде бь wи гәләк
бәла анинә сәре фьльстини
йед кӧ дьжмьнатийа Исраеле
дькьрьн. Һ’акьмти 13:2–16:31;
Ибрани 11:32.
шьһ’ьти – р’е дәрк’әти.
щер’ьбандьн, дан щер’ьбандьне,
һатьн щер’ьбандьне – Щер’ь
бандьн әw һ’аләки тәнгасийе
йә, к’ижанеда баwәрийа мерьв
жь тәмхwәстьнед wи йан жь
мир ещ ьн те щер’ьб андьн е.
Дәрк’әтьн 17:2, 7; Ишайа 7:12;
Мәтта 4:3, 7; К’аред Шандийа
5:9; 15:10; Корьнт’и I, 7:5; 10:13;
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Корьнт’и II, 2:11; Аqуб 1:13‑14;
бист дӧдӧйе мәһа Нисане те
Пәтрус I, 1:6, 7; Пәтрус II, 2:9.
кьрьне (ль гора салнә’ма иро
Щәжьна Дәрбазбуне (Шива Дәр
йин жь 2‑а һ’әта 9‑е Апреле
базбуне) – әв щәжьна (ә’йда)
те кьрьне). Әва щәжьна бона
нав щьмә’та Исраеледа чардәһе
биранина хьлазкьрьна мьләте
мәһа Нисанеда те кьрьне (ль
Исраеле те кьрьне, гава мьләте
гора салнә’ма ибрани чардәһе
Исраеле жь бьндәстийа Мьсь
Нисане ньһа 1‑е Апреле йә).
рийа дәрк’әт у чу wи wәлате кӧ
Әве щәжьне бона биранина
Хwәде дабу wан. Әве щәжьнеда
wе йәке дькьн, кӧ Хwәде чаwа
һ’әфт р’ожа нане шкәва (бе
щьмә’та Исраеле жь бьндәстийа
һәвиртьр’шк) те хwарьне. Жь
Мьсьрийа дәрхьст (Дәрк’әтьн
к’әрәма хwә бьн хәбәра «һәвир
12:14‑20). Һьнге Мьлйак’әте
тьр’шк»‑да бьхуньн. Дәрк’әтьн
Мьрьне һ’әму ньхӧрийед Мь
12:15; Мәтта 26:17; Марqос 14:1,
сьрийа, һьн инсан у һьн жи
12; Луqа 22:1, 7.
һ’әйwан кӧштьн, ле жь сәр малед Щәжьна Пирозкьрьна П’арьстгәһе
щьмә’та Исраелер’а «дәрбаз бу»
– Wәкә 165 сала бәри буйина
у дәст нәда жь wан т’ӧ кәси,
Иса, п’арьстгәһа Оршәлиме жь
нәкӧшт (Дәрк’әтьн 12:23‑27).
алийе мьләте сурийада һатьбу
Бона ве йәке ве щәжьнер’а
һ’әр’ьмандьне. Се сала шун
дьготьн Щәжьна Дәрбазбу
да п’арьстгәһ у щьһу жь бьн
не. Пер’а‑пер’а пәй Щәжьна
дәсте сурийа бь дәсте Щьһуда
Дәрбазбунер’а Щәжьна Нане
Маккабийе сәрwер аза бун. Жь
Шкәв а бона һ’әфт р’ожа те
һьнгева Щәжьна Пирозкьрь
на П’арьстгәһе дәрбаз кьрьн.
дәрбазкьрьне. Нава һ’әфтийа
Щәжьне 25‑е мәһе (бь ибрани
Щәжьна Нане Шкәвада т’әне
нане шкәва (бе һәвиртьр’шк)
Кьсләве, аwа готи кем‑зедә мә
те хwарьне. Жь к’әрәма хwә бьн
һа 12‑да) дәстпедькьр у һ’әта
һ’әйшт р’ожа дьк’ьшанд. Йу
хәбәра «Щәжьна Нане Шкә
ва»‑да бьхуньн. Мәтта 26:2, 5,
һ’әнна 10:22; 1 Маккаби 4:36‑59;
18‑19; Корьнт’и I, 5:7‑8.
2 Маккаби 1:9, 18; 10:1‑8 (1
Щәжьна Нане Шкәва – әв щәжьн
Маккаби у 2 Маккаби к’ьтебед
(ә’йд) ль пәй Щәжьна Дәрбаз
дәма Пәймана Кәвьнда һатьнә
бунер’а те у жь панздәһ һ’әта
ньвисаре, ле нак’әвьнә нава
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66 к’ьтебед пир оз, аwа готи
2. к’омбуна баwәрмәнда (хwә
к’ьтебед нәqануни нә).
денаса), йед кӧ бь нав е Иса
Щәжьна Һ’олькчекьрьне – һәр
дьщ ьвьн. Щарна бона т’әма
мийа баwәрмәндед дьне чаwа
сал пайизе жь 15‑а һ’әта 21‑е
мәһа Тьшрийе йә (wәкә йәке
бона к’омәке те хәбате (Әфәси
мәһа 10‑а, аwа готи йәке Окт
1:22‑23; 3:10; 5:23‑32; Колоси
йабьре). Щьһу дьчун сәр р’әзед
1:18, 24), ле п’ьр’ан ийа щара
хwә, һ’ольк чедькьрьн у wанда
бон а к’омәк ә баwәрмәндед
һ’әфтеке дьман. Щьһуйа әв йәк
щикида (щьвина Оршәлимеда,
дькьр, wәки бир банина, кӧ
К’аред Шанд ийа 8:1; щьвина
чаwа Муса П’ехәмбәр мьләте
Әнтакйайеда, К’аред Шандийа
Исраеле жь Мьсьре дәрхьст у
13:1; щьвина Әфәседа, К’аред
әw чьл сали конада ман. Йу
Шандийа 20:16). Зәмане Пәй
һ’әнна 7:2; Qануна К’аһинтийе
мана Нуда баwәрмәнд малада
23:33‑36, 39‑42; Qануна Дӧща
дьщьвийан, дер һәла һе т’ӧнә
ри 16:13‑15; Нәһәмийа 8:13‑18.
бун. Һьнге мәзьнайийа мала
Щәлилә – qәзакә бакӧра Исраеле
кӧ тед а дьщ ьвий ан бон а 30
йә. Бажаре Ньсрәте wьра йә.
йан лапи зә’ф һ’әта 50 мәрьви
Иса ль wьр мәзьн бу у данна
бу. Мәтта 16:18; 18:17; К’аред
син кьр.
Шанд ийа 5:11; 11:22, 26; 20:17;
Корьнт’и I, 1:2; Ә’йанти 1:4.
щә’н ьм ә (дож ә) – бь йун а
ни ГӘӘННА йә, бь ибр ани щьвина гьрәгьра (йа щьһуйа) – әw
ГӘҺЬННОМ ә. Әw хwәха щийе
щьвинәк (мьщлисәк) бу, кӧ
щәфе һ’әта‑һ’әтайе йә, бона
теда гьрәгьред щьһуйа ль һәв
дьщьвийан. 200 сали бәри Иса
әwед кӧ wе Р’ожа Ахрәте ди
wана wан бьбә. Дожә әw һәма
Мәсиһ гьрти һ’әта 200 сали
хут щә’ньмә йә, һәр дӧ хәбәр ве
пәй Иса Мәсиһр’а әw диwана
к’ьтебеда һатьнә хәбьтандьне.
щьһуйа бу. Щьвата гьрәгьред
Щә’ньмә: Мәтта 5:29‑30; 10:28;
щьһуйа wәкә һ’әфте мәрьва бу,
23:15; Марqос 9:43, 45, 47; Луqа
әw к’аһин, р’успи у qанунзанә
бун. Әw ль һәв р’удьньштьн у
12:5. Дожә: Мәтта 5:22; 18:9;
бь һәв дьшеwьрин. Сәрәкк’а
23:33; Аqуб 3:6.
һин хwәха жи сәрәке Щьвина
щә’т’ри – тузьк.
Гьрәгьра бу. Щьвина Гьрәгьра
щьвин – 1. к’омбуна мәрьва.
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Щьвина гьрәгьред щьһуйа

бәрпьрсийар е мьләте Исра
еле бу. Әw щәзайед кӧ нә йед
мьрьне бу шьхӧле wан бу. Ле
щәзайед мьрьне данинә бәр
диwана сәрwеред р’омайийа.
Ләма Щьвина Гьрәгьра Иса
шандьнә щәм wәлийе Р’омайи,
Пилато. Йуһ’әнна 11:47; 18:31;
Луqа 22:52, 66‑71, 66. К’аред
Шандийа 4:15; 5:21; 6:12; 22:30;
23:1 у йед майин.
щьн – һьн мирещьнр’а те готьне,
һьн жи wан р’ӧһ’ у мьлйак’ә
тед хьрабр’а, йед кӧ мирещьн
дьшинә, кӧ хьрабийе һ’әму мә
рьвар’а дькьн. Пәймана Нуда те
ә’йанкьрьне, кӧ п’утп’арьсти жь
щьна те (Корьнт’и I, 10:20‑21;
Ә’йанти 9:20).
щьнак’әти – (щьнгьрти, щьнойи,
щьни, щьноки) йәки кӧ жь али
йе щьн йан р’ӧһ’ед хьрабва те
гьртьне, бьндәсткьрьне, жер’а
щьнак’әти дьбежьн. Чахе Иса
ль сәр дьне бу, әwи гәләк щьна

к’әти аза дькьрьн, щьн жь нав
wан дәрдьхьстьн (Мәтта 9:32).
щьһу – жь зӧр’әта Бьраһим ьн.
Хәбәра «щьһу» жь хәбәра «Щь
һуда» те. Жь донздәһ qәбилед
Исраеле, Щьһуда qәбила һәрә
к’ьфш ә һена Даwьд у Сьле
ман п’адшада. Пәй щӧдәбуна
П’адшатийа т’ьфаqийер’а, т’ә
мамийа п’адшатийа башуре бь
наве «Щьһуда» дьһатә готьне.
Wәхте сьргункьрьна Бабилонеда
у пәй wер’а жи, әв наве «щьһу»
мә’на фьрә стандийә, аwа готи
бона т’әмамийа мьләте Исраеле
һатә хәбате.
Щьһуда – 1. Донздәһ кӧр’ед Исра
ел һәбун, йәк жь wан Щьһуда
бу. Һәр донздәһ кӧр’ед wи бунә
донздәһ qәбилед Исраеле. Наве
wәлате Щьһустане жь наве Щь
һуда пешда һатийә, чьмки әw
qәбилль wьр дьма. Дәстпебун
29:35; Мәтта 1:2‑3; Ибрани 7:14;
8:8; Ә’йанти 5:5; 7:5.
2. Бь наве Щьһуда дӧ ша
гьртед Иса Мәсиһ һәбун. Жь
wан Щьһудайе Исхәрйоти нә
мамийа (хайинтийа) Иса кьр у
да дәсте wан, йед кӧ дьхwәстьн
Әw бькӧштана (Луqа 22:3). Щь
һудайе дьн Йуһ’әнна 14:22‑да
ньвисар ә кӧ әw «нә йе Исхәр
йоти» йә. Һьнәк дьфькьрьн әw
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Тәдайо йә (Мәтта 10:3; Марqос
3:18). Әw жи те гот ьне «Щьһу
дайе Аqуб» (Луqа 6:16; К’аред
Шанд ийа 1:13).
3. Ӧса жи Щьһуда наве бь
рак и Иса бу (Мәтт а 13:55;
Марqос 6:3) у ль гора фьк ьра
гәләк а әw Щьһуда йә, йе кӧ
«Нә’ма Щьһуда» ньвисийә.
Щьһустан – qәза бажаре Оршәли
ме бу, әw qәза башура Исраеле
дьк’әт. Һена Иса Мәсиһда һьн
Щьһустан, һьн Самәрйа, һьн
жи Щәлилә qәза бун, ӧса жи
Щьһустан п’арәкә qәза Сур
йайейә р’омайи бу.
чәнг – һащәте мьqаме, бь гәләк
т’ела, мина саз у гитаре, Даwьд
п’адша ледьхьст.

чирәдәст – һостайе кӧ р’ьк’ь
не мала давежә, хәтниш дькә
(Корьнт’и I, 3:10).
ч’ежьк – ч’ельк.
ч’ә’вдәр – форq, qав, нәр’еда.
ч’ийайе Зәйт’уне – ч’ийаки нези
ки Оршәлиме йә, Иса сәр wи
ч’ийайи дӧа дькьр (Луqа 19:29;
К’аред Шандийа 1:12).
qав – qәһб, форq.
Qайин – кӧр’е Адәми мәзьн бу.
Гәләки һ’әвсуди бьре хwәйи
бьч’ук Һабил дькьр, чьмки Хwә
де бәрхе Һабили qӧрбане qәбул
кьрьбу, ле гәньме кӧ Qайин
анибу qәбул нәкьрьбу, жь дәст
сьтqе wийи нәр’аст. Һьнге Qайин
Һабил кӧшт. Хwәде гот, кӧ гәрәке
Qайин ль сәр ә’рде фьрари бә у
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жь мәрьвайе бе т’әхсиркьрьне.
Дәстпебун 4:1‑24; Ибрани 11:4;
Йуһ’әнна I, 3:12; Щьһуда 11.
qамиш – чит, мәйи.
Qануна Муса – (Шәриә’та Муса)
Т’әwрат ә. Т’әwрат жи пенщ
к’ьтебед Муса нә: Дәстпебун,
Дәрк’әтьн, Qануна К’аһинти
йе, Жьмар, Qануна Дӧщари
(Wәк’ьландьна Qануне). Ван
пенщ к’ьтебада qанун, т’әми,
дирок (т’арих) у сәрһати нь
висар ьн. Хwәде әв Qанун сәр
ч’ийайе Синайе, нав ә’wрада
Мусар’а гот. Щарна жи һ’әму
к’ьтебед «Пәймана Кәвьн»‑р’а
дьбежьн Qанун.
qанунзан – (занәйе Шәриә’те, к’а
тьб, ньвиск’ар) Qанунз ан нав
щьмә’та Исраелда сәр Qануна
Муса дьхәбьтин, Qанун qәнщ
заньбун, бь дәста Qанун зедә
дькьрьн у хәлq һин дькьрьн.
Wан жийина хwә бона һинбун
у һинкьрьна Qануне дьдан у
к’ьтеб дьньвисин. П’ьр’анийа
wан жь ферьсийа бун.
qар’qар’ – qьр’ьк, qаж.
qәбилед Исраеле – (ә’ширед Исра
еле, елед Исраеле) Донздәһ
кӧр’ед Аqуб һәбун, кӧ wанр’а
Исраел жи дьготьн. Һәр йәк
жь wан бу qәбиләкә Исраел.
Дәстпебун 35:23‑26; 49:1‑28.

qәдьр‑һӧрмәт – р’умәт.
Qәйсәр – навәки бона п’адшайе
мьләтед Императорийа Р’ома
йе бу. Мьләте Р’омайе гәләк
мьләтед дьн бьндәст дькьрьн
у Qәйсәр п’адше wан һ’әмуйа
бу. Һәр п’адшаки мьләте р’о
майер’а дьготьн: «Qәйсәр».
Луqа 2:1; 3:1.
qәрф – тьназ.
Qорах – сәрwер е wан бу, йед
кӧ бәр Муса у Һарун р’абун.
Хәзәба Хwәде һьндава Qорах
у һәвалед wида хӧйа бу, ә’рд
вәбу әw сахә‑сах ә’рдеда чун.
Жьмар 16:1‑35; Щьһуда 11.
qӧльхи – хьзмәтк’ари, шьхӧл,
хӧламти.
qӧрбан – (гори, нәдьр) бинбәрәк
кӧ жь бәр йәки дьнва те дайи
не йан кӧштьне. Щур’ә‑щур’ә
qӧрб ан у һ’әдийед щьмә’т а
Исраеле һәбун, мәсәлә, һ’ә
дийед мина һ’әйwанед бәрх,
щанәга, ӧса жи йед гәньм у
бьһар әт һәбун. Һ’әйwан дь
һат ьн ә сәржек ьр ьн е, паше
һьнәк т’әмам пев а дьһатьнә
шәwьтандьне, һьнәк жи т’әне
п’арәкә wан дьһатьнә шәwь
тандьне. Һәр һ’әйwан гәрәке
беqӧсур у беләк’ә буйа. Жь
һена Мусада qӧрбан бь дәсте
к’аһина дьһатә сәржекьрьне
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ФӘРҺӘНГОК
(изьна щьмә’те т’ӧнәбу, кӧ
тьн жь бьндәстийа р’омайе
хwәс әр их wә сәржек ьр ан а.)
дәрк’әтана.
Жь к’әр әма хwә бьн хәбәр а wәли – (wали) сәрwер е qәз акә
«горигәһ»‑да бьхуньн.
wәлет.
wәк’илхәрщ – малкьр, к’әдкьр.
wәсийәт – к’ахаз а шә’дәтийе,
wәлатп’арьст – наве партике кӧ
кӧ йәк бәри мьрьне теда бона
бона wәлате хwә шәр’ дькьн.
мал‑мьлк’ед хwә дьньвисә, кӧ
Wәхт е Пәйм ан а Нуд а чәнд
пәй мьрьна wир’а әw бьгьһи
жә к’е.
к’омед щьһуйа һәбун, дьхwәс

НАВ‑НИШ АНЕД ХӘБӘРЕД К’ЬЛИТӘ
СӘРӘКӘ
Бахшанд ьн
Хwәде гӧнед мә дьбахш инә
Мәтта 26:28; Марqос 11:25‑26;
К’аред Шандийа 5:31; 10:43;
26:18; Әфәси 1:7; Колоси
1:13‑14;
2:13‑14;
Ибрани
10:17‑18; Йуһ’әнна I, 1:8–2:2.
Гәр әке әм жи гӧнед йед дьн
бьбахш ин ьн
Мәтта 6:12‑15; 18:21‑35; Мар
qос 11:25; Луqа 6:37; 17:3‑4;
Корьнт’и II, 2:5‑11; Әфәси
4:31‑32; Колоси 3:13.
Баwәри
бона хьлазбуне
Йуһ’әнна 1:12; 3:15‑18; 3:36;
6:47; 14:6; 20:31; К’аред Шан
дийа 4:12; 16:30‑31; Р’омайи
3:20‑22; 10:9‑10; Галати 2:16;
Әфәси 2:8‑9.
бона жий ина мәсиһ ийе
Марqос 11:22‑25; Луqа 17:5‑6;
Йуһ’әнна 14:1; Р’омайи 5:1‑2;
14:22‑23; Корьнт’и I, 13:13;
Корьнт’и II, 5:6‑7; Галати 5:6;
Ибрани 11; Аqуб 1:2‑8; 2:14‑26;
Пәтрус I, 1:3‑9.
Гӧн ә
Гӧн ә чь йә?
Р’омайи 1:18‑32; 8:5‑8; Галати
5:19‑21; Әфәси 2:1‑3; 5:3‑5;

Колоси 3:5‑10; Аqуб 4:17; Пәт
рус I, 4:3; Йуһ’әнна I, 3:4‑5.
Һ’әм у мәрьва гӧнә кьрий ә
Йуһ’әнна 8:7‑9; Р’омайи
3:9‑20; 3:23; 5:12; Галати 3:22;
Йуһ’әнна I, 1:8‑10.
Һ’әwщә йә кӧ мәрьв жь щәза
йе гӧна хьлаз бьн
Мәтта 10:28; 13:41‑42; Йу
һ’әнна 3:18‑20; 3:36; К’аред
Шандийа 17:30‑31; Р’омайи
1:18‑19; 6:23; Галати 6:7‑8;
Колоси 3:5‑6; Т’есалоники II,
1:7‑9; Ибрани 9:27; 10:26‑31;
Пәтрус I, 1:17; 4:3‑5; Щьһуда
7; Ә’йанти 20:11‑15.
Гӧр’а Хwәде бьк ьн
Йуһ’әнна 14:15, 21, 23‑24;
15:10‑17; Р’омайи 13:8‑10;
Пәтрус I, 1:14‑16; Йуһ’әнна
I, 2:3‑8; 3:22‑24; Йуһ’әнна II,
5‑6.
Дӧа
Һинк ьрьн бона дӧа
Мәтта 6:5‑13; 7:7‑11; 18:19‑20;
Марqос 11:24‑25; Луqа 11:1‑13;
18:1‑8;
21:36;
Йуһ’әнна
14:13‑14; 15:7; 16:23‑26; Р’ома
йи 8:26‑27; 12:12; Әфәси 2:18;
6:18; Филипи 4:6‑7; Колоси
4:2; Т’есалоники I, 5:17;
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Тимот’ейо I, 2:1‑4; 2:8; 4:4‑5; Зар’ед Хwәде
Йуһ’әнна 1:12‑13; Р’омайи
Ибрани 4:16; 10:19‑22; Аqуб
8:14‑17; Галати 4:6‑7; Ибрани
1:5‑8; 4:2‑3; 5:13‑18; Пәтрус I,
12:5‑11; Йуһ’әнна I, 3:1‑3.
4:7; Йуһ’әнна I, 3:21‑22;
Зеранд ьн
5:14‑15.
Мәтта
5:10‑12;
Марqос
Мәсәлед дӧак ьрьне
13:9‑13; Луqа 12:4‑9; Йуһ’ән
Мәтта 11:25‑26; 14:23; 19:13‑15;
на 15:18‑21; 16:1‑4; К’аред
Марqос 1:35; Луqа 5:16; 6:12;
Шандийа
5:41;
Р’омайи
22:32; 22:39‑46; Йуһ’әнна
8:35‑37; 12:12‑14; 12:17‑21;
11:41‑42; 17:1‑26; К’аред Шан
Корьнт’и I, 4:11‑13; Корьнт’и
дийа 4:24‑31; 16:25; 20:36; 21:5;
II, 4:8‑11; 12:10; Филипи
Р’омайи 1:9‑10; 10:1‑2; 15:30‑33;
1:28‑29;
Т’есалоники
II,
Корьнт’и II, 12:7‑10; Әфәси
1:4‑8; 3:2‑4; Тимот’ейо II,
1:15‑20; 3:14‑21; 6:19‑20; Фи
3:10‑13; Ибрани 10:32‑39;
липи 1:3‑5; 1:9‑11; Колоси
12:3‑4; Пәтрус I, 3:13‑17;
1:9‑12; 4:3‑4; Т’есалоники I,
4:12‑19; Ә’йанти 2:10.
3:9‑13; Т’есалоники II, 1:11‑12;
Зьнек’ари у qави
3:1‑5; Ибрани 5:7; 7:25.
Мәтта 5:27‑30; Йуһ’әнна
Хәмк ьрьна Хwәде
8:2‑11; Р’омайи 13:8‑10; Ко
Мәтта 6:25‑34; 10:29‑31; К’а
рьнт’и I, 5:9‑11; 6:9‑20; Галати
ред Шандийа 14:15‑17; Р’ома
5:19; Әфәси 5:3; Колоси
йи 8:28; 11:36; Колоси 1:17;
3:5‑6; Т’есалоники I, 4:1‑8;
Ибрани 1:3; Аqуб 4:13‑16.
Ибрани 13:4; Щьһуда 7.
Ә’зман
Луqа 12:32‑34; Йуһ’әнна 14:1‑3; Жий ина малед а
бона жьн у мера
Корьнт’и II, 5:1‑8; Филипи
Мәтта 19:4‑6; Корьнт’и I,
1:23; Колоси 3:1; Пәтрус I,
7:1‑16; Әфәси 5:21‑33; Коло
1:4‑5; Ә’йанти 4:1‑11; 21:1‑4;
си 3:18‑19; Тито 2:3‑5; Ибра
21:22–22:5; 22:14‑15.
ни 13:4; Пәтрус I, 3:1‑7.
Ә’фьранд ьна дьнйайе
бона зар’а
Мәтта 19:4; Йуһ’әнна 1:3; К’а
Мәтта 15:3‑6; Луqа 2:51; Әфә
ред Шандийа 14:15; 17:24‑26;
си 6:1‑3; Колоси 3:20; Тимо
Корьнт’и I, 8:6; Колоси 1:15‑16;
т’ейо I, 5:4, 8; Ибрани 12:7‑11.
Ибрани 1:2; 11:3; Ә’йанти 4:11.
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бона де у бава
Әфәси 6:4; Колоси 3:21; Ти
мот’ейо I, 3:4‑5.
бона жьнәбийа
К’аред Шандийа 6:1; Р’омайи
7:2‑3; Корьнт’и I, 7:39‑40; Ти
мот’ейо I, 5:3‑16; Аqуб 1:27.
Жий ина һ’әта‑һ’әтайе, йа кӧ Иса
Мәсиһ дьд ә wан, йед кӧ баwә
рийа хwә wи тин ьн
Мәтта 19:16‑30; Луqа 10:25‑28;
Йуһ’әнна 3:1‑16; 5:19‑29; 10:10;
11:25‑26; 14:6; 17:2‑3; 20:31; Р’о
майи 5:21; 6:5‑14; 8:10‑17; Ко
рьнт’и II, 5:17; Галати 2:20;
Әфәси 2:1‑6; Колоси 2:13;
3:1‑4; Тимот’ейо II, 1:10; Тито
3:4‑7; Пәтрус I, 1:23; Йуһ’әнна
I, 5:11‑13.
Жь гӧн әк ьрьне вәг әр’ьн
Мәтта 4:17; Марqос 6:12; Луqа
13:1‑5; 15:1‑31; 24:45‑47; К’а
ред Шандийа 2:37‑40; 3:19‑20;
17:29‑31; 20:21; 26:19‑20; Ко
рьнт’и II, 7:8‑11; Пәтрус II,
3:9; Ә’йанти 9:20‑21.
Жьнб әр’д ан у жь мер дурк’әт ьн
Мәтта 5:31‑32; 19:3‑9; Луqа
16:18; Р’омайи 7:2‑3; Корьн
т’и I, 7:10‑16.
Иса Мәсиһ
Иса Мәсиһ Кӧр’е Хwәде йә
Мәтта 11:27‑30; 16:13‑17; Луqа
1:35; Йуһ’әнна 1:1‑18; 5:19‑29;
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6:35‑40; 8:58; 11:25‑27; 14:5‑11;
17:1‑5; 20:26‑31; К’аред Шан
дийа 3:13‑16; 4:10‑12; Р’омайи
1:3‑4; Корьнт’и I, 1:9; Корьн
т’и II, 4:4‑6; 5:21; Галати 4:4‑5;
Филипи 2:5‑11; Колоси 1:15‑20;
2:9‑10; Ибрани 1:1‑14; 7:26‑28;
Йуһ’әнна I, 2:1‑2; 5:20; Ә’йан
ти 1:12‑18; 19:11‑16.
Кӧр’е Хwәде чаwа мәрьв һат ә
дьне
Йуһ’әнна 1:14; Луqа 1:26‑38;
Мәтта 1:18‑25; Луqа 2:1‑20;
Мәтта 2:1‑23; Галати 4:4‑5;
Филипи 2:6‑7; Ибрани 2:14‑18.
Иса мәрьв һин дьк ьрьн у йед
нәх wәш qәнщ дьк ьрьн
Мәтта 4:23‑25; 7:28‑29; 9:35‑36;
11:1‑6; Луqа 4:14‑44; Йуһ’әнна
20:30‑31; К’аред Шандийа
10:36‑38.
Иса гәләк к’әр әмәт дьк ьрьн
Жь к’әрәма хwә ль Навниша
К’әрәмәтед Иса Мәсиһ бьнь
һер’ьн.
Сәрwера Иса гьрт ьн у щәзайе
мьрьне данә wи
Мәтта 26:47‑68; 27:1‑2; 27:11‑31;
Марqос 14:43‑65; 15:1‑20; Лу
qа 22:47‑53; 22:63‑71; 23:1‑25;
Йуһ’әнна 18:1‑14; 18:19‑24;
18:28–19:16.
Иса һат ә хачк ьрьне
Мәтта
27:32‑56;
Марqос

ХӘБӘРЕД К’ЬЛИТ
Диwана Хwәде бь дәст е Иса
15:21‑41; Луqа 23:26‑49; Йу
Мәсиһ ә
һ’әнна 19:17‑37.
Иса һат ә дәфьнк ьрьне
Мәтта
7:21‑23;
16:24‑27;
Мәтта
27:57‑66;
Марqос
25:31‑46; Йуһ’әнна 3:18‑21;
15:42‑47; Луqа 23:50‑56; Йу
5:24‑29; К’аред Шандийа
һ’әнна 19:38‑42.
17:30‑31; Р’омайи 2:1‑11;
Иса жь мьрьне р’абу у хwә
14:10‑12; Корьнт’и I, 3:10‑15;
гәләк ава ә’йан кьр
4:5; Корьнт’и II, 5:9‑10; Т’е
Мәтта 28:1‑20; Марqос 16:1‑8;
салоники II, 1:5‑10; Ибрани
Луqа 24:1‑49; Йуһ’әнна 20:1–
9:27‑28; 10:26‑31; Пәтрус I,
21:14; К’аред Шандийа 1:3‑8;
1:17; 4:3‑5; Ә’йанти 20:11‑15.
2:24‑32; 3:15; 4:10; 4:33; К’омәкд ай и н
10:39‑43; 13:29‑39; 17:2‑3;
Мәтта 6:1‑4; 7:12; 25:31‑46;
17:30‑31; Р’омайи 1:4; 4:24‑25;
Луqа 3:10‑11; 6:38; К’аред
Корьнт’и I, 15:3‑8; 15:12‑21;
Шандийа 11:27‑30; Корьнт’и
Ә’йанти 1:18.
I, 10:24; Корьнт’и II, 8:1‑15;
Иса чу ә’змен
9:1‑15; Галати 6:9‑10; Филипи
Луqа 24:50‑51; К’аред Шанди
4:14‑19; Ибрани 10:24; 13:1‑3;
йа 1:9‑11; 2:32‑36; 5:30‑31; Р’о
13:16; Аqуб 1:27; 2:15‑16; Йу
майи 8:34; Әфәси 1:20‑23;
һ’әнна I, 3:16‑18.
Филипи 2:9‑11; Ибрани 1:3‑11; Мирещ ьн
2:9; 4:14‑16; 7:25‑26; 10:12‑14;
Мәтта 13:19; 25:41; Луqа
Пәтрус I, 3:22.
4:1‑13;
22:3‑4;
Йуһ’әнна
Иса wе диса вәг әр’ә
8:42‑44; Корьнт’и II, 2:10‑11;
Мәтта 24:29‑44; Йуһ’әнна
4:4; 11:13‑15; Әфәси 2:2; Т’е
14:1‑3;
К’аред
Шандийа
салоники I, 2:18; Т’есалони
1:10‑11; 3:19‑21; Филипи
ки II, 2:9‑12; Пәтрус I, 5:8‑9;
3:20‑21; Колоси 3:4; Т’есало
Йуһ’әнна I, 3:8‑10; Ә’йанти
ники I, 1:9‑10; 3:13; 4:13–5:11;
12:7‑12; 20:1‑3; 20:10.
Т’есалоники II, 1:6‑10; 2:1‑4; Мьзг ин и
Тимот’ейо I, 6:13‑15; Тимо
Мәтта 24:14; К’аред Шанди
т’ейо II, 4:8; Ибрани 9:28;
йа 16:10; 20:24; Р’омайи 1:2‑4;
Пәтрус II, 3:1‑18; Йуһ’әнна I,
16‑17; Корьнт’и I, 1:17‑25;
3:1‑3; Ә’йанти 1:7; 22:12‑13.
15:1‑7; Галати 1:6‑12; Әфәси
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1:13; Филипи 1:27; Колоси
1:5‑6; Т’есалоники I, 1:5; Т’е
салоники II, 2:14; Тимот’ейо
II, 1:8‑11; 2:8‑10.
Мьрьн
Йуһ’әнна 6:39‑40; 11:17‑27;
14:1‑4;
Р’омайи
6:10‑11;
8:38‑39; 14:7‑9; Корьнт’и I,
15:12‑58; Корьнт’и II, 5:1‑10;
Филипи 1:20‑24; Т’есалоники
I, 4:13‑18; Ибрани 2:14‑15;
Ә’йанти 14:13; 21:1‑4; 22:1‑5.
Нәх wәш и у qәнщк ьрьн
Мәтта 4:23‑25; 9:35; 11:2‑5;
К’аред Шандийа 3:1‑6; 8:4‑8;
19:11‑16; 28:8‑9; Корьнт’и I,
12:9; 12:29‑30; Корьнт’и II,
12:7‑10; Тимот’ейо I, 5:23; Ти
мот’ейо II, 4:20; Аqуб 5:14‑15.
Ньвисаред пироз
Мәтта 4:1‑4; 5:17‑20; 22:29;
Йуһ’әнна 8:31‑32; 20:31; К’а
ред Шандийа 20:32; Р’омайи
15:4; 16:26; Колоси 3:16; Т’еса
лоники I, 2:13; Тимот’ейо I,
4:13; Тимот’ейо II, 3:14‑17; Иб
рани 4:12; Пәтрус I, 1:22‑25;
Пәтрус II, 1:19‑21; Йуһ’әнна
II, 9‑10; Ә’йанти 1:3.
Ньхӧманд ьна аве
Мәтта 28:18‑20; Йуһ’әнна
3:22; 4:1‑2; К’аред Шандийа
2:37‑42; 8:12; 8:36‑38; 10:44‑48;
16:14‑15;
16:31‑33;
19:1‑7;

22:12‑16; Р’омайи 6:1‑4; Гала
ти 3:26‑27; Колоси 2:12; Пәт
рус I, 3:20‑22.
Паq ьжк ьр ьн а гӧн а пе мьр ьн а
Мәсиһ
Мәтта 26:26‑29; Р’омайи 3:25;
5:9‑10; Әфәси 1:7; Ибрани
9:11‑14; Йуһ’әнна I, 1:6‑7;
Ә’йанти 7:14‑17.
П’әр ә, һәбук, мал у мьлк’
Мәтта 6:19‑21; 6:24‑34; Луqа
12:13‑21; 12:32‑34; К’аред
Шандийа 20:35; Тимот’ейо I,
6:6‑10; 6:17‑19; Ибрани 13:5‑6;
Аqуб 2:1‑9; 5:1‑6.
П’утп’арьсти, сербази у к’оч’әкти
Мәтта 4:10; К’аред Шандийа
13:4‑12; 17:22‑31; 19:11‑20; Ко
рьнт’и I, 5:11; 6:9‑11; 8:1‑13;
10:1‑22; Корьнт’и II, 6:14‑18;
Галати 5:19‑21; Т’есалоники
I, 1:9‑10; Йуһ’әнна I, 5:21;
Ә’йанти 21:8; 22:15.
Р’астһ’әсаббун, р’асти (бесущбун)
К’аред Шандийа 13:38‑39;
Р’омайи 1:16‑17; 3:21‑26; 5:1;
5:9‑10; 5:18‑19; Галати 2:16;
3:6‑9; Тито 3:7.
Р’ож и
Мәтта
6:16‑18;
Марqос
2:18‑20; К’аред Шандийа
13:1‑3; 14:23.
Р’ӧһ’е Пироз
Мәтта 28:19; Марqос 1:9‑11;
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3:28‑30; Луqа 1:35; 3:16; 4:1;
11:13; 12:12; Йуһ’әнна 1:32‑34;
3:5‑8; 7:37‑39; 14:15‑17; 14:26;
15:26; 16:7‑15; 20:19‑23; К’аред
Шандийа 1:4‑5; 1:8; 2:1‑18;
2:38‑39; 4:31; 5:3‑5; 8:14‑17;
10:44‑48; 13:2‑4; 15:28; 16:7‑10;
19:1‑7; Р’омайи 5:5; 8:9‑16;
8:26‑27; Корьнт’и I, 2:4; 2:9‑16;
3:16; 6:11; 6:19; 12:1‑13; Корьн
т’и II, 1:21‑22; 5:5; 13:14; Гала
ти 3:2‑5; 4:6; 5:16‑18; 5:22‑25;
Әфәси 1:13‑14; 1:17; 3:16;
4:3‑4; 4:30; 5:18‑20; 6:17‑18;
Т’есалоники I, 1:5‑6; 5:19;
Т’есалоники II, 2:13; Тито
3:5‑6; Ибрани 2:4; 9:14; Пәт
рус I, 1:2; 1:11; Пәтрус II,
1:20‑21; Йуһ’әнна I, 2:20; 3:24;
4:13; 5:6‑8.
Сәрк’әт ьна (алт’к ьрьна) сәр ми
рещ ьн у тә’л и‑тәнг ийа
Мәтта 4:1‑11; 6:13; Луqа
22:31‑32; Йуһ’әнна 17:14‑19;
Р’омайи
8:31‑39;
12:12;
16:19‑20; Корьнт’и I, 10:12‑13;
16:13; Корьнт’и II, 12:7‑10;
Әфәси 3:20‑21; 6:10‑18; Фили
пи 4:13; Т’есалоники I, 3:5‑8;
Т’есалоники II, 3:3; Тимот’е
йо II, 1:7‑8; Ибрани 2:18;
4:14‑16; 12:1‑2; Аqуб 4:7; Пәт
рус I, 1:5; 5:8‑11; Йуһ’әнна I,
4:4; 5:3‑5; Ә’йанти 12:7‑12.

Сәрwеред щьвине
Хәйсәт ед wан у чаwа тенә
к’ьфшк ьрьне (шьван, бәрп ьр
сийар, малхе)
К’аред Шандийа 6:1‑6; 14:23;
Тимот’ейо I, 3:1‑13; Тито 1:5‑9.
Һинк ьрьна бона сәрwеред
щьвине
Мәтта 28:18‑20; Луqа 22:24‑27;
К’аред Шандийа 20:17‑35;
Т’есалоники I, 2:1‑12; Тимо
т’ейо I, 4:1‑16; Тимот’ейо II,
2:1‑26; 3:10‑17; 4:1‑5; Тито
2:7‑8; Пәтрус I, 5:1‑4.
Т’ьфаqа хwәденаса
Мәтта 18:19‑20; К’аред Шан
дийа 2:41‑47; Р’омайи 12:4‑8;
Әфәси 1:22‑23; 4:11‑16; Коло
си 3:15‑17; Тимот’ейо I, 4:13;
Ибрани 10:24‑25.
Хәйсәт е мәсиһ ийе
Йуһ’әнна 13:34‑35; 14:27; Р’о
майи 12:9‑13; Галати 5:22‑26;
Колоси 3:12‑17; Т’есалоники
I, 5:16‑18.
Хьлазк ьрьна мәрьва
Йуһ’әнна 3:16‑17; К’аред
Шандийа 2:37‑39; 4:11‑12; Р’о
майи 5:1‑11; 10:9‑13; Әфәси
2:1‑10; Тимот’ейо I, 1:15‑16;
2:3‑7; Пәтрус I, 1:3‑5.
Хwәде
Марqос 10:27; 12:29‑30; Луqа
1:37; 6:35‑36; Йуһ’әнна 4:24;

676

ХӘБӘРЕД К’ЬЛИТ
Әфәси 5:18; Тимот’ейо I,
К’аред Шандийа 14:14‑17;
3:1‑3; Тито 1:7; Пәтрус I, 4:3‑5.
17:22‑31; Р’омайи 1:18‑23;
11:33‑36; Корьнт’и I, 8:4‑6; Шива Хӧд ан
Мәтта
26:26‑30;
Марqос
Корьнт’и II, 1:3; Тимот’ейо I,
14:22‑26; Луqа 22:14‑20; Ко
1:17; 6:15‑16; Ибрани 4:13;
рьнт’и I, 10:14‑22; 11:17‑34.
10:30‑31; Аqуб 1:17; Пәтрус I,
1:14‑17; Йуһ’әнна I, 1:5; Шкәст и у мьл укт и
Мәтта 5:3‑12; 18:1‑5; Луqа
4:7‑12; 4:16; Щьһуда 24‑25;
14:7‑11; 18:9‑14; Әфәси 4:2;
Ә’йанти 4:8‑11; 15:3‑4.
Филипи
2:3‑11;
Колоси
Һ’ӧкӧмәтед мәрьвайейә ве дьнйайе
3:12‑13; Аqуб 4:5‑10; Пәтрус I,
Мәтта 22:15‑22; К’аред Шан
5:5‑7.
дийа 5:27‑29; Р’омайи 13:1‑7;
Тимот’ейо I, 2:1‑4; Тито 3:1; Шьк ийат у бәр диwане
Мәтта
5:25‑26;
5:38‑42;
Пәтрус I, 2:13‑17.
18:15‑17; Р’омайи 12:14‑21;
Һ’ьзк ьрьн
Корьнт’и I, 6:1‑8.
Хwәде мә һ’ьз дькә
Йуһ’әнна 3:16; Р’омайи 5:8; Шьк ьрд ари
Луqа 17:11‑19; Йуһ’әнна 6:11;
Әфәси 2:4‑5; Йуһ’әнна I,
Р’омайи 1:21; Әфәси 5:20;
4:9‑10.
Филипи 4:4‑7; Колоси 2:7;
Гәр әке әм Хwәде һ’ьз бьк ьн
3:17; 4:2; Т’есалоники I, 5:18;
Мәтта
22:37‑38;
Марqос
Тимот’ейо I, 2:1; 4:4‑5.
12:28‑30; Йуһ’әнна 14:21;
Пәтрус I, 1:8; Йуһ’әнна I, 5:3. Щәфад ит ьн
Р’омайи 8:18‑25; 8:28; Корьн
Гәр әке әм һәвдӧ һ’ьз бьк ьн
т’и II, 1:4; 4:16‑18; Аqуб 1:2‑4;
Мәтта 5:43‑48; 22:39; Йуһ’ән
Пәтрус I, 1:6‑9; 2:19‑21; 5:8‑10.
на 13:34‑35; 15:12‑17; Р’омайи
12:9‑10; 13:8‑10; Корьнт’и I, Щә’н ьмә (Дожә)
Мәтта 10:28; 13:41‑42; 13:47‑50;
13:1‑13; 16:14; Галати 5:13‑14;
25:41‑46; Луqа 16:23‑26; Т’еса
Т’есалоники I, 4:9‑10; Пәт
лоники II, 1:9; Ә’йанти
рус I, 4:8; Йуһ’әнна I, 2:9‑11;
20:10‑15; 21:8.
3:11‑18; 4:7‑21.
Щьвина Иса Мәсиһ
Шәрав‑араq
Мәтта 16:13‑20; К’аред Шан
Р’омайи 13:13; Корьнт’и I,
дийа 2:41‑42; Р’омайи 12:4‑8;
5:11; 6:9‑11; Галати 5:19‑21;
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Корьнт’и I, 12:12‑30; Әфәси
1:22‑23; 2:19‑22; 4:1‑16; Коло
си 1:18; Ибрани 10:24‑25;
Пәтрус I, 2:4‑10; Ә’йанти
19:5‑10.
Qәд ьре сәрwеред щьвине бьг ьрьн
Корьнт’и I, 9:14; Галати 6:6;

Т’есалоники I, 5:12‑13; Тимо
т’ейо I, 5:17‑22; Ибрани 13:7;
13:17.
Qӧрбан
Мәтта 9:13; Марqос 12:33;
Р’омайи 12:1; Ибрани 9:7;
10:18.

Навниш у щиниш

НАВНИШЕД ЧАП А У П’ӘРА
П’ӘРЕД ДӘМ А ИСА МӘСИҺД А
к’ӧрд и

йунан и

шә’д әт ийа wан щийа

пол
qӧр’уш
дьраве
чарqӧр’уше
зив*

ләпт он
кодрант ес
ассарион

Марqос 12:42; Луqа 12:59; 21:2
Мәтт а 5:26; Марqос 12:42.
Мәтт а 10:29; Луqа 12:6.

динарион
йан драхмә

Мәтт а 18:28
Мәтт а 17:24

нале дӧзиве
нале чарзиве
зер’
тәлант**

дьд рахмон
стат ер
мна
талант он

Мәтт а 17:24
Мәтт а 17:27
Луqа 19:13
Мәтт а 18:24; 25:15

* Зив әк qаси р’ожхәбатәкә п’аләк и бу.
** Тәлантәк 44 килог рам зив бу у qимәт е wе һәqе п’аләк и панз
дәһ сала зедәт ьр бу.

К’ӧрд и
2 пол
4 qӧр’уш
64 qӧр’уш
4 зив
100 зив
6000 зив
180 000 зив

qӧр’ушәк
дьрав әк и чарqӧр’уше
зив әк
наләк и чарзиве
зер’әк
тәлантәк и зив
тәлантәк и* зер’

* Т’арихеда чәнд щур’ә тәлант һәбун, әw qӧр’нав а гьредай и бун.
Тәлант ед зер’ин жи һәбун кӧ жь 180 000 зив а qимәтт ьр бун.
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Йунан и
1 ләпт он
2 ләпт он
4 qӧадранс
16 ассарион
4 динарион
100 динарион
6000 динарион
180 000 динарион

нив кодрант ес (сьфьр)
кодрант ес (сьфьр)
ассарион (сьфьр)
динарион йан драхмә (зив)
стат ер (зив)
мна (зер’)
талант он (зив)
талант он (зер’)

Һ’ӘСАБЕД ДЬРЕЖ АЙЕ
к’ӧрд и

йунан и

һ’әсабед дьреж ай ийе

шә’д әт ийа
wан щийа

зәнд

пихӧс

45 сант и йан wәкә нив
мет ьр (жь сәре т’ьл и
йе һ’әт а ә’нишке)

Ә’йанти 21:17

мил

мьлйон
(р’омай и)

1.5 километ ьр

Мәтт а 5:41

Һ’ӘСАБЕД ПИВАНЕ
к’ӧрд и

йунан и

һ’әсабед пиване

шә’д әт ийа wан
щийа

код

сат он
(арам и)

дәрданәкә qаси 13
лит ьр ав һьлд ьда

Мәтт а 13:33;
Луqа 13:21

к’уп

бат ос
(ибран и)

дәрданәкә qаси 35
лит ьр ав һьлд ьда

Луqа 16:6

ч’ә’л

корос
(ибран и)

дәрданәкә qаси 390
лит ьр ав һьлд ьда

Луqа 16:7
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МӘСӘЛЕД ИСА МӘСИҺ
Мәс әл ә

Мәтт а

Марqос

Луqа

1. Хwейа бе тә’м

5:13

9:50

14:34‑35

2. Ч’ьра сәр п’еч’ьр е

5:14‑16

4:21‑22

8:16‑17,
11:33

3. Мала йе сәрwахт у мала йе
беф ә’м

7:24‑27

–

6:47‑49

4. Кәс әк пе п’арч’е ну к’ьнща
кәвьн п’инә накә

9:16

2:21

5:36

5. Шәрав а ну нак ьнә мәшкед
кәвьн

9:17

2:22

5:37‑39

6. Мәс әла т’ох ьмр’әш

13:3‑8,
18‑23

4:3‑8,
14‑20

8:5‑8,
11‑15

7. Мәс әла гән ьм у зиwане

13:24‑30,
36‑43

–

–

8. Мәс әла дӧ дәй ндара

–

–

7:41‑43

9. Т’ох ьме кӧ дьг ьһ ижә

–

4:26‑29

–

10. Һ’әба т’ох ьме хәрдале

13:31‑32

4:30‑32

13:18‑19

11. Һәвирт ьр’шк

13:33

–

13:20‑21

12. Хьзна вәшарт и

13:44

–

–

13. Дӧр’е qимәт

13:45‑46

–

–

14. Т’ор’а авит и

13:47‑50

–

–

15. Р’аст ийед кәвьн у ну

13:52

–

–

16. Хӧламе кӧ набахш инә

18:23‑35

–

–

17. Мәс әла самәрийе qәнщ

–

–

10:30‑37

18. Мев ане нив е шәв е у се нан

–

–

11:5‑8

19. Дәwләт ийе бе фә’м

–

–

12:16‑21

20. Хӧламе һ’ьшйар

–

13:35‑37

12:35‑40
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21. Хӧламе амьн у хӧламе бе
амьн

24:45‑51

–

12:42‑48

22. Мәс әла дара һеж ир ейә бе
бәр

–

–

13:6‑9

23. Йед кӧ ль наве хwә дьгәр’ьн

–

–

14:7‑14

24. Мәс әла шай ийа гьран

–

–

14:16‑24

25. Чаwа бьбьнә шаг ьрт е Иса

–

–

14:25‑33

26. Пәз а ӧндабуй и

18:12‑14

–

15:3‑7

27. Зив е ӧндабуй и

–

–

15:8‑10

28. Кӧр’е ӧндабуй и у бьре wи

–

–

15:11‑32

29. Wәк’илхәрще беа мьн, ле
сәрwахт

–

–

16:1‑13

30. Мәрьв е дәwләт и у Лаз ар е
фәqир

–

–

16:19‑31

31. Борщдарийа хӧламе амьн

–

–

17:7‑10

32. Мәс әла жьнәбийе у һ’акьм

–

–

18:1‑8

33. Мәс әла ферьси у хәрщг ьр

–

–

18:9‑14

34. Мәс әла дәһә зер’а

(25:14‑30)

–

19:11‑27

35. П’алед р’әз ед тьрийа у һә
qе wан

20:1‑16

–

–

36. Мәс әла дӧ кӧр’а

21:28‑32

–

–

37. Мәс әла р’әз е тьрийа у р’әз
вана

21:33‑44

12:1‑11

20:9‑18

38. Мәс әла дә’wат е

22:1‑14

–

–

39. Дәрса дара һеж ир е

24:32‑35

13:28‑31

21:29‑33

40. Р’ож у сьһ’әт нә ә’йан ә

–

13:33‑37

–

41. Мәс әла дәһә qиз ед бьк’ьр

25:1‑13

–

–

42. Мәс әла се хӧлама

25:14‑30

–

(19:11‑27)

43. Пәз у бьзьн

25:31‑46

–

–
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К’әр әм әт

Мәтт а

Марqос

Луqа

Йуһ’әнн а

1. *К’әр әмәт а дә’wат а
Qанайеда

–

–

–

2:1‑11

2. Иса кӧр’е qӧл ьхк’а
рәк и qәнщ дькә

–

–

–

4:46‑54

3. Иса р’ӧһ’е һ’әрам
дәрд ьхә

–

1:23‑26

4:33‑35

–

4. Qәнщк ьрьна хwә
сийа Пәтрус у нәх wә
шед дьн

8:14‑16

1:30‑34

4:38‑41

–

5. *Гьрт ьна мә’сийа

–

–

5:4‑11

–

6. Иса йәк и жь к’от и
буне паqьж дькә

8:2‑4

1:40‑42

5:12‑13

–

7. Иса шьл ушә’т дь
бахш инә у qәнщ дькә

9:2‑7

2:3‑12

5:18‑25

–

8. Нәх wәше си у
һ’әйшт сала qәнщ
дьб ә

–

–

–

5:1‑9

9. Qәнщк ьрьна мәрьв е
дәст к’ьш ийайи

12:10‑13

3:1‑5

6:6‑10

–

10. Иса хӧламе сәрс ә
дәк и qәнщ дькә

8:5‑13

–

7:1‑10

–

11. **Сахбуна кӧр’е
жьнәбийа Най и не

–

–

7:11‑15

–

12. Qәнщк ьрьна йе
кор у лал

12:22

–

11:14

–

13. *Иса фьрт оне дь
сәqьр’инә

8:23‑27

4:35‑41

8:22‑25

–

14. Qәнщк ьрьна дӧ
щьнак’әт ийе Гәрда
рине

8:28‑34

5:1‑20

8:26‑39

–
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15. **Qизьк а мьри у
к’ӧлф әт әкә нәх wәш

9:18‑26

5:21‑43

8:40‑56

–

16. Иса дӧ кора qәнщ
дькә

9:27‑31

–

–

–

17. Иса йе лал qәнщ
дькә

9:32‑33

–

–

–

18. *Иса пенщ һ’әз ара
т’ер дькә

14:13‑21

6:30‑44

9:10‑17

6:1‑14

19. *Иса п’ийа ль сәр
авер’а дьчә

14:25‑33

6:45‑51

–

6:19‑21

20. Баwәрийа к’ӧлф ә
та кәнан и

15:21‑28

7:24‑30

–

–

21. Qәнщк ьрьна гә
ләк а

15:29‑31

–

–

–

22. Qәнщк ьрьна йе
лал

–

7:31‑37

–

–

23. *Иса чар һ’әз ара
т’ер дькә

15:32‑38

8:1‑9

–

–

24. Qәнщк ьрьна кор е
Бәйтсайдайе

–

8:22‑26

–

–

25. Qәнщк ьрьна йе
щьнак’әт и

17:14‑18

9:17‑29

9:38‑43

–

26. *Хәрще п’арьстг ә
һе зьке мә’сида

17:24‑27

–

–

–

27. Вәк ьрьна ч’ә’в ед
йәк и зькмак ийеда кор

–

–

–

9:1‑7

28. Qәнщк ьрьна к’ӧл
фәт а qонщ ьк и

–

–

13:10‑13

–

29. Qәнщк ьрьна мәрь
ве авз е

–

–

14:1‑4

–

30. Qәнщк ьрьна дәһә
к’от ийа

–

–

17:11‑19

–
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31. **Иса Лаз ар е мьри
сах дькә

–

–

–

11:1‑44

32. Qәнщк ьрьна дӧ
кор е Әриһ айе

20:29‑34

10:46‑52

18:35‑43

–

33. *Дара һеж ир ейә
һ’ьшкбуй и

21:18‑22

11:12‑14,
20‑25

–

–

34. Иса гӧһе хӧламе
сәр әкк’аһ ин пев а дькә

–

–

22:50‑51

–

35. *Гьрт ьна мә’
сийайә бь к’әр әмәт

–

–

–

21:1‑11

Р’езед бе стәйрк щийед к’әр әмәт ед qәнщк ьрьна мәрьв а дьд ьнә
к’ьфше.
Р’езед йәк стәйрк (*) щийед wан к’әр әмәт а дьд ьнә к’ьфше, ль к’ӧ
һ’ӧкӧме Иса сәр т’әбийәт е хӧйа буйә.
Р’ез ед дӧ стәйрк (**) щийед к’әр әмәт ед сахк ьрьна мьрийа дь
дьнә к’ьфше.

НАВЕД К’ЬТЕБЕД ПӘЙМАНА КӘВЬН
У ПӘЙМАНА НУ
КНИГИ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА

Пәймана Кәвьн

Ветхий Завет

Дәстпебун

Бытие

Дәрк’әт ьн

Исход

Qан уна К’аһ инт ийе

Левит

Жьмар

Числа

Qан уна Дӧщари

Второзаконие

Йеш у

Книга Иисуса Навина

Һ’ак ьмт и

Книга Судей Израилевых

Р’ут’

Книга Руфь

П’адшат и I

Первая книга Царств

П’адшат и II

Вторая книга Царств

П’адшат и III

Третья книга Царств

П’адшат и IV

Четвертая книга Царств

Дирок I

Первая книга Паралипоменон

Дирок II

Вторая книга Паралипоменон

Әзра

Книга Ездры

Нәһәм ийа

Книга Неемии

Әстәр

Книга Есфири

Ибо

Книга Иова

Зәбур

Псалтирь

Гот ьнед Сьлеман

Книга Притчей Соломоновых
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Пәймана Кәвьн

Ветхий Завет

Занәбеж

Книга Екклесиаста, или
Проповедника

Стьранед Сьлеманә
әвинт ийе

Песнь песней Соломона

Ишайа

Книга пророка Исаии

Йер әм ийа

Книга пророка Иеремии

Луринед Йер әм ийа

Книга Плач Иеремии

Һәз әqел

Книга пророка Иезекииля

Дан ийел

Книга пророка Даниила

Һосейа

Книга пророка Осии

Йоел

Книга пророка Иоиля

Амос

Книга пророка Амоса

Обад ийа

Книга пророка Авдия

Уньс

Книга пророка Ионы

Мих а

Книга пророка Михея

Нәһум

Книга пророка Наума

Һәбаq уq

Книга пророка Аввакума

Сефан ийа

Книга пророка Софонии

Һаг ай

Книга пророка Аггея

Зәкәрийа

Книга пророка Захарии

Малах и

Книга пророка Малах ии

Пәймана Ну

Новый Завет

Мәтт а

Евангелие от Матфея

Марqос

Евангелие от Марка
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Пәймана Ну

Новый Завет

Луqа

Евангелие от Луки

Йуһ’әнна

Евангелие от Иоанна

К’аред Шанд ийа

Деяния Святых Апостолов

Р’омай и

Послание к Римлянам

Корьнт’и I

Первое послание к Коринфянам

Корьнт’и II

Второе послание к Коринфянам

Галат и

Послание к Галатам

Әфәси

Послание к Ефесянам

Фил ип и

Послание к Филиппийцам

Колоси

Послание к Колоссянам

Т’есалон ик и I

Первое послание к Фессалоникийцам

Т’есалон ик и II

Второе послание к Фессалоникийцам

Тимот’ейо I

Первое послание к Тимофею

Тимот’ейо II

Второе послание к Тимофею

Тит о

Послание к Титу

Фьл имон

Послание к Филимону

Ибран и

Послание к Eвреям

Аqуб

Послание Иакова

Пәтрус I

Первое послание Петра

Пәтрус II

Второе послание Петра

Йуһ’әнна I

Первое послание Иоанна

Йуһ’әнна II

Второе послание Иоанна

Йуһ’әнна III

Третье послание Иоанна

Щьһуда

Послание Иуды

Ә’йанти

Откровение Иоанна Богослова
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