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ПешготьнаИнституте
Ин с ти ту та Wәл гә р’ан дь на К’ь те ба Пи роз р’а зи бу на хwә дь дә 

wан wәл гәр’ у сәр р’ас т кь ред ве К’ь те ба Пи роз, ӧса жи әwед ма-
йи нә кӧ ль го ра ка ри на хwә али к’а ри да нә бо на һа зьр кь рь на ве 
к’ь те ба Мьз ги ни йа Иса Мәсиһ, аwа го ти Пәй ма на Ну бь зь ма не 
к’ӧр дийа за ра ве кӧр ман щи. Әм пьр’ ша нә, кӧ чәнд нь вис к’а ред 
к’ӧр дә жь чәнд wә ла та жи хwә ль wәл гә р’ан дь на (т’әр щь мә кь рь на) 
Пәй ма на Ну гьр ть нә. Әв жи ви һ’а ле гь ран да га вә кә пеш да чу йи на 
зь ма не мь ләт ә, ӧса жи хwәй кь рь на зь мен ә. Әм бь дь лә ки ша ве 
К’ь те ба Пи роз, Пәй ма на Ну п’еш к’е ши хwән дә ва нед һе жа дь кьн. 

Әw wәл гә р’ан дь на дәс те wә да жь бәр wе Мьз ги ни йе һа ти йә 
гьр ть не, йа кӧ али йе Ин с ти ту те да са ла 2000-и һа ти йә нә шьр кь рь-
не, нь һа т’ә не бь сь вь ка йи һа ти йә ле нь һе р’ан дьн у сә р’ас т кь рь не. 
Пеш ть ри wе йә ке жи, шь ро вә кь рьн у фәр һән гок жи һа ть нә зе дә-
кь рь не. Ин с ти тут р’а зи бу на хwә дь дә wан жи, йед кӧ пеш ни й а ри 
у к’о мә ка сәр р’ас т кь рь не да нә. 

Wәлгәр’андьнаПәйманаНубьзьманек’ӧрди

Не зи ки дӧ һ’ә зар сал пеш да, Пәй ма на Ну бь зь ма не йу на ни йа 
кә вьн һа ти йә нь ви са ре. Жь һьн ге ва һ’ә та нь һа әw бь гә ләк зь ма нед 
дьн йа йе һа ти йә wәл гә р’ан дь не. Дьн йа йе да иро не зи ки шәш һ’ә зар 
һ’ә й сьд зь ман һә нә. Т’ә ма ми йа Пәй ма на Ну нь һа не зи ки һ’ә зар 
дӧ сьд зь ма ни һа ти йә wәл гә р’ан дь не. Гә ләк жь wан мь лә тед кӧ бь 
ван зь ма на хә бәр дь дьн у Пәй ма на Ну бь зь ма не wан wәл гә р’ан ди 
һә йә, һ’ә са бе wан гә лә ки жь һ’ә са бе мь лә те К’ӧрд һьн дьк тьр ә. 

Әва к’ь те ба ль го ра за рав у р’е зь ма нийа кӧр ман щийа wә ла тед 
Каф ка зе да (wәх тә ке Со ве те да) һа ти йә нь ви са ре. Са ла 1827-а чәнд 
п’а ред К’ь те ба Пи роз бь кӧр ман щийа Һә к’а рийе һа ть нә wәл гә р’ан-
дь не. Са ла 1856 у са ла 1857-да пе ши йе Мьз ги ни йа ль го ра Мәт та у 
паше һәр чар Мьз ги ни бь кӧр ман щийа Хар п’у те (не зи ки Әла зь ге) 
бь һ’әр фед әр мә ни Стәм бо ле да һа ть нә нә шьр кь рь не. Са ла 1872-а 
т’ә ва йи йа Пәй ма на Ну ди са хут wи за ра ви да һа ти йә нә шьр кь рь не. 



Пеш го ть на Инс ти ту те 

Жь са ла 1900-и һ’ә та нь һа чәнд п’а ред жь Пәй ма на Ну, ӧса жи 
т’ә ма ми йа Пәй ма на Ну бь чәнд за ра вед к’ӧр ди һа ть нә нә шьр кь-
рь не (мә сә лә, кӧр ман щийа Т’ьр кйайе, бә’ ди ни, к’әр ман ша һи, 
мук ри, со ра ни). Ван ахь ри йа да жи чәнд к’ь те бед wәл гә р’ан дь на 
иро йин жь али йе Ин с ти ту та Wәл гә р’ан дь на К’ь те ба Пи роз ва бь 
кӧр ман щийа wә ла тед Каф ка зе да р’о на йи ди ть нә: Са ла 1993-а 
к’ь те ба Мьз ги ни йа Мәт та дәр к’ә ти йә у 1996-а жи к’ь те ба Мьз-
ги ни йа Лу qа у К’а ред Шан ди йа. Са ла 2000-и т’ә ма ми йа Пәй ма на 
Ну дәр к’ә ти йә, һ’и ме к’и жа не нь һа сәр р’ас т кь ри дәс те wә да йә.

Щур’е(мет’ода)хәбатавеwәлгәр’андьне

Әва к’ь те ба жь али йе к’о ма Ин с ти ту те да һа ти йә wәл гә р’ан дь-
не. Ка ни йа ве к’ь те ба к’ӧр дийә wәл гә р’ан ди жь к’ь те ба Пәй ма на 
Ну йә бь зь ма не йу на ни йә, аwа го ти «The Greek New Testament»*. 
Әв те к’ с та йу на ни сәр дәст нь ви са ред һә рә кә вь нә qәнщ һ’им гьр ти 
йә, йед кӧ иро һә нә. Нав дәст нь ви са ред йу на ни йа кә вьн да чәнд 
фьр qи й ед кӧ те нә бәр ч’ә’ ва һә нә, бо на к’и жа на же ра р’у п’ә лед 
к’ь те бе һа ть нә шьро вә кь рь не. Лә ма фьр qи й ед бь ч’ук щар на дь-
к’ә вь нә на ва ве wәл гә р’ан дь не у wәл гә р’ан дь нед зь ма нед баш qә. 

Мә рә ме wәл гә р’ан дь не әв бу, кӧ һьн wәл гә р’ан дьн жь те к’ с та 
йу на ни дур нә к’ә та у фә’ ми на wе жи ми на йу на ни бу йа, һьн жи 
кӧ фә’ ми на йу на ни р’аст бь бу йа сти ла кӧр ман щи кә хwә шә зә лал 
у бә дә wә иро йин. 

Ин с ти ту та Wәл гә р’ан дь на К’ь те ба Пи роз

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.
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ПешготьнабонаПәйманаНу
К’ь те ба кӧ wә гьр ти йә дәс те хwә, же р’а дь бе жьн «Пәй ма на Ну». 

Пәй ма на Ну да бист һ’әфт к’ь теб һә нә. Әва на пе ши йе бь зь ма не 
йу на ни һа ть нә нь ви са ре. Һьн ге әв зь ман зь ма нә ки щьм ә’ ти бу, 
кӧ п’ь р’а ни йа щьм ә’ та Им пе ра то ри йа Р’о ма йе, аwа го ти мь лә-
тед дор-бә ред Бә’ ра Сь пи (Бә’ ра Навин) р’ь һ’әт фә’м дь кь рьн у 
хә бәр дь дан. 

Нь ви са ред Пәй ма на Ну т’ә ви йед Пәй ма на Кә вьн һәв р’а дь-
бь нә т’ә ва йи йа К’ь те ба Пи роз (аwа го ти «Биб ли йа»). Нь ви са ред 
Пәй ма на Кә вьн у Пәй ма на Ну дәр һә qа wан һәр дӧ пә й ма на да 
дь бе жьн, йед кӧ Хwә де т’ә ви щьм ә’ та Хwә гь ре дан. Пәй ма на 
Кә вьн да нь ви сар ә кӧ ча wа Хwә де т’ә ви щьм ә’ та Хwә Исра еле 
пәй ман гь ре да у Qа нун* бь дәс те Му са да wан. Пәй ма на Ну да 
жи нь ви сар ә кӧ ча wа Хwә де т’ә ви щьм ә’ та Хwә, аwа го ти щь ви на 
һ’ә му ба wәр мән дед Иса Мәсиһә жь һәр мь лә ти пәй ма нә кә дьн 
гь ре да. Әв пәй ман пе дәс те Иса Мәсиһ һа тә гь ре да не. Һьм бә ри 
wе пәй ма на Хwә де йә кӧ Wи т’ә ви щьм ә’ та Исра еле гь ре да, әва 
«ну» йә (Иб ра ни 9:11-15). 

Һәр чар к’ь те бед пе шь нә Пәй ма на Ну р’а бь йу на ни дь бе жьн: 
«ӘӦАГ ГЕ ЛИ ОН». Хә бә ра «Ин щил» жь wе те у бь кӧр ман щи те 
фә’м кь рь не «Мьз ги ни», аwа го ти «хә бә ра хе ре». Әв к’ь теб дәр һә qа 
жи йин у qӧ ль хе Исада дь бе жьн. 

Пәй ван һәр чар Мьз ги ни й а р’а к’ь те ба «К’а ред Шан ди йа» йә. 
Әва к’ь те ба шә’ дә ти йа wе йә ке дь дә, ча wа пе ши йе ба wә ри йа сәр 
ве Мьз ги ни йе дьн йа йе да бә ла дь бу. 

Пәй ве р’а жи бист йәк нә’ мә һә нә, кӧ жь али йе шан ди йа у ба-
wәр мән дед дь нә сәд са ли йа пе шьн да һа ть нә нь ви са ре. Һь нәк жь 
wан нә’ ма, бәр бь р’и щь ви нед щу р’ә-щу р’ә ба жа ра дь бьн, 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.



Пеш го ть на бо на Пәй ма на Ну

һә ма хут бәр бь р’и ба wәр мән дед шәх си дь бьн (Фь ли мон, Ти мо т’е йо 
у йед ма йин). Мә рә ме нь вис к’а ред ван нә’ ма әw бу, wә ки ши рә та 
бь дь нә ба wәр мән да у һин кь рь на qӧ ль хе Иса wан р’а шь ро вә кьн. 

Хӧ лә сә к’ь те ба бист һ’әф тайә па шь нә Пәй ма на Ну да, к’ь те ба 
«Ә’йан ти йе» йә. Әва к’ь те ба пе ди ть нок у хә бә ред сӧ р’и йә сим-
во ли дәр һә qа Хӧ дан ти йа Иса Мәсиһ у сәр к’ә ть на П’ад ша ти йа 
Хwә де да дь бе жә. 
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Бонааликьрьнахwәндәвана
Бо на али кь рь на хwән дә ва на чәнд тьшт һа ть нә һа зьр кь рь не. 

Пеш го ть нед һәр к’ь те бә ке: 
Бо на һәр к’ь те бә кә Пәй ма на Ну пеш го ть нәк һә йә. Әв пеш-
го тьн ван ахь ри йа да бо на хwән дә ва нед ви зә ма ни һа ть нә 
һа зьр кь рь не, wә ки зу сәр фь кьр у мә рә мед һәр 27 к’ь те ба 
вә бьн. 

Сәр нь ви са ред п’а ра: 
На ва wәл гә р’ан дь не да һәр п’а рә кә бь ч’ук бь сәр нь ви са рә ке 
дәст пе дь бә. Мә сә лә, Мәт та 1:1 бь сәр нь ви са ра «Р’ь к’ьн йа та 
Иса» дәст пе дь бә, Мәт та 1:18 бь «Бу йи на Иса» дәст пе дь бә, 
Мәт та 2:1 бь «Стәйр на сед р’о һь ла те» у йед ма йин. Әв сәр-
нь ви сар дәст нь ви са ред ә’са си да т’ӧнә нә, ле ван ахь ри йа-
да бо на али к’а ри йа хwән дә ва на һа ть нә һа зьр кь рь не, wә ки 
хwән дә ван за нь бә, мә рәм йан фь кь ра ве п’а ре сәр чь йә. 

Нав-ни ша нед р’е зед һә вал-фь кьр: 
Ӧса жи бо на али к’а ри йа хwән дә ва на, га ва р’е зед һә вал-фь-
кьр бо на п’а рә ке һә нә, нав-ни ша нед wан бьн сәр нь ви са ра да 
һа ть нә нь ви са ре. Р’е зед һә вал-фь кьр бә’ са wан щи йа дь кьн, 
к’и дә ре хут әw сәр һа ти йан фь кь ред wан һәв дь гь рьн. Мә сә-
лә, бьн сәр нь ви са ра Мәт та 1:18 кӧ дәр һә qа «Бу йи на Иса»-да 
дь бе жә, Лу qа 2:1-7 на ва кә ва на да һә йә, чьм ки ль wи щи йи 
жи дәр һә qа бу йи на Исада те го ть не. 

Шь ро вә кь рь нед же ре: 
На ва к’ь те бе да ль же ра р’у п’ә ла шь ро вә кь рьн һә нә. Һә гәр 
нь ви са ре да һун сәр хә бә ре стәйр ке «*» бь би ньн, wи ча хи сәр 
wи р’у п’ә ли же ре шьро вә кь рь не бь ху ньн. 

Һ’әр фед тә’ри: 
Чәнд ща ра на ва нь ви са ре да һ’әр фед тә’ри һа ть нә нь ви са ре. 
Әва хә бә ра ль го ра зь ма не йу на ни дәрбе дьс ти ньн. Ла зьм 
ә кӧ хwән дә ван хwән дь на хwә да гь ра ни бь дә wан хә бә ра. 
(Мә сә лә, бь ху ньн: Йу һ’ән на 5:45; Га ла ти 3:12.) 



Бо на али кь рь на хwән дә ва на

Шь кьл, нав ниш у хә ри тә: 
На ва ве к’ь те бе да, илайи пьш та к’ь те бе да шь кьл, нав ниш у 
хә ри тә һә нә, кӧ к’о мә ке дь дь нә хwән дә ва на. Әва на жь али-
йе за на ва ль го ра кул тур у т’а ри ха зә ма не Иса Мәсиһ да һа-
ть нә һа зьр кь рь не. 

Фәр һән гок: 
Фә’ ми нед гә ләк хә бә ред гь ран у нә нас на ва фәр һән го ке да 
һа ть нә шьро вә кь рь не. Га ва р’ас ти хә бә ред зә’ мәт бен, йед 
кӧ ль щәм wан әв ни шан «ф» һә йә, жь к’ә рә ма хwә фәр һән-
го ка пәй к’ь те бе бь нь һе р’ьн. 

Нав-ни ша нед хә бә ред к’ь ли тә сә рә кә: 
Хь ла зи йа к’ь те бе да ӧса жи нав-ни ша нед хә бә ред к’ь ли тә сә-
рә кә һә нә. Wе да гә ләк хә бә ред к’ь ли тә сә рә кә ми на «ба wә-
ри», «гӧ нә», «дӧа» у йед ма йин һә нә. Бьн һәр хә бә ре да жь 
Пәй ма на Ну чәнд щи һа ть нә к’ьфш кь рь не, wә ки хwән дә ван 
бь ка рь бә wе хә бә ре да к’ур бә. 
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Пешготьн

Ль го ра р’ез кь рь на к’ь те бед Пәй ма наф Ну, «Мьз ги ни йаф Исаф 
Мәсиһәф ль го ра Мәт та» к’ь те ба пе шьн (ә’w льн) ә. Бь фь кь ра зана 
әва к’ь те ба сәд са ли йа пе шьн да ль Ән так йа йе һа ти йә нь ви са ре. 
Жь һьн ге да һ’ә та нь һа әва к’ь те ба бу йә ч’ә’в ка ник бо на wан мә-
рь ведф кӧ дь хwа зьн р’ас ти йа Хwә де нас кьн, аwа го ти Иса Мәсиһ. 
Ль го ра шә’ дә ти йа щь ви наф сәд са ли йа дӧ да да, хӧ да не ве к’ь те бе 
Мәт та йе шан диф бу йә, йе кӧ һе бә ри р’аст һа ть на Иса хәрщ гьрф 
бу, кӧ же р’а «Ле wиф» жи дь го тьн (Мар qос 2:14; Лу qа 5:27). 

Әва к’ь те ба мьз ги ни йа ве йә ке дь дә, кӧ Иса йә Хь лаз кьрф у 
П’ад ша йе жь Хwә де да соз да йи. Әва мьз ги ни йа дь бе жә, кӧ Иса 
нә т’ә не Хь лаз кь ре мь лә те щь һу йаф йә, ле йе мь лә тед т’ә ма ми йа 
дьн йа йе йә жи. 

Мьз ги ни йа Мәт та жь һәр се Мьз ги ни йед ма йин зе дә тьр бә’ са 
Пәй ма наф Кә вьн дь кә, чьм ки мә рә ме ве к’ь те бе әв ә, wә ки из-
бат кә, кӧ Иса һә ма хут Хwә ха йә әw Хь лаз кь ре соз да йи у бь ви 
аwайи нь ви са ред щь һу йа йә пи розф (аwа го ти нь ви са ред Пәй ма на 
Кә вьн) һа ть нә се ри. Мәт та к’ь те ба хwә да жь чьл ща ра зе дә тьр 
бә’ са wан нь ви са ред Пәй ма на Кә вьн дь кә. Жь wан щи йа гә ләк аһа 
нь ви сар ьн: «Әв йәк аһа qә wь ми, кӧ әw го ть на Хӧ да нәф бь за реф 
п’е хәм бәрф һа ть бу го ть не бе се ри...» (1:22; 2:15, 17-18, 23; 4:14-16; 
8:17; 12:17-21 у йед ма йин). Ӧса жи Мәт та гә ләк ща ра дь нь ви сә, 
кӧ Иса ча wа «Кӧ р’еф Да wьд» те һ’ә са бе, чьм ки Мәсиһе соз да йи wе 
жь р’ь к’ьн йа таф Да wьдф п’ад ша бь һа та (1:1, 20; 9:27; 12:23; 15:22; 
20:30-31; 21:9, 15; 22:41-45). 

Әв Мьз ги ни жь һәр се кед ма йин бь ви аwайи жи бәр ч’ә’в дь бә, 
кӧ дәw са на ве «Хwә де» гә ләк ща ра хә бә ра «Ә’з ман» һа ти йә хә ба те, 
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сә бәб әw бу кӧ щь һу йа нә дь хwәс тьн һәр гав на ве Хwә де ба ни на 
сәр за ре хwә, чьм ки пи роз ә, лә ма жи Мәт та дур ва дь һат. Мә сә-
лә, дәw са «П’ад ша ти йаф Хwә де» 33 ща ра «П’ад ша ти йаф Ә’з ма на» 
нь ви сар ә, ле «П’ад ша ти йа Хwә де» т’ә не пенщ ща ра нь ви сар ә. 

Нь вис к’а ре к’ь те бе сәр һа ти йа Иса бь һур-гь ли дь нь ви сә. Әw 
жь р’ь к’ьн йат у бу йи на Исада дәст пе дь кә, паше дь нь ви сә Әw 
ча wа пе аве те нь хӧ ман дь неф (ьмат кь рь не), те ще р’ь бан дь неф, 
паше дәр һә qа кь ред Wи йә Щә ли ле даф дь нь ви сә, ча wа дан на син 
кьр, һин кьр у нә хwәш qәнщ кь рьн. Паше дь нь ви сә кӧ Әw ча wа 
жь Щә ли ле те Ор шә ли меф, р’о жед һ’әф ти йа Хwә йә хь ла зи йе ль 
wьр ча wа дәр баз дь кә у ча wа һа тә хач кь рь неф у жь мь рь не р’а бу. 

Мьз ги ни йа Мәт та да Иса ча wа дәрс да рә киф мә зьн к’ьфш дь бә, 
йе кӧ һ’ӧ кӧ ме Wи һә йә Qа ну наф Му саф шь ро вә кә у бо на П’ад-
ша ти йа Хwә де дан на син кә. Ӧса жи дь дә к’ьф ше кӧ Әw wә к’и ле 
Qа ну на Хwә де у пәй ма не йи амьн ә, кӧ мә рә ме Хwә де дь qә ди нә у 
ти нә се ри. Мьз ги ни йа Мәт та да һин кь рь нед Иса п’ар-п’ар ди йар 
дь бьн у әв п’ар бь ве р’ез кь рь не бәр ч’ә’в дь бьн: 
1.Дан на си ни йа сә ре ч’и йе бәр мә рь ва йе вә дь кә, кӧ за р’ед П’ад-
ша ти йа Хwә де чь qа си хwә зь ли нә у гә рә ке р’а бун-р’у ньш тьн, 
борщ у жи йи на хwә да жи ча wа бьн (сә ре 5-а һ’ә та 7-а). 
2. Т’ә ми йед бо на ша гьр таф, wә ки qӧ ль хе шан ди ти йа хwә да ча wа 
П’ад ша ти йа Хwә де дан на син кьн (сә ре 10-а). 
3. Сӧ р’а П’ад ша ти йа Хwә де у һ’әфт мә сә лә (13-а). 
4. Ль сәр ве дь не за р’ед П’ад ша ти йа Хwә де, аwа го ти ба wәр мән дед 
Иса Мәсиһ гә рә ке һьн да ва һәв да ча wа бьн (сә ре 18-а). 
5. Һин кь рь нед ль сәр р’о жед ахь ри йе у һа ть на П’ад ша ти йа Хwә де 
(сә ре 24-а у 25-а). 

Сәрәщәмафькьрак’ьтебе

Р’ь к’ьн йа та Иса у бу йи на wи (1:1–2:23) 
Qӧ ль хе Йу һ’ән на йеф нь хӧм дарф (3:1-12) 
Нь хӧ ман дьн у ще р’ь бан дь на Иса (3:13–4:11) 
Дан на си ни у шь хӧ лед Исайә ль Щә ли ле да (4:12–18:35) 
Р’и йа Исайә жь Щә ли ле һ’ә та Ор шә ли ме (19:1–20:34) 
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Һ’әф ти йа Исайә хь ла зи йе ль Ор шә ли ме у дор-бә ред wе да 
(21:1–27:66) 

Р’а бу на Иса жь мь рь не у ша гьр та ва хӧ йа бу на Wи (28:1-20) 

Р’ьк’ьнйатаИса
(Луqа3:23‑38)

11Әв ә р’ә qә ма р’ь к’ьн йа таф 
Исаф Мәсиһф, р’ь к’ьн йа та 

 Да wьдф, р’ь к’ьн йа та Бь ра һимф: 
2 Бь ра һим р’а Ис һаqф бу, 
 Ис һаq р’а Аqубф бу, 
 Аqуб р’а Щь һу даф у бь ра ва 

бун, 
3 Щь һу да р’а Пе рес у Зә ра бун, 

(на ве ди йа wан Т’а мар бу), 
 Пе рес р’а Һәс рун бу, 
 Һәс рун р’а Р’ам* бу, 
4 Р’ам р’а Ами на дав бу, 
 Ами на дав р’а Нәһ шон бу, 
 Нәһ шон р’а Сәл мон бу, 
5 Сәл мон р’а Бо wаз бу, (на ве 

ди йа wи Р’ә хабф бу), 
 Бо wаз р’а Овед бу, (на ве ди йа 

wи Р’ут’ бу), 
 Овед р’а Йе шаф бу 
6 у Йе ша р’а Да wьд п’ад ша бу. 

 Да wьд п’ад ша р’а Сь ле манф 
бу, (ди йа wи бә ре к’ӧл фә-
таф Ури йа бу), 

7 Сь ле ман р’а Р’ә һо бо wам бу, 
 Р’ә һо бо wам р’а Әби йа бу, 
 Әби йа р’а Асаф* бу, 
8 Асаф р’а Йе һо шә фат бу, 
 Йе һо шә фат р’а Йо рам бу, 
 Йо рам р’а Узи йа бу, 
9 Узи йа р’а Йо там бу, 
 Йо там р’а Аһаз бу, 
 Аһаз р’а Һьз qи йа бу, 
10 Һьз qи йа р’а Мь на шә бу, 
 Мь на шә р’а Амос бу, 
 Амос р’а Йо ши йа бу 
11 у Йо ши йа р’а Йә хо ни йа у бь-

ра ва бун. Wи ча хи щьм ә’т 
сьр гунф чу Ба би ло неф. 

12 Ле пәй сьр гун чу йи на Ба-
би ло не да, 

 жь Йә хо ни йа р’а Шал ти йел 
бу, 

 Шал ти йел р’а Зә ру ба бәл бу, 
13 Зә ру ба бәл р’а Аби йуд бу, 
 Аби йуд р’а Ел йа qим бу, 
 Ел йа qим р’а Азур бу, 
14 Азур р’а Садоq бу, 
 Садоq р’а Ахин бу, 
 Ахин р’а Ел йуд бу, 

* 1:3 Нав дәст нь ви са ред һь нә ка да дәw са «Р’ам» «Арам» һә йә. 
* 1:7 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «Асаф» «Аса» һә йә. 
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15 Ел йуд р’а Ела зар бу, 
 Ела зар р’а Мә тан бу, 
 Мә тан р’а Аqуб бу, 
16 Аqуб р’а Усьвф бу, ме ре Мәр-

йә меф, йа кӧ Исаф жь wе 
wә ль ди, кӧ Мәсиһф те 
го ть не. 

17Аwа жь Бь ра һим һ’ә та 
Да wьд чар дәһ нь сьлф дәр баз 
бь бун, жь Да wьд һ’ә та сьр-
гун чу йи на Ба би ло не да чар-
дәһ нь сьл у жь сьр гун чу йи на 
Ба би ло не да һ’ә та Мәсиһ ди са 
чар дәһ нь сьл бун. 

БуйинаИса
(Луqа2:1‑7)

18Бу йи на Иса Мәсиһ бь 
ви ть һә ри бу. Мәр йә ма ди йа 
Wи Усьв р’а ни шан кь ри бу, ле 
дәр гис ти йа хwә да Мәр йәм бь 
һ’ӧ кӧ ме Р’ӧ һ’еф Пи роз һ’әм лә 
к’ьфш бу. 19Ле Усь ве дәр гис-
ти йе wе кӧ мә рь вә киф р’аст бу, 
нә хwәст wе р’у р’әш кә, фь кь ри 
кӧ дь зи ва wе бәр’ дә. 20Ча хе 
Усьв һе сәр ве йә ке дь фь кь-
ри, ва мьл йа к’ә тә киф Хӧ данф 

хәw не да wи ва хӧйа бу у го те: 
«Усь ве кӧ р’е Да wьд! Нә тьр сә, 
кӧ дәр гис ти йа хwә Мәр йә ме 
бьс ти ни. Әwи кӧ wе жь wе 
бь бә, әw жь Р’ӧ һ’е Пи роз ә. 
21Әwе кӧ р’ә ки би нә у те на ве 
Wи Иса* дай ни, чьм ки Әwе 
щьм ә’ та Хwә жь гӧ нед wан 
хь лазф кә». 

22Әв һәр тьшт аһа qә wь ми, 
wә ки әw го ть на Хӧ да нә бь за реф 
п’е хәм бәрф бе се ри кӧ дь бе жә: 
23«Ва qи за бь к’ьрф wе һ’әм лә 
бә, кӧ р’ә ке же р’а бь бә у на ве 
Wи Имма ну йел wе дай ньн»*, 
кӧ те фә’м кь рь не: «Хwә де т’ә ви 
мә йә»**. 
24Га ва Усьв жь хә wе һ’ьш йар 

бу, әwи ль го ра го ть на мьл йа-
к’ә те Хӧ дан кьр, дәр гис ти йа 
хwә станд. 25Ле сә ре хwә wе р’а 
да нә ни, һ’ә та кӧ әw кӧр’* же р’а 
бу. У на ве Wи Иса да ни. 

Стәйрнаседр’оһьлате

21Га ва Иса Бәйт лә һ’маф 
Щь һус та не даф, р’о жед п’ад-

ша ти йа Һе ро дәс да бу, һьн ге 

* 1:21 «Иса» бь зь ма не иб ра ниф аһа те фә’м кь рь не: «Хӧ дан хь лаз дь кә», 
йан «хь лаз кьр», йан жи «аза бун». 
* 1:23 Иша йа 7:14. 
** 1:23 Иша йа 8:8, 10. 
* 1:25 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да «кӧ р’е wе йи нь хӧ ри» һә йә. 
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чәнд стәйр нас жь р’о һь ла те 
һа ть нә Ор шә ли меф 2у го тьн: 
«К’а не П’ад ше щь һу йа йиф кӧ 
гә рә ке бь бу йа? Мә стәйр ка Wи 
ль р’о һь ла те дит у әм һа ть нә, 
кӧ сә ре хwә ль бәр Wи дай ньн». 
3Га ва Һе ро дәс п’ад ша әв йәк 

бь һист, т’ә ви һәв бу у т’ә ма ми-
йа Ор шә ли ме жи пе р’а. 4Һьн ге 
әwи һ’ә му qа нун за недф щьм ә’ те 
у сә рә кед к’а һи наф щь ван дьн у 
жь wан пьр си: «К’и дә ре гә рә-
ке Мәсиһ бь бә?» 5Wа на же р’а 
гот: «Бәйт лә һ’ма Щь һус та не да, 
чьм ки бь дәс те п’е хәм бә ра аһа 
нь ви сар ә: 
6 ‹Йа Бәйт лә һ’ма wә ла те Щь-

һу да, 
 тӧ ль нав сәр wе ред Щь һу да-

йе да нә йе һә ри бь ч’ук и, 
 чьм ки Сәр wе рә ке жь тә 

р’а бә, 
 кӧ шь ван ти йе щьм ә’ та Мьн 

Исра елеф бь кә›*». 
7Һьн ге Һе ро дәс дь зи ва га зи 

стәйр на са кьр у wәх те хӧ йа бу-
на стәйр ке жь wан пе һ’ә си йа. 
8Паше әw шан дь нә Бәйт лә һ’ме 
у гот: «Һә р’ьн бо на Кӧ р’ьк ә’сә-
йи пе бь һ’ә сьн. Ча хе кӧ һун Wи 
бь би ньн, мьн р’а бе жьн, кӧ әз жи 
бем сә ре хwә ль бәр дай ньм». 

9Га ва wа на әв тьшт жь п’ад ше 
бь һист, чун. У ва йә әw стәйр ка 
кӧ ль р’о һь ла те ди ть бун пе ши йа 
wан чу, һ’ә та сәр wи щи йе к’ӧ 
Кӧ р’ьк ле бу сә кь ни. 10Га ва 
wа на әw стәйрк дит, гә лә ки 
әшq у ша бун, 11чу нә һьн дӧр’, 
Кӧ р’ьк т’ә ви ди йа Wи Мәр йә ме 
ди тьн, ль бәр Wи дә вә р’у чун, 
сә ре хwә ль бәр да нин у хьз нед 
хwә вә кь рьн, п’еш к’е шедф зер’, 
бь ху реф ә’рә би у зь мьрф да нә 
Wи. 12Ле wан хәw не да ә’мьр 
станд, кӧ вә нә гә р’ь нә щәм 
Һе ро дәс, әw иди р’е кә дьн ва 
чу нә wә ла те хwә. 

Р’әвабәрбьМьсьреф
13Га ва кӧ әw жь wьр чун, ва 

мьл йа к’ә тә ки Хӧ дан хәw не да 
Усьв ва хӧйа бу у го те: «Р’а бә 
Кӧ р’ьк у ди йа Wи һьл дә бь р’ә вә 
Мь сь реф. Ль wьр бь ми нә һ’ә та 
кӧ әз тә р’а бе жьм, чьм ки Һе-
ро дә се Кӧ р’ьк бь гә р’ә, кӧ Wи 
бь кӧ жә». 

14Усьв жи р’а бу Кӧ р’ьк у ди йа 
Wи һьл дан, шәв чу нә Мь сь ре 
15у һ’ә та мь рь на Һе ро дәс әwа-
на ль wьр ман. Әв йәк аһа бу, 
кӧ әw го ть на Хӧ да нә бь за ре 
п’е хәм бәр һа ть бу го ть не бе 

* 2:6 Ми ха 5:2. 
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се ри: «Мьн жь Мь сь ре га зи 
Кӧ р’е Хwә кьр»*. 

Qьр’азар’ока
16Га ва Һе ро дәс дит кӧ әw 

жь стәйр на са һа тә ха пан дь не, 
гә лә ки һерс к’әт. Әwи ә’мьр 
кьр кӧ һ’ә му за р’о кед кӧ р’и нә 
ль Бәйт лә һ’ме у дор-бә ре wе, 
йед дӧ са ли у жь wан бь ч’ук тьр 
һә бун, кӧ бе нә кӧш ть не, ль го ра 
wи wәх те кӧ жь стәйр на са пе 
һ’ә си йа бу. 17Һьн ге әw го ть на 
бь за ре Йе рә ми йаф п’е хәм бәр 
һа тә се ри: 
18 «Жь Р’а ма йе дән гәк һат, 
 дән ге гь ри у ши на гь ран, 
 Р’а һел бо на за р’о кед хwә 

дь гь ри йа 
 у нә дь хwәст кӧ бәр дь ла да 

бен, 
 чьм ки иди за р’ок нә ма бун»*. 

ҺатьнажьМьсьре
19Га ва Һе ро дәс мьр, ва мьл-

йа к’ә тә ки Хӧ дан ль Мь сь ре 
хәw не да Усьв ва хӧйа бу 20у го те: 
«Р’а бә, Кӧ р’ьк у ди йа Wи һьл дә 
у һә р’ә wә ла те Исра еле, чьм ки 
әwед пәй Кӧ р’ьк к’ә ть бун кӧ 
бь кӧш та на мь рь нә». 

21Усьв жи р’а бу, Кӧ р’ьк у ди йа 
Wи һьл дан, вә гә р’и йа нә wә ла те 
Исра еле. 22Ле га ва Усьв бь һист 
wә ки Ар хе ла йоф дәw са ба ве хwә, 
Һе ро дәс сәр Щь һус та не бу йә 
п’ад ша, тьр си йа кӧ һә р’ә wьр. 
Һьн ге хәw не да ә’мьр станд, 
кӧ һә р’ә али йе qә за Щә ли леф. 
23Әw жи чу нә ба жа ре кӧ же р’а 
Ньс рәт дь го тьн ле һе wь рин. Әв 
йәк аһа бу, кӧ әw го ть на бь за ре 
п’е хәм бә ра бе се ри кӧ дь бе жә: 
«Әwе ньс рә ти бе го ть не». 

ДаннасинийаЙуһ’әннайеф
ньхӧмдарф

(Марqос1:1‑8;Луqа3:1‑18;
Йуһ’әнна1:19‑28)

31Wан р’о жа да Йу һ’ән на-
йеф нь хӧм дарф р’а бу на ва 

бә р’и йаф Щь һус та не дан на син 
кьр 2у гот: «Жь гӧ нә кь рь не 
вә гә р’ьнф, чьм ки П’ад ша ти йаф 
Ә’з ма на не зик бу йә». 3Йу һ’ән на 
әw бу, бо на к’и жа ни Иша йаф 
п’е хәм бәр го ть бу: 
 «Дән гәк бә р’и йе да дь кә 

га зи: 
 ‹Р’и йа Хӧ дан һа зьр бь кьн 
 у шь вә р’и йедф Wи р’аст бь-

кьн›»*. 

* 2:15 Һо сейа 11:1. 
* 2:18 Йе рә ми йа 31:15. 
* 3:3 Иша йа 40:3. 
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4К’ьн ще Йу һ’ән на жь пьр’ ч’а 
дә ве бу у qа йи шә кә ч’әрм ль 
пьш те бу. Хwа рь на wи жи кӧ-
лиф у һьн гь ве чо ле бу. 5Һьн ге 
щьм ә’ та Ор шә ли ме у т’ә ма ми-
йа Щь һус та не у һ’ә му али йед 
ч’ә ме Ур дӧ не дь һа ть нә щәм 
wи, 6гӧ нед хwә дь да нә р’у йе 
хwә у жь wи ч’ә ме Ур дӧ не да 
дь һа ть нә нь хӧ ман дь неф. 
7Га ва Йу һ’ән на дит кӧ жь 

фе рь сиф у са ду qи йаф жи гә ләк 
һа ть нә wә ки бе нә нь хӧ ман дь-
не, әwи го тә wан: «Ч’е жь кедф 
мә’ ра! К’е wә р’а гот, кӧ һун жь 
хә зә ба те бь р’ә вьн? 8Дә бь кь ред 
qәнщ бь дь нә к’ьф ше, кӧ һун 
жь гӧ нә кь рь не вә гә р’и йа нә. 
9У нав хwә да нә фь кь рьн нә-
бе жьн: ‹Бь ра һим ба ве мә йә›. 
Әз wә р’а дь бе жьм, кӧ Хwә де 
жь ван кә вь ра жи дь ка рә за-
р’а Бь ра һим р’а дәр хә. 10Ва йә 
бь вьрф ль сәр р’а wеф да ре йә. 
Һәр да ра кӧ бә ре qәнщ нәй нә, 
wе бе бь р’и не у ави ть не на ва 
егьр. 11Әз wә бо на гӧ нә вә гә-
р’ан дь не бь аве дь нь хӧ ми ньм, 
ле Йә ки жь мьн qә wат тьр wе бе. 
Әз нә һе жа мә ча рь хе Wи жи 
бь гь рь мә дәс те хwә. Әwе wә пе 
Р’ӧ һ’е Пи роз у егьр бь нь хӧ ми-
нә. 12Мәл һ’ә ба Wи дәс те Wи да 
йә. Әwе бе дә ра Хwә па qьж кә, 

гә нь ме Хwә бь кә ә’м ба ре, ле 
ка йе wе бь агь ре кӧ на тә мь рә 
бь шә wь ти нә». 

Исатеньхӧмандьне
(Марqос1:9‑11;Луqа3:21‑22)

13Һьн ге Иса жь Щә ли ле 
һа тә Ур дӧ не, щәм Йу һ’ән на, 
кӧ жь wи бе нь хӧ ман дь не. 
14Ле Йу һ’ән на бо на ве йә ке 
Wи р’а qайл нә дь бу у го тә Wи: 
«Әз һ’әw щә мә кӧ бь дәс те Тә 
бе мә нь хӧ ман дь не у Тӧ те йи 
щәм мьн?» 15Иса ле вә гә р’анд 
у го те: «Нь һа бь һе лә, чьм ки ль 
мә дь к’ә вә кӧ әм һ’ә му р’ас ти-
йе аһа би нь нә се риф». Паше 
Йу һ’ән на qайл бу. 
16Һә ма ча wа Иса һа тә нь-

хӧ ман дь не у жь аве дәр к’әт, 
ньш ке ва ә’з ман вә бун у әwи 
дит кӧ Р’ӧ һ’е Хwә де ми на кә-
вот кә ке һа тә хwа ре у сәр Wи 
да ни. 17У ва дән гәк жь ә’з ма на 
һат: «Әв ә Кӧ р’е Мь ни дә лал, 
кӧ әз жь Wи р’а зи мә». 

Щер’ьбандьнафИса
(Марqос1:12‑13;Луqа4:1‑13)

41Һьн ге Р’ӧһ’ Иса бь рә бә-
р’и йеф, кӧ жь Ми ре щьнф бе 

ще р’ь бан дь неф. 2Әwи чьл р’ож 
у чьл шә ви р’о жиф гьрт, пәй р’а 
бьр’ чи бу. 3Йе кӧ дь ще р’ь би нә 
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не зи ки Wи бу у го те: «Һә гәр Тӧ 
Кӧ р’еф Хwә де йи, дә бе жә ван 
кә вь ра кӧ бь бь нә нан». 4Ле Иса 
ле вә гә р’анд у го те: «Нь ви сар 
ә: ‹Ин сан т’ә не бь нен на жи, 
ле бь һәр хә бә ра кӧ жь дә ве 
Хwә де дәр дь к’ә вә›*». 
5Һьн ге ми ре щьн Әw бь рә 

Ба жа ре Пи розф, сәр бь льнд-
щи йа ба не п’а рьст гә һеф да сә-
кь нан дь не 6у го тә Wи: «Һә гәр 
Тӧ Кӧ р’е Хwә де йи, дә Хwә 
ба ве жә хwа ре, чьм ки нь ви сар 
ә: ‹Хwә де wе т’ә ми йа Тә бь дә 
мьл йа к’ә тед Хwә у wе Тә сәр 
дәс те Хwә бь гь рьн, wә ки нь ге 
Тә кә вьр нә к’ә вә›*». 7Иса го-
те: «Әв жи нь ви сар ә: ‹Хӧ дан 
Хwә де йе хwә нә ще р’ь би нә›*». 
8Һьн ге ми ре щьн Әw бьр 

р’а кь рә сәр ч’и йа ки гә лә ки 
бь льнд у һ’ә му п’ад ша ти йед 
дьн йа йе, р’әw ша wан ва ни-
ша ни Wи дан 9у го тә Wи: 
«Һә гәр Тӧ дә вә р’у йа бе йи, 
сә ре Хwә ль бәр мьн дай ни, 
әзе ван һ’ә му йа бь дь мә Тә». 
10Һьн ге Иса го те: «Ду ри Мьн 
һә р’ә, щь ноф! Чьм ки нь ви сар ә: 

‹Сә ре хwә ль бәр Хӧ дан Хwә-
де йе хwә дай нә у т’ә не Wи р’а 
хӧ лам ти йе бь кә!›*» 

11Wи ча хи ми ре щьн Әw һьшт 
чу у ва мьл йа к’әт һа тьн же р’а 
бәр дәс ти кь рьн. 

ИсаqәзаЩәлиледа
дәстбьк’ареХwәдькә

(Марqос1:14‑15;Луqа4:14‑15)

12Га ва Иса бь һист, wә ки Йу-
һ’ән на һа тә гьр ть не, Әw р’а бу 
чу Щә ли ле. 13Әwи Ньс рәт 
һьшт, чу Кә фәр на һу ма дә ве 
го ла Щә ли ле, ль нав си но ре 
Зә бу ло не у Нәф тә ли йе щи-wар 
бу. 14Әв йәк аһа бу, кӧ әw го-
ть на бь за ре Иша йа п’е хәм бәр 
бе се ри: 
15 «Wә ла те Зә бу ло не у wә ла те 

Нәф тә ли йе, 
 ль сәр р’и йа бәр бь го ле, wи 

али йе Ур дӧ не, 
 Щә ли ла нә щь һу йаф, 
16 әw щьм ә’ та кӧ нав тә’ рис-

та ни йе да р’у ньш ть бу, 
 р’о на йи кә мә зьн дит 
 у әwед кӧ ль wә лат у си йа 

мь рь не да р’у ньш ть бун, 

* 4:4 Qа ну на Дӧ ща ри 8:3. 
* 4:6 Зә бур 91:11-12. 
* 4:7 Qа ну на Дӧ ща ри 6:16. 
* 4:10 Qа ну на Дӧ ща ри 6:13. 
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 р’о на йи жь wа на р’а дәр-
к’әт»*. 

17Жь һьн ге ва Иса дәст бь 
дан на си ни йе кьр у гот: «Жь 
гӧ нә кь рь не вә гә р’ьн, чьм ки 
П’ад ша ти йа Ә’з ма наф не зик 
бу йә». 

Исагазиһәрчар
мә’сигьрадькә

(Марqос1:16‑20;Луqа5:1‑11)

18Ча хе Иса ль дә ве го ла 
Щә ли ле дь гә р’и йа, р’ас ти дӧ 
бь ра һат, Шьм һ’у неф кӧ же р’а 
Пәт русф дь һа тә го ть не у Ән-
дра wь се бьре wи. Wа на т’ор’ 
да ви тә го ле, чьм ки мә’ си гьр 
бун. 19Иса wа на р’а гот: «Пәй 
Мьн wә рьн, Әзе wә бь кь мә 
не ч’ир ва нед мә рь ва». 20Wа на 
жи һә ма wе дә ме т’о р’ед хwә 
һьш тьн у пәй Wи чун. 
21Га ва Иса жь wи щи йи һь-

нә ки пеш да чу, р’ас ти дӧ бь ред 
дьн жи һат, Аqу беф Зә бә ди у 
Йу һ’ән на йеф бьре wи. Wа на 
т’ә ви ба ве хwә, Зә бә ди qә йь-
ке да т’о р’ед хwә һи вез дь кь рьн. 
Иса га зи wан жи кьр. 22Wа на 

жи һә ма wе дә ме qә йьк у ба ве 
хwә һьш тьн у пәй Wи чун. 

Исаданнасиндькә,
һиндькәуqәнщдькә

(Луqа6:17‑19)

23Иса ль т’ә ма ми йа Щә ли ле 
дь гә р’и йа, к’ь ниш тедф wан-
да һин дь кьр у Мьз ги ни йаф 
П’ад ша ти йе дь да у һәр щу р’ә 
еш у нә хwә ши жи кӧ нав щьм-
ә’ те да һә бун qәнщ дь кь рьн. 
24Нав-дән ге Wи ль т’ә ма ми йа 
Сур йа йе бә ла бу, щьм ә’ те һәр 
щу р’ә мә рь вед нә хwәш ани нә 
щәм Wи, йед кӧ щу р’ә-щу р’ә 
еш у щә фа да бун: Йед щь на-
к’ә тиф, һив к’ә тиф, шь лу шә’т у 
Әwи әw һ’ә му жи qәнщ кь рьн. 
25Гә ләк ә’ла ләт жи жь Щә ли ле, 
жь qә за Де ка по ли се*, жь Ор-
шә ли ме, жь Щь һус та не у жь 
wи али йе Ур дӧ не йи р’о һь ла те 
пәй Wи дь чун. 

Даннасинийасәреч’ийе

51Ча хе Иса ә’ла ләт дит, 
һьл к’ь ши йа ч’и йе, р’у ньшт 

у ша гьр тедф Wи һа ть нә щәм 

* 4:15-16 Иша йа 9:1-2. 
* 4:25 «Де ка по лис» бь зь ма не йу на ни те фә’м кь рь не: «Дә һә Ба жар», 
чьм ки әва qә за бә ре да бь йәкти йа дә һә ба жа ра һа ти йә че кь рьн. 
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Wи. 2Әwи дәст бь һин кь рь на 
Хwә кьр у wан р’а гот: 

Һинкьрьна
бонахwәзьлийар’аст

(Луqа6:20‑23)

3 «Хwә зи ль р’ӧһ’ фә qи ра*, 
 чьм ки П’ад ша ти йа Ә’з ма на 

йа wан ә. 
4 Хwә зи ль һ’әз ни йа, 
 чьм ки бәр дь лед wан да wе 

бе һа ть не. 
5 Хwә зи ль шкәс ти йа, 
 чьм ки ә’р де п’а ра wан бә. 
6 Хwә зи ль wан, кӧ т’и у бьр’-

чи йе р’ас ти qә дан дь не нә, 
 чьм ки әwе т’ер бьн. 
7 Хwә зи ль дьл р’ә’ ма, 
 чьм ки әwе р’ә’ ме бь би ньн. 
8 Хwә зи ль дьл па qь жа, 
 чьм ки әwе Хwә де бь би ньн. 
9 Хwә зи ль wан, кӧ ә’дь ла йи йе 

дь кьн, 
 чьм ки әwе за р’ед Хwә де бе нә 

һ’ә са бе. 
10 Хwә зи ль wан, кӧ бо на р’ас ти-

qә дан дь не те нә зе ран дь не, 
 чьм ки П’ад ша ти йаф Ә’з ма на 

йа wан ә. 
11Хwә зи ль wә, га ва бо на 

на ве Мьн wә бе һӧр мәт кьн, 

бь зе ри ньн у һәр щу р’ә бӧх дан 
ль wә бь кьн. 12Әшq у ша бьн, 
чьм ки һә qе wә ль ә’з ма на гә ләк 
ә. Бь ви щу р’ә йи п’е хәм бә ред 
кӧ бә ри wә һә бун, зе ран дьн. 

Хwеур’онайи
(Марqос9:50;Луqа14:34‑35)

13Һун хwе йа ә’р де нә. Ле һә гәр 
хwе тә’ ма хwә ӧн да кә, паше 
әwе бь чь тә’ ме бьс ти нә? Иди 
wе ке ри тьш тә ки нә йе. Wе бь-
гь рьн ба ве жь нә нав дәст-п’и йа. 
14Һун р’о на йа дьн йа йе нә. 

Һә гәр ба жа рәк сә ре ч’и йе йә, 
на йе вә шар ть не. 15Кә сәк жи 
ч’ь ре ве на хә у на кә бь не фь-
ра qе, ле да ти нә сәр п’е ч’ь реф, 
кӧ р’о на йе бь дә һ’ә му йед кӧ 
ма ле да нә. 16Ӧса жи бь ра р’о-
на йа wә бәр мә рь ва шәwq бь дә, 
кӧ әwа на кь рь нед wә йә qәнщ 
бь би ньн у пә сь не Ба веф wә йи 
ә’з ма на бь дьн. 

ҺинкьрьнабонаQануне
17Нә фь кь рьн кӧ Әз һа ть мә 

нь ви са ред п’е хәм бә ра у Qа ну не 
хь раб кьм. Әз нә һа тьм кӧ хь раб 
кьм, ле wан һ’ә му йа би нь мә 
се ри. 18Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, 

* 5:3 Бь го ть нә кә дьн: «Р’ӧһ’ к’ә си ба», аwа го ти р’ӧ һ’е wан һ’әw ще Хwә де 
йә, бәр Хwә де шкәс ти нә. 
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бә ри дәр баз бу на ә’рд у ә’з ман, 
дә qәк йан жи һ’әр фә кә бь ч’ук 
жь Qа ну не wе т’ӧ щар ӧн да 
нә бә, һ’ә та кӧ һ’ә му бе нә се ри. 
19Аwа к’и жь ван т’ә ми йа йә кә 
һә рә бь ч’ук хь раб кә у мә рь ва 
ӧса һин кә, әwе П’ад ша ти йа 
Ә’з ма на да жь һ’ә му йа бь ч’ук тьр 
бе һ’ә са бе. Ле к’и кӧ wа на пек 
би нә у һин бь кә, әwе П’ад ша-
ти йа Ә’з ма на да мә зьн бе һ’ә-
са бе. 20Лә ма Әз wә р’а дь бе жьм, 
һә гәр р’ас ти йа wә жь р’ас ти йа 
qа нун зан у фе рь си йа зе дә тьр 
ни бә, һун т’ӧ щар на к’ә вь нә 
П’ад ша ти йа Ә’з ма на. 

Һинкьрьнадәрһәqа
һерсеумеркӧштьнеда

21Wә бь һис ти йә кӧ пе ши йа р’а 
һа ти йә го ть не: ‹Нә кӧ жә!* К’и 
кӧ бь кӧ жә, ди wа на wи wе бе 
кь рь не›. 22Ле Әз wә р’а дь бе жьм, 
к’и сәр бьре хwә һерс к’әвә*, 
wе бь бә дәйн да ре ди wа не у к’и 
бе жә бьре хwә: ‹Бе аqьл›, әwе 
бь бә дәйн да ре ди wа на щь ви на 
гь рә гь ра у к’и кӧ бе жә: ‹Ах мах›, 

wе бь бә дәйн да ре агь ре до жеф. 
23Аwа һә гәр тӧ һ’ә ди йаф хwә 
би ни сәр го ри гә һеф у ль wьр бе 
би ра тә, кӧ дь ле бьре тә жь тә 
ма йә, 24һ’ә ди йа хwә wе дә ре ль 
бәр го ри гә һе бь һе лә у пе ши йе 
һә р’ә бьре хwә р’а ль һәв wә рә 
у паше wә рә һ’ә ди йа хwә бь дә. 
25Ча хе нә йа ре тә тә к’а ши 

щәм һ’ак ьм дь кә, р’е да т’ә ви wи 
зу ль һәв wә рә. Һә гәр на, әwе 
тә бь дә дәс те һ’ак ьм, һ’а кь ме 
жи тә бь дә дәс те бәр дәс ти йе 
хwә у тә ба ве жә кә ле. 26Әз р’аст 
тә р’а дь бе жьм, тӧ жь wьр т’ӧ 
щар дәр на к’ә ви һ’ә та по леф* 
паш ьн нә ди. 

Һинкьрьнадәрһәqа
зьнек’арийеда

27Wә бь һис ти йә кӧ һа ти йә 
го ть не: ‹Зь ни йе нә кә›*. 28Ле 
Әз wә р’а дь бе жьм, к’и бь тә ме 
хь раб жь нә ке бь нь һе р’ә, әwи 
дь леф хwә да иди т’ә ви wе зь-
не к’а ри кьр. 29Аwа һә гәр ч’ә’ ве 
тә йи р’ас те тә жь р’е дәр дь хә, 
wи дәр хә у жь хwә ба ве жә. 

* 5:21 Дәр к’ә тьн 20:13; Qа ну на Дӧ ща ри 5:17. 
* 5:22 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «К’и кӧ щи ки бе сә бәб сәр 
бьре хwә да һерс к’әвә». 
* 5:26 «Пол» п’ә ре һә ри һур ә. 
* 5:27 Дәр к’ә тьн 20:14; Qа ну на Дӧ ща ри 5:18. 
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Бона тә һе qәнщ ә кӧ ән дә-
мә ки тә ӧн да бә, ле бә дә на 
тә пе ва нә к’ә вә щә’ нь меф. 30У 
һә гәр дәс те тә йи р’ас те тә жь 
р’е дәр дь хә, wи же кә у ба ве жә. 
Тә р’а һе qәнщ ә кӧ ән дә мә ки 
тә ӧн да бә, ле бә дә на тә пе ва 
нә к’ә вә щә’ нь ме. 

Һинкьрьнадәрһәqа
жьнбәр’данеда

(Мәтта19:9;Марqос10:11‑12;
Луqа16:18)

31Әв жи һа ти йә го ть не: ‹К’и 
к’ӧл фә та хwә бәр’ дә, бь ра к’а-
ха за жьн бәр’ да не бь дә wе›*. 
32Ле Әз wә р’а дь бе жьм, к’и кӧ 
бе сә бә би йа qа ви йеф жь на хwә 
бәр’ дә, әw дь бә сә бә бе зь не-
кь рь на wе, һә гәр ди са әw мер 
кә* у к’и кӧ йә кә мер бәр’ да йи 
бьс ти нә, әw зь ни йе дь кә. 

Һинкьрьнабонасонде
33Wә әв жи бь һис ти йә кӧ 

пе ши йа р’а һа ти йә го ть не: ‹Дә-

рәw сонд нә хwә у сон де хwә ль 
бәр Хӧ дан би нә се ри›*. 34Ле Әз 
wә р’а дь бе жьм, т’ӧ щар сонд 
нә хwьн, нә бь ә’з мен, чьм-
ки әw т’әх те Хwә де йә, 35нә 
жи бь ә’р де, чьм ки әw щи йе 
бьн п’и йед Wи йә, нә жи бь 
Ор шә ли ме, чьм ки әw ба жа ре 
П’ад ше мә зьн ә 36у нә жи бь 
сә ре хwә сонд бь хwә, чьм ки тӧ 
нь ка ри му ки сь пи ки йан р’әш 
ки. 37Ле бь ра го ть на wә бь бә 
‹бә ле-бә ле› йан жи ‹на-на›. 
Жь ве зе дә тьр жь ми ре щьн ә*. 

Һинкьрьнадәрһәqа
һ’әйфһьлданеда
(Луqа6:29‑30)

38Wә бь һис ти йә кӧ һа ти йә 
го ть не: ‹Ч’ә’в жь бәр ч’ә’в ва, 
дь ран жь бәр дь ран ва›*. 39Ле Әз 
wә р’а дь бе жьм, мь qа бь ли хь ра ба 
нә сә кь ньн. Һә гәр йәк шә ма qә ке 
ль р’у йе тә йи р’ас те хә, йе дьн 
жи бь дә бәр. 40У һә гәр йәк тә 
к’а ши бәр ди wа не кә у бь хwа зә 

* 5:31 Qа ну на Дӧ ща ри 24:1-4. 
* 5:32 Әв хә бә ра «һә гәр ди са әw мер кә» йу на ни да т’ӧнә. Әва на мә’ на 
зь не к’а ри йе шь ро вә дьк ьн, чьм ки ә’дә те щь һу йа даф изь на жь на мер-
бәр’ да йи т’ӧнә бу ди са мер кь ра, һ’ә та ме ре wе сах бу йа. 
* 5:33 Qа ну на К’а һин ти йе 19:12; Жь мар 30:2. 
* 5:37 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Жь йе хь раб ә». 
* 5:38 Дәр к’ә тьн 21:24; Qа ну на К’а һин ти йе 24:20; Qа ну на Дӧ ща ри 19:21. 
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кь ра се тә жь тә бьс ти нә, п’о те 
хwә жи же р’а бь һе лә. 41У һә гәр 
йә ки qӧ ль хе да зо ре ль тә бь кә, 
wә ки ки ло ме ть рә ке* тә бь бә, 
т’ә ви wи дӧ да һә р’ә. 42Бь дә wи, 
к’и жь тә дь хwа зә у бә ре хwә 
жь wи нә гӧ һе зә, йе кӧ дь хwа зә 
жь тә дәйн бь кә. 

Дьжмьнедхwәһ’ьзбькьн
(Луqа6:27‑28,32‑36)

43Wә бь һис ти йә кӧ һа ти йә 
го ть не: ‹Һә ва ле хwә һ’ьз бь кә* 
у бь жә нә дьж мь не хwә›. 44Ле 
Әз wә р’а дь бе жьм, дьж мь нед 
хwә һ’ьз бь кьн у бо на wан дӧа 
бь кьн, йед кӧ wә дь зе ри ньн*, 
45wә ки һун бь бь нә за р’ед Ба ве 
хwә йи Ә’з ма на. Чьм ки Әw тә’ ва 
Хwә дәр дь хә һьн сәр qән ща, 
һьн жи сәр хь ра ба у ба ра не дь-
ба ри нә һьн сәр р’ас та, һьн жи 
сәр нә р’ас та. 46Һә гәр һун wан 
һ’ьз бь кьн, к’и жан кӧ wә һ’ьз 
дь кьн, һу не чь һәq бьс ти ньн? 
Нә хәрщ гьрф жи ӧса дь кьн? 47У 
һә гәр һун т’ә не сь ла ве бь дь нә 
бь ред хwә, иди һун чь тьш ти 
жь әwед дьн зе дә тьр дь кьн? 

Нә п’ут п’а рьстф жи ӧса дь кьн? 
48Аwа к’а мьл бьн, ча wа кӧ Ба ве 
wә йи Ә’з ма на к’а мьл ә. 

Һинкьрьнабонахеркьрьне

61Һаш жь хwә һә бьн, кӧ һун 
qән щи йед хwә бәр мә рь-

ва нә кьн, wә ки жь wан бе нә 
к’ьф ше. Йан на, һун жь Ба ве 
хwә йи Ә’з ма на һәq нас ти ньн. 
2Аwа ча хе тӧ хе ра дь ки, пе-

ши йа хwә бо р’и йе нә хә, ча wа 
дӧ р’у к’ь ни шт у к’у ча да дь кьн, 
wә ки мә рьв пә сь не wан бь дьн. 
Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, кӧ wа на 
һә qе хwә иди стан ди йә. 3Ле 
ча хе тӧ хе ра дь ки, бь ра дәс те 
ч’ә пе нь за нь бә дәс те р’ас те чь 
хер кьр, 4кӧ хе ред тә дь зи ва 
бьн. У Ба ве тә йи тьш тед кӧ тӧ 
дь зи ва дь ки дь би нә, wе һә qе 
тә бь дә тә. 

Һинкьрьнабонадӧа
(Луqа11:2‑4)

5Га ва һун дӧа дь кьн, ми-
на дӧ р’у йа нә бьн. Әw һ’ьз 
дь кьн к’ь ни шт у мәй да на да 
бь сә кьньн дӧа бь кьн, кӧ бәр 

* 5:41 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ми ләк». Ми ла Р’о меф (Итал-
йа) 1 478.5 ме тьр бу. 
* 5:43 Әв р’ез «Һә ва ле хwә һ’ьз бь кә» жь Qа ну на К’а һин ти йе 19:18 йә. 
* 5:44 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «...бо на йед кӧ нь фь р’а wә 
дь кьн, дӧа бь кьн у хер нә хwаз едф хwә р’а qән щи йе бь кьн». 
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мә рь ва бе нә к’ьф ше. Әз р’аст 
wә р’а дь бе жьм, иди wа на һә qе 
хwә стан ди йә. 6Ле ча хе тӧ дӧа 
дь ки, бь к’ә вә ода хwә, дә ри 
ль хwә бь гь рә у Ба ве хwә р’а 
кӧ на йе ди ть не дӧа йе хwә бь-
кә. У Ба ве тә йи тьш тед кӧ тӧ 
дь зи ва дь ки дь би нә, wе һә qе 
тә бь дә тә. 

7Га ва кӧ һун дӧа дь кьн, ми на 
п’ут п’а рьс та п’ьр’ хә бәр нә бьн. 
Wа на т’ь реф бо на п’ьр’ хә бәр-
да на wан дӧа йед wа не бе нә 
бь һис ть не. 8Һун ми на wан нә-
бьн, чьм ки бә ри хwәс ть на wә, 
Ба ве wә занә чь wә р’а ла зьм ә. 
9Ле һун аһа дӧа бь кьн: 

‹Ба ве мә йи Ә’з ма на! На ве Тә 
пи розф бә*, 

10 П’ад ша ти йа Тә бе, ә’мь ре 
Тә бә, ча wа ль ә’з мен, ӧса 
жи ль сәр ә’р де. 

11 На не мә йи р’о же р’ож бь 
р’ож бь дә мә. 

12 Дәй нед мә бь бах ши нә, ча-
wа кӧ әм дь бах ши нь нә 
дәйн да ред хwә. 

13 У мә нә бә ще р’ь бан дь неф, 
ле мә жь йе хь раб* хь лаз 
кә, чьм ки п’ад ша ти, qә-
wат у р’у мәт йед Тә нә, 
һ’ә та-һ’ә та йе. Аминф**›. 

14Һә гәр һун нә һә qи йед мә-
рь ва йә һьн да ва wә да кӧ дь кьн 
бь бах ши ньн, Ба ве wә йи Ә’з ма-
на жи wе wә бь бах ши нә. 15Ле 
һә гәр һун нә һә qи йед мә рь ва 
нә бах ши ньн, Ба ве wә жи нә-
һә qи йед wә на бах ши нә. 

Һинкьрьнабонар’ожийе
16Га ва кӧ һун р’о жи дь гь рьн, 

ми на дӧ р’у йа мә’ дә кь ри ни бьн. 
Әw мә’ де хwә дь кьн, wә ки мә рьв 
бь за нь бьн кӧ әw р’о жи нә. Әз 
р’аст wә р’а дь бе жьм, кӧ wа на 
һә qе хwә стан ди йә. 17Ле ча хе 
тӧ р’о жи дь гь ри, сәр ч’ә’ ве хwә 
бь шо, сә ре хwә шә кә*, 18wә ки 
мә рьв нь за нь бьн кӧ тӧ р’о жи 
йи, ле т’ә не Ба ве тә йи кӧ на йе 
ди ть не за нь бә. У Ба ве тә йи 
тьш тед кӧ тӧ дь зи ва дь ки дь-
би нә, wе һә qе тә бь дә тә. 

* 6:9 Бь го ть нә кә дьн: «Бь ра ин сан qә дь ре на ве Тә йи пи роз бь гь рә». 
* 6:13 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Жь ми ре щьн». 
** 6:13 Нав дәст нь ви са ред һә рә qәнщ да әв йәк т’ӧнә: «Чьм ки п’ад ша ти, 
qә wат у р’у мәт йед тә нә, һ’ә та-һ’ә та йе. Амин». 
* 6:17 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Сә ре хwә р’унф кә», ча wа 
ни ша на ша йи йе. 
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Хьзнаә’змана
(Луqа12:33‑34)

19Ль сәр дь не хьз не хwә р’а 
нә щь ви ньн. Ль ве дә ре зәнг у 
бь зуз хь раб дь кьн у дьз дә рә-
вә дь кьн дь дь зьн. 20Ле хьз не 
хwә р’а ль ә’з мен бь щь ви ньн. 
Ль wе дә ре зәнг у бь зуз хь раб 
на кьн у дьз жи дә рә вә на кьн 
на дь зьн. 21Чьм ки хьз на тә 
к’и дә ре бә, дь ле тә жи wе ль 
wе дә ре бә. 

Ч’ьрабәдәне
(Луqа11:34‑36)

22Ч’ь ра бә дә не ч’ә’в ә. Һә-
гәр ч’ә’ ве тә п’ак ә, т’ә ма ми йа 
бә дә на тә йе р’о на йи бә. 23Ле 
һә гәр ч’ә’ ве тә хь раб ә, т’ә-
ма ми йа бә дә на тә йе тә’ ри бә. 
Аwа һә гәр әw р’о на йа кӧ нав 
тә да йә тә’ ри йә, тә’ ри wе чь-
qас зе дә бә! 

Хwәдеуһәбукафдьнйайе
(Луqа16:13)

24Т’ӧ кәс нь ка рә дӧ аха р’а 
хӧ лам ти йе бь кә, чьм ки йан 
wе һ’и ле wи жь йә ки һә р’ә у 

йе дь не һ’ьз бь кә, йан жи wе 
qә дь ре йә ки бь гь рә у йе дь не 
бе һӧр мәт кә. Һун нь ка рьн һьн 
Хwә де р’а, һьн жи һә бу ке р’аф* 
хӧ лам ти йе бь кьн. 

Һинкьрьнадәрһәqа
хәмкьрьнеда
(Луqа12:22‑31)

25Лә ма әз wә р’а дь бе жьм, 
бо на ә’мь ре хwә хә ма нә кьн, 
кӧ һу не чь бь хwьн у чь вә хwьн, 
нә жи бо на бә дә на хwә, кӧ һу-
не чь ль хwә кьн. Нә ә’мьр жь 
хwа рь не qи мәт тьр ә у бә дән 
жи жь к’ьн ща? 26Ди на хwә бь-
дь нә тәй рә дед ә’з мен. Әwа на 
нә дь р’ә ши ньн, нә дь дь рун у 
нә жи ә’м ба ра да дь щь ви ньн, 
ле Ба ве wә йи Ә’з ма на р’ьс qе 
wан дь гь һи нә. Нә һун жь wан 
qи мәт тьр ьн? 27Иди жь wә к’и 
дь ка рә бь хә мед хwә дә qә ке 
сәр ә’мь ре хwә да зе дә кә?* 
28У бо на к’ьн ща һун чь ма 

хәм дь кьн? Ди на хwә бь дь нә 
со сь нед чо ле, ча wа шин дь бьн, 
нә дь хә бь тьн у нә жи дь р’е сьн. 
29Ле әз wә р’а дь бе жьм, кӧ Сь-
ле ман жи ль на ва т’ә ма ми йа 

* 6:24 Хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ма мон». Мә’ на ве әв ә: Ма ле дь не, п’ә-
рә, дәw лә ти йа ве дь не. 
* 6:27 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бь һӧс тә ке ль сәр бә жь на хwә дь реж кә». 
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wе хер-хьз на хwә да ми на жь 
wан йә ке хwә нә кьр. 30Һә гәр 
ги һа йе чо ле, кӧ иро һә йә у 
сь бе да ве жь нә на ва егьр, Хwә-
де ӧса дь хә мь ли нә, ле чь qас 
зе дә wе ль wә кә, кем ба wәр но? 
31Иди хәм нә кьн у нә бе жьн: 
‹Әме чь бь хwьн?› йан: ‹Чь 
вә хwьн?› йан жи: ‹Чь ль хwә 
кьн?› 32П’ут п’а рьст ль пәй wан 
һ’ә му тьш та дь к’ә вьн, ле Ба-
ве wә йи Ә’з ма на занә кӧ һун 
һ’әw ще wан һ’ә му тьш та нә. 
33Ле бә ре пе шьн ль П’ад ша-
ти йаф Хwә де бь гә р’ьн у бь кьн 
кӧ р’ас ти йа Wи бь qә ди ньн у 
әw һ’ә му йе wә р’а бе нә да йи не. 
34Иди бо на р’о жа сь бе хә ма 
нә кьн, чьм ки р’о жа сь бе wе 
бо на хwә хә ма бь кә. Хә мед 
р’о же бә си wе нә. 

Һинкьрьнадәрһәqа
ломәкьрьнедаф

(Луqа6:37‑38,41‑42)

71Ло ма нә кьн, кӧ ло мәф ль 
wә нә бьн. 2Һун чь ло ма 

бь кьн, әw ло мә жи wе ль wә 
бь бьн у һун бь чь ча пе бь пи-
вьн, бь wе ча пе жи wә р’а wе 
бе пи ва не. 3Тӧ чь ма qьр шь ке 
ч’ә’ ве бьре хwә да дь би ни, ле 
к’е ра не ч’ә’ ве хwә да на би ни? 

4Йан жи ча wа тӧ дь ка ри бе жи 
бьре хwә: ‹Бь һе лә кӧ әз qьр шьк 
жь ч’ә’ ве тә дәр хьм›, ле ва йә 
к’е ран ч’ә’ ве тә да һә йә? 5Дӧ-
р’у! Пе ши йе к’е ра не ч’ә’ ве хwә 
дәр хә. Паше те qәнщ бь би ни 
кӧ ча wа qьр шьк жь ч’ә’ ве бьре 
хwә дәр хи. 
6Тьш те бӧ һӧр ти нә дь нә са 

у нә жи дӧ р’едф хwә ба ве жь нә 
бәр бә ра за. Һә гәр на, бә ра зе 
wан бьн нь гед хwә да п’е пәс 
кьн у сә йе жи вә гә р’ьн wә 
бь дь р’и ньн. 

Бьхwазьн,бьгәр’ьн,
дәрихьн

(Луqа11:9‑13)

7Бь хwа зьн һу не бьс ти ньн, 
бь гә р’ьн һу не бь би ньн, дә ри 
хьн wе бәр wә вә бә. 8Чьм ки 
к’и кӧ дь хwа зә дьс ти нә, к’и 
кӧ дь гә р’ә дь би нә у к’и кӧ 
дә ри дь хә бәр вә дь бә. 9Жь 
wә к’и жан ә әw мә рьв, кӧ 
кӧ р’е wи нан же бь хwа зә, әw 
кә вьр бь де? 10Йан жи мә’ си 
бь хwа зә, әw мә’р бь де? 11Һун 
кӧ хь раб ьн, за ньн тьш тед 
qәнщ бь дь нә за р’ед хwә, ле 
Ба ве wә йи Ә’з ма на wе чь qас 
тьш тед qәнщ бь дә әwед кӧ жь 
Wи дь хwа зьн. 
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Qануназер’
12Һәр чь кӧ һун дь хwа зьн 

мә рьв бо на wә бь кьн, һун жи 
ӧса wа на р’а бь кьн. Әв ә мә’ на 
һин кь рь на Qа ну не у п’е хәм-
бә ра. 

Дәретәнг
(Луqа13:24)

13Дә ре тәнг р’а бь к’ә вь нә һьн-
дӧр’, чьм ки фь рә йә әw дә ри у 
бәр ә әw р’и йа кӧ дь бә бәр бь 
ӧн да бу не у гә ләк ьн әwед кӧ 
wе да дь чьн. 14Ле гә лә ки тәнг ә 
әw дә ри у зә’ мәт ә әw р’и йа кӧ 
дь бә бәр бь жи йи не у һьн дьк 
ьн әwед кӧ wе р’е йе дь би ньн. 

Дарубәреwе
(Луqа6:43‑45)

15Һ’әв за хwә жь п’е хәм бә ред 
дә рәw бь кьн. Әwе бь п’ос те пез 
бе нә щәм wә, ле һьн дӧр’ ва гӧ ред 
п’ә р’а ни нә. 16Һу не wа на жь бә-
ред wан нас бь кьн. Гә ло кә сәк 
жь сть ри йа ть ри йа дь чь нә, йан 
жи жь дь р’и йа һе жи ра? 17Да ра 
qәнщ бә ре qәнщ дь дә, ле да ра 
хь раб бә ре хь раб дь дә. 18Да ра 
qәнщ нь ка рә бә ре хь раб бь дә, 
нә жи да ра хь раб дь ка рә бә ре 
qәнщ бь дә. 19Һәр да ра кӧ бә ре 
qәнщ на дә те бь р’ин у ави ть не 

на ва агьр. 20Аwа һу не wа на жь 
кь ред wан нас бь кьн. 

К’иһежайи
П’адшатийаӘ’зманайә

(Луqа13:26‑27)

21Нә кӧ әwе Мьн р’а дь бе жә: 
‹Хӧ дан! Хӧ дан!› wе бь к’ә вә 
П’ад ша ти йа Ә’з ма на, ле әwе 
бь к’ә ве, йе кӧ ә’мь ре Ба ве Мь ни 
Ә’з ма на дь qә ди нә. 22Wе Р’о же 
гә лә ке Мьн р’а бе жьн: ‹Хӧ дан! 
Хӧ дан! Нә мә бь на ве Тә п’е-
хәм бәр тиф кь рьн у бь на ве Тә 
щьнф дәр хьс тьн у бь на ве Тә 
гә ләк к’ә рә мәт кь рьн?› 23Һьн ге 
Әзе аш кә рә wан р’а бе жьм: ‹Жь 
Мьн дур к’әвьн, нә һәq но! Мьн 
һун т’ӧ щар нас нә кь рь нә›. 

Малайесәрwахт
умалайебефә’м
(Луqа6:47‑49)

24Аwа к’и кӧ ван го ть нед Мьн 
дь бь һе у wан дь qә ди нә, әw ми на 
мә рь вә ки сәр wахт ә, кӧ ма ла 
хwә сәр ке вьр че кьр. 25Ба ран 
ба ри, ба у ле йиф р’а бун, wе ма ле 
хьс тьн, ле әw мал һьл нә ши йа, 
чьм ки һ’и ме wе сәр ке вьр бу. 
26Ле к’и кӧ ван го ть нед Мьн 
дь бь һе у на qә ди нә, әw ми на 
мә рь вә ки бе фә’м ә, кӧ ма ла 
хwә сәр qу ме че кьр. 27Ба ран 
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ба ри, ба у ле йи р’а бун, wе ма ле 
хьс тьн у әw мал һьл ши йа, лап 
wе ран бу чу». 

Һ’ӧкӧмеИса
28Га ва Иса әв го ть нед Хwә 

сәр һәв да ани, ә’ла ләт сәр 
һин кь рь на Wи зән дә гьр тиф 
ман, 29чьм ки Әwи ми на йә ки 
хwә йи һ’ӧ кӧм әw һин дь кь рьн, 
нә кӧ ми на qа нун за нед wан. 

Исайәкижьк’отибунеф
паqьждькә

(Марqос1:40‑45;Луqа5:12‑16)

81Паше Иса жь ч’и йе һа тә 
хwа ре, ә’ла лә тә кә гь ран да 

пәй Wи чу. 2Һьн ге йә ки к’о тиф 
һат хwә ави тә бәр Wи у го те: 
«Хӧ дан! Һә гәр бь хwа зи, Тӧ 
дь ка ри мьн па qьж ки*». 
3Иса дәс те Хwә дь реж кь ре 

ле к’әт у го те: «Әз дь хwа зьм. 
Па qьж бә!» У дәст хwә да әw 
жь к’о ти бу не па qьж бу. 4Һьн-
ге Иса же р’а гот: «Бь нь һе р’ә, 
т’ӧ кә си р’а тьш тә ки нә бе жи, 
ле һә р’ә хwә ни ша ни к’а һин 
кә у һ’ә ди йа кӧ Му саф т’ә ми 
да йә бь дә, wә ки һ’ә му йа р’а 
бь бә шә’ дә ти». 

Исахӧламесәрсәдәкиф
qәнщдькә

(Луqа7:1‑10;Йуһ’әнна4:43‑54)

5Га ва Иса к’ә тә Кә фәр на-
һу ме, сәр сә дәкф һа тә щәм Wи, 
һи ви же кьр у го те: 6«Хӧ дан, 
хӧ ла ме мьн шь лу шә’т мал да 
п’ал да йә, гә лә ки щә фе дь би-
нә». 7Иса го тә wи: «Әзе бем 
wи qәнщ кьм». 8Сәр сәд ле 
вә гә р’анд у го те: «Хӧ дан, әз 
нә һе жа мә кӧ Тӧ бе йи ма ла 
мьн. Ле т’ә не хә бә рә ке бе жә у 
хӧ ла ме мь не бь wе хә бә ре qәнщ 
бә. 9Әз хwә ха жи мә рь вә ки бьн 
һ’ӧ кӧм да мә у бьн дәс те мьн-
да жи әс кәр һә нә. Әз йә ки р’а 
дь бе жьм: ‹Һә р’ә›, дь чә, йә ки 
дьн р’а дь бе жьм: ‹Wә рә›, те у 
хӧ ла ме хwә р’а дь бе жьм: ‹Ви 
тьш ти бь кә›, дь кә». 
10Га ва Иса әв йәк бь һист, 

зән дә гьр ти ма у го тә әwед кӧ 
пәй wи дь чун: «Әз р’аст wә р’а 
дь бе жьм, Исра еле да жи Мьн ба-
wә ри кәф аһа йә ки да нә ди ти йә. 
11Әз wә р’а дь бе жьм, кӧ гә лә ке 
жь р’о һь ла те у жь р’о ава йе бен у 
ша йи йа П’ад ша ти йа Ә’з ма на да 
т’ә ви Бь ра һим, Ис һаq у Аqуб 

* 8:2 Ль го ра Qа ну наф Му саф мә рь вед к’о ти һ’ә рамф бун. Дәр һә qа мә-
рь вед к’о ти да ван сә ри йа бь ху ньн: Qа ну на К’а һин ти йе 13-14. 
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р’у нен, 12ле за р’ед П’ад ша ти-
йе wе бе нә ави ть не тә’ ри йа 
дәр ва. Ль wьр wе бь бә гь ри у 
ч’ьр кә-ч’ьр ка дь ра на». 13Паше 
Иса сәр сәд р’а гот: «Һә р’ә! Бь ра 
ль го ра ба wә ри йа тә тә р’а бә». 
У wе дә ме хӧ ла ме wи qәнщ бу. 

Исагәләкнәхwәша
qәнщдькә

(Марqос1:29‑34;Луqа4:38‑41)

14Га ва Иса һа тә ма ла Пәт рус, 
хwә си йа wи т’а йе да п’ал да йи 
дит. 15Әwи дәс те Хwә да дәс-
те wе у т’а йе же бәр’ да, р’а бу 
бәр дәс ти Wи р’а кьр. 
16Га ва р’о чу ава, гә ләк щь-

на к’ә ти ани нә щәм Wи. Әwи 
бь хә бә ре р’ӧ һ’едф һ’ә рам дәр-
хьс тьн у һ’ә му нә хwәш qәнщ 
кь рьн. 17Әв аһа бу, кӧ әw го ть на 
бь за ре Иша йа п’е хәм бәр бе 
се ри, кӧ нь ви сар ә: «Әwи нә-
хwә ши йед мә һьл дан у ешед 
мә бь рьн»*. 

Щабдарийа
йедкӧпәйИсадьчьн

(Луqа9:57‑62)

18Ча хе Иса ә’ла ләт до ра Хwә 
дит, ә’мьр ль ша гьр та кьр кӧ 
һә р’ь нә wи бә ри го ле. 19Һьн ге 

qа нун за нәк не зи ки Wи бу у 
го те: «Дәрс дарф! Тӧ к’ӧ да жи 
һә р’и, әзе пәй Тә бем». 20Иса 
го тә wи: «Р’у ви йа р’а qӧл һә нә, 
тәй рә дед ә’з мен р’а жи һе лин, 
ле бо на Кӧ р’еф Ме рьв щик т’ӧнә 
кӧ сә ре Хwә ле дай нә». 
21Ша гьр тә ки Wи го те: «Хӧ-

дан! Изь не бь дә мьн кӧ әз пе-
ши йе һә р’ьм ба ве хwә дә фьн 
кьм». 22Ле Иса же р’а гот: «Тӧ 
пәй Мьн wә рә. Бь ра мь ри мь-
ри йе хwә дә фьн кьн». 

Исафьртонефдьсәqьр’инә
(Марqос4:35‑41;Луqа8:22‑25)

23Га ва Иса к’ә тә qә йь ке, 
ша гьр тед Wи т’ә ви Wи чун. 
24Ньш ке ва фьр то нә кәф мә зьн 
ль го ле р’а бу, ӧса кӧ qә йьк пе-
ла да ӧн да дь бу. Ле Әw р’а за йи 
бу. 25Һьн ге ша гьрт не зи ки Wи 
бун, әw һ’ьш йар кь рьн у го ть-
не: «Хӧ дан! Мә хь лаз кә! Әм 
ӧн да дь бьн!» 26Иса го тә wан: 
«Чь ма һун ӧса тьр со нәк ьн 
кем ба wәр но?» Wе дә ме р’а бу ль 
ба йе у го ле һь латф у һ’ә му тьшт 
сә qь р’ин. 27Мә рь вед т’ә ви Wи 
ә’щеб ма йи ман у го тьн: «Әв 
к’и йә, кӧ ба у гол жи ель миф 
Wи дь бьн?» 

* 8:17 Иша йа 53:4. 
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Исадӧщьнак’әтийа
qәнщдькә

(Марqос5:1‑20;Луqа8:26‑39)

28Га ва Иса дәр ба зи wи али-
йе т’оп ра хед Гәр да ри не бу, дӧ 
щь на к’ә ти жь нав го р’ьс та на 
дәр к’ә тьн у р’ас ти Wи һа тьн. 
Әw ӧса һар бун, кӧ кә сәк нь-
ка рь бу wе р’е р’а дәр баз бу йа. 
29Wа на кь рә qи р’ин у го тьн: 
«Тӧ чь жь мә дь хwа зи, Кӧ р’е 
Хwә де? Жь wәхт зу тьр һа ти 
щә фе бь ди мә?» 30Жь wа на 
wе да тьр су ри ки бә ра за йи мә-
зьн дь ч’е ри йа. 31Щь на р’ә ща 
жь Wи кьр у го ть не: «Һә гәр Тӧ 
мә дәр дь хи, бь һе лә әм һә р’ьн 
бь к’ә вь нә на ва су ри йе бә ра за». 
32Әwи го тә wан: «Һә р’ьн!» Әw 
жи дәр к’ә тьн чун к’ә ть нә на ва 
бә ра за у әw су ри пе ва жор да 
р’ә ви, хwә жь кән дел да ави ть-
нә го ле у хә нь qин. 33Бә раз ван 
р’ә вин чу нә ба жер, чь кӧ һа-
ть бу сә ре щь на к’ә ти йа го тьн. 
34Һьн ге һ’ә му мә рь вед ба жер 
дәр к’ә ть нә пе ши йа Иса у га ва 
Әw ди тьн, р’ә ща жь Wи кь рьн 
кӧ жь ә’р де wан һә р’ә. 

Исашьлушә’тәки
qәнщдькә

угӧнедwидьбахшинә
(Марqос2:1‑12;Луqа5:17‑26)

91Иса к’ә тә qә йь ке паш да 
вә гә р’и йа һа тә ба жа ре Хwә*. 

2Wе дә ре шь лу шә’ тәк нь ви не-
да п’ал да йи ани нә щәм. Га ва 
Иса ба wә ри йа wан дит, го тә йе 
шь лу шә’т: «Ла wо, сәр хwә бә! 
Гӧ нед тә һа ть нә бах шан дь не». 
3Һьн ге жь qа нун за на һь нәк 

нав хwә да фь кь рин: «Әва нь ге 
Хwә Хwә де р’а да ве жә»*. 4Фь-
кь ред wан Иса ва ә’йан бун 
у гот: «Һун чь ма дь ле хwә да 
тьш те хь раб дь фь кь рьн? 5К’и-
жан р’ь һ’әт те го ть не: ‹Гӧ нед 
тә һа ть нә бах шан дь не›, йан 
‹Р’а бә у бь гә р’ә›? 6Ле wә ки һун 
бь за нь бьн кӧ һ’ӧ кӧ ме Кӧ р’е 
Ме рьв һә йә ль сәр дь не гӧ на 
бь бах ши нә», һьн ге го тә йе 
шь лу шә’т: «Р’а бә нь ви на хwә 
һьл дә, һә р’ә ма ла хwә!» 7Әw 
жи р’а бу чу ма ла хwә. 8Га ва 
ә’ла лә те әв йәк дит, хофе әw 
гьр тьн у шь кь ри да нә Хwә де, 
кӧ әв һ’ӧ кӧм да йә мә рь ва. 

* 9:1 Ль го ра Мәт та 4:13, ба жа ре Wи Кә фәр на һум бу. 
* 9:3 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Әва к’ь фь ри йа дь кә» йан «Әва на ве 
Хwә де бе һӧр мәт дь кә». 
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ИсагазиМәттадькә
(Марqос2:13‑17;Луqа5:27‑32)

9Иса жь wьр пеш да чу, йә ки 
кӧ на ве wи Мәт та бу ль щи йе 
хәрщ һьл да не р’у ньш ти дит у 
го те: «Пәй Мьн wә рә». Әw жи 
р’а бу пәй Иса чу. 
10Га ва Иса ма ла Мәт та да 

сәр сьф ре р’у ньш ть бу, гә ләк 
хәрщ гьр у гӧ нә к’а редф дьн һа-
тьн т’ә ви Иса у ша гьр тед Wи 
р’у ньш тьн. 11Ча хе фе рь си йа 
әв йәк дит, ша гьр тед Wи р’а 
го тьн: «Чь ма Дәрс да ре wә т’ә-
ви хәрщ гьр у гӧ нә к’а ра дь хwә 
у вә дь хwә?» 12Ле га ва Иса әв 
йәк бь һист wа на р’а гот: «Сах-
ләм нә һ’әw ще һ’ә ким ьн, ле 
нә хwәш. 13Һә р’ьн мә’ на ван 
хә бә ра һин бьн: ‹Әз р’ә’ ме дь-
хwа зьм, нә кӧ qӧр ба неф›*. Әз 
нә һа ть мә га зи йед р’аст кьм, 
ле га зи гӧ нә к’а ра». 

Пьрсар’ожигьртьне
(Марqос2:18‑22;Луqа5:33‑39)

14Һьн ге ша гьр тед Йу һ’ән на 
һа ть нә щәм Wи у го ть не: «Чь ма 
әм у фе рь си гә ләк ща ра р’о жи 
дь гь рьн, ле ша гьр тед Тә р’о жи 
на гь рьн?» 15Иса го тә wан: «Qәт 

дь бә кӧ хwән ди йед дә’ wа те ши-
не бь кьн, һ’ә та кӧ зә’ ва т’ә ви 
wан ә? Ле р’о же бен, га ва зә’ ва 
жь wан бе һьл да не, һьн ге wе 
р’о жи бь гь рьн. 
16Кә сәк пе п’ар ч’е ну к’ьн-

ща кә вьн п’и нә на кә, чьм ки 
п’ар ч’е к’ьн ща кә вьн ва дь ру ти 
wе зо ре ль к’ьн ща кә вьн бь кә 
у щи йе qә ль ши wе һе ль бәр 
һәв һә р’ә. 17Нә жи шә ра ва ну 
дь кь нә мәш кед кә вьн. Һә гәр 
ӧса бә, мәш ке бь т’ә qьн, шә ра ве 
бь р’ь жә у мәш ке жи хь раб бьн. 
Ле шә ра ва ну дь кь нә мәш ке ну 
у һәр дӧ жи те нә хwә йи кь рь не». 

Qизькамьри
ук’ӧлфәтәкәнәхwәш

(Марqос5:21‑43;Луqа8:40‑56)

18Га ва Иса һе әв йә ка wа на-
р’а дь гот, һә ма һьн ге сәр wе рәк 
һат хwә ави тә бәр нь ге Wи у 
го те: «Qи за мьн һе жа мь ри йә. 
Ле wә рә дәс те хwә дай нә сәр 
wе у әwе бь жи». 
19Иса р’а бу т’ә ви ша гьр тед 

Хwә да пәй wи чу. 20У ва к’ӧл-
фә тә кә нә хwәш, кӧ донз дәһ 
са лед wе бун сәр ху не вә бь-
бу, пьш те ва һат у р’и ши йед 
к’ьн ще Иса к’әт. 21Әwе не та 

* 9:13 Һо сейа 6:6. 
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хwә да да ни бу: «Һә гәр әз т’ә не 
к’ьн ще Wи к’ә вьм, әзе qәнщ 
бьм». 22Иса сәр мь ле Хwә-
ва вә гә р’и йа әw дит у го те: 
«Ә’вде! Сәр хwә бә! Ба wә ри йа 
тә тӧ qәнщ кь ри». У wе дә ме 
әw к’ӧл фәт qәнщ бу. 
23Га ва Иса гь һиш тә ма ла 

сәр wер, ди на Хwә да йе, wе 
qа р’ә-qа р’а ә’ла лә те йә у бь-
лур ван жи зә лу ли ле дь хьн 24у 
го тә wан: «Дәр к’ә вьн! Qи зьк 
нә мь ри йә, ле һе нь жи йә». Wа на 
qәр феф хwә Пе дь кь рьн. 25Ле 
га ва щьм ә’т дәр хьс ть нә дәр ва, 
Иса чу һьн дӧр’ дәс те wе гьрт 
у qи зьк р’а бу сәр хwә. 26Әва 
дәнг-бә’ са т’ә ма ми йа wи wә-
ла ти да бә ла бу. 

Исадӧкораqәнщдькә
27Га ва Иса жь wьр дәр к’әт чу, 

дӧ мә рь вед кор да нә пәй Wи 
кь рь нә qи р’ин у го тьн: «Кӧ р’еф 
Да wьд! Мә wә рә р’ә’ ме!» 
28Га ва кӧ гь һиш ть нә ма ле, 

әw һәр дӧ кор һа ть нә щәм Wи. 
Иса жь wан пьр си у гот: «Һун 
ба wәр дь кьн, кӧ Әз дь ка рьм 
али wә бь кьм?» Wа на гот: «Бә-
ле Хӧ дан». 29Һьн ге Иса дәс те 
Хwә да ч’ә’ вед wан у гот: «Ль 
го ра ба wә ри йа wә wә р’а бә». 
30Wе дә ме ч’ә’ вед wан вә бун. 

Иса һ’ьшк т’ә ми ль wан кьр 
у гот: «Һаш жь хwә һә бьн, кӧ 
т’ӧ кәс ве йә ке нә һ’ә сә». 31Ле 
әw дәр к’ә тьн, т’ә ма ми йа wи 
wә ла ти да нав у дән ге Wи бә-
ла кь рьн. 

Исалалqәнщдькә
32Ча хе әwа на дәр к’ә тьн чун, 

һь нә ка щь на к’ә ти ки лал ани 
щәм Иса. 33Га ва Әwи щьн дәр-
хьст, йе лал хә бәр да. Ә’ла ләт 
ә’щеб ма йи ма у гот: «Ль Исра-
еле жи тьш тә ки аһа т’ӧ щар 
нә qә wь ми йә». 34Ле фе рь си йа 
гот: «Әw бь һ’ӧ кӧ ме сәр wе ре 
щь на щь на дәр дь хә». 

ГӧнеИсальщьмә’тете
35Иса һ’ә му гӧнд у ба жа ра 

дь гә р’и йа, к’ь ниш тед wан да 
һин дь кьр, Мьз ги ни йа П’ад ша-
ти йе дан на син дь кьр у ль нав 
щьм ә’ те һ’ә му щу р’ә нә хwә ши 
qәнщ дь кь рьн. 36Га ва Әwи 
ә’ла ләт дит, гӧ не Wи ль wан 
һат, чьм ки әwа на ми на пә зе бе 
шь ван, бә р’ә да йи у бә ла бу йи 
бун. 37Һьн ге Әwи ша гьр тед 
Хwә р’а гот: «Нан дь рунф гә ләк 
ә, ле п’а лә һьн дьк ьн. 38Аwа 
һи ви жь Хwә йе дь ру не бь кьн, 
wә ки п’а ла нан дь ру на Хwә р’а 
бь ши нә». 
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Наведһәрдонздәһ
шандийаф

(Марqос3:13‑19;Луqа6:12‑16)

101Иса һәр донз дәһ ша гьрт 
га зи щәм Хwә кь рьн у 

һ’ӧ кӧм да wан кӧ р’ӧ һ’ед һ’ә рам 
дәр хьн, һ’ә му еш у нә хwә ши йа 
жи qәнщ кьн. 2На ве һәр донз-
дәһ шан ди йаф әв ьн: Йе пе шьн 
Шьм һ’ун, кӧ Пәт рус те го ть не 
у бьре wи Ән дра wьс, Аqу бе 
Зә бә ди у бьре wи Йу һ’ән на, 
3Фи ли по у Бәр то ло мә йо, Т’у-
ма у Мәт та йе хәрщ гьр, Аqу беф 
Һал фа wо у Тәдайо* 4Шьм һ’у не 
wә лат п’а рьстф* у Щь һу да йе 
Ис хәр йо тиф, әwе кӧ нә ма ми-
йаф Иса кьр. 

Шандьнаһәрдонздәһа
(Марqос6:7‑13;Луqа9:1‑6)

5Иса әв һәр донз дәһ шан дьн, 
т’ә ми ль wан кьр у гот: «Нә чь-
нә на ва нә щь һу йа у нә к’ә вь нә 
ба жа ред Са мәр йа йеф. 6Ле пе-
ши йе һә р’ь нә нав пә зед ма ла 
Исра еле йә ӧн да бу йи. 7Га ва 
һун һә р’ьн, дан на син кьн у 

бе жьн: ‹П’ад ша ти йа Ә’з ма на 
не зик бу йә›. 8Нә хwә ша qәнщ 
кьн, мь ри йа сах кьн, к’о ти йа 
па qьж кьн, щь на дәр хьн. Wә 
бе һәq стан ди йә, бе һәq жи бь-
дьн. 9Ль бәр пьш та хwә да т’ӧ 
тьш ти һьл нә дьн: Нә зер’, нә 
зив, нә сь фьр, 10нә ту рьк бо на 
р’е, нә дӧ дәст кь рас, нә ча рьх, 
нә шьв дар, чьм ки п’а лә һе жа йи 
р’ьс qе хwә йә. 
11Чь ба жар йан гӧн де кӧ һун 

бь к’ә вь не, ма лә кә һе жа бь би-
ньн у ль wьр бь ми ньн, һ’ә та кӧ 
һун жь wьр дь чьн. 12Га ва һун 
һә р’ь нә ма ле, сь ла ве бь дь нә 
wе у бе жьн: ‹Ә’дь ла йи ве ма-
ле р’а›. 13У һә гәр әw мал һе жа 
йә, бь ра сь ла ва wә ль сәр wе 
бә, ле һә гәр нә һе жа йә, бь ра 
сь ла ва wә ль wә вә гә р’ә. 14Ле 
к’и кӧ wә qә бул нә кә у гӧһ да-
ри йа хә бә ред wә нә кә, га ва кӧ 
һун жь wе ма ле, йан жи жь wи 
ба жа ри дәр дь к’ә вьн, т’о за нь-
гед хwә даw ши ньн. 15Әз р’аст 
wә р’а дь бе жьм, Р’о жаф Ах рә те 
һ’а ле wә ла те Со домф у Го мо ра йе 
wе жь йа wи ба жа ри че тьр бә. 

* 10:3 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «Тәдайо» «Ле wиф» һә йә, йан 
жи «Ле wи кӧ Тәдайо һа тә бәр нав кь рь не». 
* 10:4 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Шьм һ’у не жь Qа на не». 
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Минапезльнавгӧра
(Марqос13:9‑13;
Луqа21:12‑17)

16Ва Әз wә дь ши ньм ча wа 
пәз на ва гӧ ра. Иди ми на мә’ ра 
сәр wахт бьн у ми на кә вот ка 
дьл сах. 17Ле һ’әв за хwә жь мә-
рь ва бь кьн, әwе wә бь бь нә бәр 
ди wа на у к’ь ниш тед хwә да wә 
бь дь нә бәр qам чи йа. 18Р’у йе 
Мьн да wе wә бь бь нә бәр wә-
ли йаф у п’ад ша, кӧ һун бәр wан 
у нә щь һу йа шә’ дә ти йе бь дьн. 
19Ле ча хе wә бь бь нә бәр ди-
wа на, хәм нә кьн кӧ һу не ча wа 
йан чь хә бәр дьн. Тьш тед кӧ 
һу не хә бәр дьн, wе дә ме wә-
р’а wе бе да йи не. 20Чьм ки нә 
кӧ һу не хә бәр дьн, ле Р’ӧ һ’е 
Ба ве wә йи кӧ на ва wә да йә 
wе хә бәр дә. 
21Бь ра wе бьре хwә бь дә 

кӧш ть не, ба ве жи кӧ р’е хwә 
у зар’ жи wе һьм бә ри де у 
ба ве хwә р’а бьн у wан бь дь нә 
кӧш ть не. 22Бо на на ве Мьн 
һу не бәр ч’ә’ ве һ’ә му йа р’әш 
бьн. Ле к’и кӧ һ’ә та хь ла зи йе 
тә йах кә әwе хь лазф бә. 23У 
га ва нав ви ба жа ри да wә бь-
зе ри ньн, бь р’ә вь нә ба жа рә ки 
дьн. Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, 
һ’ә та һа ть на Кӧ р’е Ме рьв, һун 

һ’ә му ба жа ред Исра еле пе р’а 
на гь һи ньн бь гә р’ьн. 
24Ша гьрт жь дәрс да ре хwә 

нә мәс тьр ә у нә жи хӧ лам жь 
аха йе хwә. 25Бә си ша гьрт ә, 
wә ки ми на дәрс да ре хwә бә у 
хӧ лам жи ми на аха йе хwә бә. 
Һә гәр мал хе ма ле р’а ‹Бәл зә-
булф› го тьн, һьн ге нә фә ред 
wи р’а wе чь бе жьн? 

Бьзаньбьн
кӧтьрсаwәжьк’еһәбә

(Луqа12:2‑7)

26Аwа иди т’ӧ щар жь мә рь ва 
нә тьр сьн. Тьш тә ки дь зи ва т’ӧнә 
кӧ дәр нә йе у нә жи вә шар ти 
кӧ к’ьфш нә бә. 27Чь кӧ Әз 
тә’ ри йе да wә р’а дь бе жьм, әwи 
нав р’о на йе да бе жьн у чь кӧ 
һун гӧ һа да дь бь һен, сәр ба на 
бь кь нә дән ги. 28У жь wан нә тьр-
сьн йед кӧ бә дә не дь кӧ жьн, ле 
нь ка рьн р’ӧһ’ бь кӧ жьн. Ле һун 
жь Wи бь тьр сьн, Йе кӧ дь ка рә 
р’ӧһ’ у бә дә не щә’ нь ме да ӧн да 
кә. 29Нә дӧ ч’ь вик бь дь ра вә ки 
чар qӧ р’у ше те нә фь ро та не? Ле 
йәк жи жь wан бе йи ә’мь ре 
Ба ве wә на к’ә вә ә’р де. 30Ле 
чь ль wә дь к’ә вә, һәр т’е лә ки 
п’о р’ед сә ре wә жь мар ти нә. 
31Иди нә тьр сьн. Һун жь гә ләк 
ч’ь ви ка qи мәт тьр ьн. 
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Иqрарфуинк’аркьрьнаф
Иса

(Луqа12:8‑9)

32К’и кӧ Мьн бәр мә рь ва 
иq рарф кә, Әзе жи wи бәр Ба ве 
Хwә йи Ә’з ма на иq рар кьм. 33Ле 
к’и кӧ Мьн бәр мә рь ва ин к’арф 
кә, Әзе жи wи бәр Ба ве Хwә йи 
Ә’з ма на ин к’ар кьм. 

Шуруә’дьлайи
(Луqа12:51‑53;14:26‑27)

34Нә фь кь рьн кӧ Әз һа ть мә 
дь не ә’дь ла йи йе би ньм. Әз 
нә һа тьм ә’дь ла йи йе би ньм, 
ле шур. 35Чьм ки Әз һат ьм кӧр’ 
жь ба ве, qи зе жь де у бу ке жь 
хwә си йе бь qә ти ньм 36у дьж мь-
нед ме рьв wе жь ма ла wи бьн*. 
37Әwе кӧ ба ве хwә йан ди йа 

хwә жь Мьн зә’ф тьр һ’ьз дь кә, 
нә һе жа йи Мьн ә. Әwе кӧ кӧ-
р’е хwә йан qи за хwә жь Мьн 
зә’ф тьр һ’ьз дь кә, нә һе жа йи 
Мьн ә. 38Әwе кӧ ха чеф хwә 
һьл на дә пәй Мьн на йе, әw нә 
һе жа йи Мьн ә. 39К’и ә’мь ре 
хwә бь гә р’ә, әwе ӧн да кә, ле 
к’и ә’мь ре хwә бо на Мьн ӧн да 
кә, әwе бь би нә. 

Һәqстандьн
(Марqос9:41)

40Әwе кӧ wә qә бул дь кә, 
Мьн qә бул дь кә у әwе кӧ Мьн 
qә бул дь кә, Йе кӧ Әз шан дь мә 
qә бул дь кә. 41Әwе кӧ п’е хәм бәр 
qә бул дь кә ча wа п’е хәм бәр, wе 
һә qе п’е хәм бәр бьс ти нә у әwе 
кӧ мә рь вә ки р’аст qә бул дь кә 
ча wа мә рь ве р’аст, wе һә qе йед 
р’аст бьс ти нә. 42У әwе кӧ т’а сә 
ава сар жи дь дә йә ки жь ван 
бь ч’у ка, бо на ха ть ре wе йә ке 
кӧ әw ша гьр те Мьн ә, Әз р’аст 
wә р’а дь бе жьм, әwе т’ӧ щар 
һә qе хwә ӧн да нә кә». 

Исащабапьрса
Йуһ’әннайеньхӧмдардьдә

(Луqа7:18‑35)

111Ча хе Иса т’ә ми йед кӧ 
да нә һәр донз дәһ ша-

гьр тед Хwә хь лаз кь рьн, жь wи 
щи йи чу нав ба жа ред wан, кӧ 
һин кә у дан на син кә. 
2Га ва Йу һ’ән на кә ле да бо на 

шь хӧ лед Мәсиһ бь һист, чәнд 
ша гьр тед* хwә шан дь нә щәм 
Wи 3у же пьр син: «Тӧ Әw и, 
Йе кӧ гә рә ке бь һа та, йан әм 

* 10:35-36 Ми ха 7:6. 
* 11:2 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «чәнд ша гьрт» «дӧ ша гьрт» һә йә. 
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һи ви йа йә ки дьн бьн?» 4Иса 
ща ба wан да у гот: «Һә р’ьн, 
чь кӧ һун дь би ньн у дь бь һен 
Йу һ’ән на р’а бе жьн. 5Кор дь-
би ньн, сә qәт дь гә р’ьн, к’о ти 
па qьж дь бьн, кәр’ дь бь һен, 
мь ри р’а дь бьн у фә qи ра р’а жи 
Мьз ги ни те да йи не. 6У хwә зи 
ль wи, кӧ жь Мьн п’ьшк на бә». 
7Га ва әwа на чун, Иса бо на 

Йу һ’ән на ә’ла лә те р’а дәст пе кьр 
гот: «Һун дәр к’ә ть нә бә р’и йе 
чь бь би ньн? Qа ми шә киф кӧ 
жь ба йе дь һ’ә жә? 8Йан һун 
дәр к’ә тьн чь бь би ньн? Мә-
рь вә ки к’ьн ще на зькф ль хwә 
кь ри? Нә әwед кӧ к’ьн ще на зьк 
ль хwә дь кьн, әw ма лед п’ад-
ша да нә? 9Йан һун дәр к’ә тьн 
чь бь би ньн? П’е хәм бә рә ки? 
Бә ле әз wә р’а дь бе жьм, жь 
п’е хәм бә рә ки жи мәс тьр ә. 
10Әва әw ә, бо на к’и жа ни 
нь ви сар ә: ‹Ва йә Әзе qа сь де 
Хwә пе ши йа Тә ва бь ши ньм. 
Әwе р’и йа Тә пе ши йа Тә ва 
һа зьр кә›*. 11Әз р’аст wә р’а 

дь бе жьм, жь на ва әwед кӧ жь 
к’ӧл фә та дь не к’ә ть нә, т’ӧ 
кәс жь Йу һ’ән на йе нь хӧм дар 
мәс тьр нә бу йә. Ле П’ад ша ти-
йа Ә’з ма на да йе һә ри бь ч’ук 
жь wи мәс тьр ә. 12Жь р’о жед 
Йу һ’ән на йе нь хӧм дар һ’ә та 
нь һа П’ад ша ти йа Ә’з ма на бь 
зор бә ти йе те һ’ь щум кь рь не у 
йед зор бә дь кьн кӧ зәф ти хwә 
кьн*. 13Чьм ки һ’ә му п’е хәм бә ра 
у Qа ну не һ’ә та Йу һ’ән на бо на 
П’ад ша ти йа Ә’з ма на шә’ дә ти 
дан*. 14У һә гәр һун дь хwа зьн ве 
йә ке qә бул кьн, әw ә Ел йа сеф 
кӧ гә рә ке бь һа та*. 15Гӧ һе к’е 
һә йә бь ра бь бь һе. 
16Нь һа Әз ви нь сь ли ми на 

чь бь шь би ньм? Әw ми на wан 
за р’а нә, йед кӧ ба за ра да р’у-
ньш ти нә, га зи һә ва лед хwә 
дь кьн 17у дь бе жьн: ‹Мә бо на 
wә зӧр’ не хьст, һун нә р’ә qь син 
у бо на wә бәйт’ф го тьн, wә шин 
нә кьр›. 18Йу һ’ән на һат, нә 
дь хwар, нә вә дь хwар у дь го-
тьн: ‹Щьн wи да һә йә›. 19Кӧ р’е 

* 11:10 Ма ла хи 3:1. 
* 11:12 Аһа жи те фә’м кь рь не: «П’ад ша ти йа Ә’з ма на бь qә wа те пеш да 
дь чә у йед зор бә дәст дь хьн». 
* 11:13 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Чьм ки һ’ә му п’е хәм бә ра у Qа ну не һ’ә та 
Йу һ’ән на п’е хәм бәр ти кь рьн». 
* 11:14 Ма ла хи 4:5. 
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Ме рьв һат, дь хwә у вә дь хwә, 
бо на Wи дь бе жьн: ‹Ва Әw йә ки 
пәй хwа рьн у вә хwа рь не к’ә ти 
йә, дос те хәрщ гьр у гӧ нә к’а ра 
йә›. Ле сәр wах тиф бь ә’мә лед* 
хwә к’ьфш дь бә кӧ әw р’аст ә». 

Бажареднәбаwәр
(Луqа10:13‑15)

20Һьн ге Иса дәст пе кьр ль 
wан ба жа ра һь лат, к’и жа на да 
гә ләк к’ә рә мә тед Wи qә wь ми-
бун, чьм ки әw жь гӧ нә кь рь не 
вә нә гә р’и йан. 21«Wәй ль тә 
Хо ра зин! Wәй ль тә Бәйт сай да! 
Һә гәр әw к’ә рә мә тед кӧ на ва 
wә да бун, Сур у Сай де да бь-
бу на, әwа на йе зу ва бь к’ӧрхф 
у к’о зи йеф т’о бәф бь кь ра на. 
22Ле Әз wә р’а дь бе жьм, Р’о жа 
Ах рә те, һ’а ле Су ре у Сайде wе 
жь һ’а ле wә че тьр бә. 23У тӧ 
Кә фәр на һум, тә т’ь ре те һ’ә та 
ә’з ман бь льнд би? Ле те һ’ә та 
ди йа реф мь ри йа һә р’и хwа ре! 
Һә гәр әw к’ә рә мә тед кӧ нав 
тә да qә wь мин Со до ме да бь-
qә wь ми йа на, әwе һ’ә та р’о жа 
иро йин бь ма. 24Ле Әз wә р’а 
дь бе жьм, Р’о жа Ах рә те һ’а ле 
wә ла те Со до ме wе жь һ’а ле тә 
че тьр бә». 

Wәрьнщәммьнуһесабьн
(Луqа10:21‑22)

25Һьн ге Иса гот: «Шь кьр 
на ве Тә бә Ба во, Хӧ да не ә’рд у 
ә’з ман, кӧ Тә әв тьшт жь зана 
у би ла наф вә шар тьн у ль бәр 
за р’а вә кь рьн. 26Бә ле Ба во, 
чьм ки аһа ль Тә хwәш һат. 
27Һәр тьшт жь Ба ве Мьн 

Мьн р’а һа ти йә да йи не. Кә-
сәк Кӧр’ нас на кә пеш ть ри 
Ба ве у кә сәк Ба ве нас на кә 
пеш ть ри Кӧр’ у к’и жа на р’а кӧ 
Кӧр’ бь хwа зә wан ва Ба ве бь дә 
нас кь рь не. 

28Wә рь нә щәм Мьн һ’ә му йед 
wәс ти йа йи у бар гь ран у Әзе 
р’ь һ’ә ти йе бь дь мә wә. 29Ни ре 
Мьн һьл дь нә сәр хwә у жь Мьн 
һин бьн, чьм ки Әз шкәс ти мә 
у дьл мь ла һим ьм у һу не хwә р’а 
р’ь һ’ә ти йе бь би ньн. 30Чьм ки 
ни ре Мьн р’ь һ’әт ә у ба ре Мьн 
сь вьк ә». 

Пьрсар’ожафшәмийе
(Марqос2:23‑28;Луqа6:1‑5)

121Һьн ге Иса р’о жә кә шә-
ми йе на ва зә ви йа р’а дәр-

баз бу, ша гьр тед Wи бьр’ чи бун 
у дәст пе кьр ьн сьм бьл ед гә ньм 

* 11:19 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «ә’мәл» «зар’» һә йә. 
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чь нин у хwа рьн. 2Га ва фе рь-
си йа әв йәк дит, Wи р’а го тьн: 
«Һә ла бь нь һе р’ә, ша гьр тед Тә 
тьш те нә ща й и зи р’о жаф шә ми-
йе дь кьн». 
3Иса wа на р’а гот: «Wә нә-

хwән ди йә кӧ Да wьд чь кьр, га ва 
әw у йед пе р’а бьр’ чи бун? 4Нә 
әw к’ә тә Ха наф Хwә де у на неф 
Хwә де р’а да йи хwар, әw нан нә 
wи р’а ща йиз бу бь хwа ра, нә жи 
әwед т’ә ви wи р’а, ле т’ә не к’а һи-
на р’а?* 5Йан жи wә Qа ну не да 
нә хwән ди йә, кӧ к’а һин р’о жед 
шә ми йе п’а рьст гә һе да шә ми йе 
дь һ’ә р’ь ми ньн у ди са бе сущ ьн? 
6Ле Әз wә р’а дь бе жьм, кӧ ль вьр 
Йә ки жь п’а рьст гә һе мәс тьр һә-
йә. 7Һә гәр wә за нь бу йа мә’ на ве 
хә бә ре чь йә кӧ те го ть не: ‹Әз 
р’ә’ ме дь хwа зьм, нә кӧ qӧр ба не›*, 
һьн ге wә йе йед бе сущ гӧ нә к’ар 
нә кь ра на. 8Чьм ки Кӧ р’е Ме рьв 
Хӧ да не р’о жа шә ми йе йә». 

Исар’ожашәмийемәрьве
кӧдәстеwик’ьшийабу

qәнщдькә
(Марqос3:1‑6;Луqа6:6‑11)

9Иса жь wьр р’а бу чу, һа тә 
к’ь ниш та wан. 10Мә рь вәк ль 

wьр һә бу, кӧ дәс те wи к’ь ши-
йа бу. Һь нә ка дь хwәст кӧ хәй ба 
Иса бь кь ра на, жь Wи пьр син у 
го ть не: «Ща йиз ә кӧ мә рьв р’о жа 
шә ми йе нә хwә ша qәнщ бь кьн?» 
11Әwи жи wа на р’а гот: «Әw 

жь wә к’и йә, кӧ пә зә кә wи 
һә бә у р’о жа шә ми йе бь к’ә вә 
ч’ә’ ле, wе нә гь рә у дәр нә хә? 
12Ле ин сан чь qас жь пез qи-
мәт тьр ә! Аwа р’о жа шә ми йе 
qән щи кь рьн ща йиз ә». 13Һьн ге 
wи мә рь ви р’а гот: «Дәс те хwә 
дь реж кә». Әwи жи дь реж кьр 
у ми на дәс те дьн qәнщ бу. 14Ле 
фе рь си дәр к’ә ть нә дәр ва бо на 
Иса ль һәв ше wь рин кӧ ча wа 
Wи бь дь нә кӧш ть не. 

ХӧламеХwәдейибьжартиф
15У га ва Иса пе һ’ә си йа, жь 

wе дә ре чу, гә ләк ә’ла ләт жи 
пәй Wи чу. Әwи һ’ә му жи qәнщ 
кь рьн 16у т’ә ми да wан кӧ бо на 
Wи нә кь нә дән ги. 17Әва аһа бу 
кӧ әw го ть на бь за ре Иша йа 
п’е хәм бәр бе се ри: 
18 «Ва йә хӧ ла ме Мьн, йе кӧ 

Мьн бь жар ти йәф 
 у һ’ьз кь ри йе Мь ни кӧ Мьн 

бә гәм кь ри йә. 

* 12:4 Qа ну на К’а һин ти йе 24:9; П’ад ша ти I, 21:1-6. 
* 12:7 Һо сейа 6:6. 
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 Әзе Р’ӧ һ’е Хwә дай нь мә сәр 
Wи 

 у Әwе мь лә та р’а һә qи йе 
ә’лам кә. 

19 Әwе нә бь к’ә вә һ’ӧ щә те, нә 
бь кә qа р’ә-qар’ 

 у нә жи йә ке дән ге Wи мәй-
да на да бь бь һе. 

20 Әw qа ми ше п’әр ч’ь qи һур 
на кә, 

 п’ьл та дь ч’ь ру сә ве на си нә, 
 һ’ә та кӧ һә qи йе бь гь һи нә 

се ри. 
21 У һ’ә му мь ләт wе гӧ ма на хwә 

дай нь нә сәр на ве Wи»*. 

ИсауБәлзәбул
(Марqос3:20‑30;

Луqа11:14‑23;12:10)

22Һьн ге щь на к’ә ти ки ко ри 
лал ани нә щәм Wи у Әwи әw 
qәнщ кьр, ӧса кӧ әwи һьн дит 
у һьн жи хә бәр да. 23У т’ә ма-
ми йа ә’ла лә те зән дә гьр ти ма у 
гот: «Гә ло Әв ә кӧ р’е Да wьд?» 
24Ле га ва фе рь си йа бь һист 

го тьн: «Әва бь һ’ӧ кӧ ме сәр wе ре 
щь на Бәл зә бул щь на дәр дь хә». 
25Ле не тед дь ле wан Иса-

ва ә’йан бун у wа на р’а гот: 
«Һәр п’ад ша ти йа кӧ нав wе да 
т’ь фаqф т’ӧ нә бә wе wе ран бә 

у һәр ба жар йан ма ла кӧ ль 
на ва wе да т’ь фаq т’ӧ нә бә әw 
на ми нә. 26Һә гәр ми ре щьн 
хwә ха хwә дәр дь хә, кӧ ӧса йә 
на ва п’ад ша ти йа wи да бе т’ь-
фа qи һә йә, иди п’ад ша ти йа 
wи wе ча wа бь ми нә? 27Һә гәр 
Әз бь һ’ӧ кӧ ме Бәл зә бул щь на 
дәр дь хьм, ле йед кӧ пәй wә 
тен бь чь дәр дь хьн? Wә ки 
ӧса йә әwе бь бь нә һ’а кь мед 
wә. 28Ле һә гәр Әз бь һ’ӧ кӧ ме 
Р’ӧ һ’е Хwә де щь на дәр дь хьм, 
иди П’ад ша ти йа Хwә де гь-
һиш ти йә wә. 29Йан ча wа йәк 
дь ка рә бь к’ә вә ма ла мер ха сә ки 
у һә бу ка wи т’а лан кә, һә гәр 
пе ши йе wи мер ха си гь ре нә дә? 
Га ва гь ре да, һьн ге wе бь ка рь бә 
ма ла wи т’а лан кә. 
30К’и кӧ нә т’ә ви Мьн ә, 

мь qа бь ли Мьн ә у к’и кӧ т’ә ви 
Мьн т’оп на кә, бә ла дь кә. 31Бо-
на ве йә ке Әз wә р’а дь бе жьм, 
һәр гӧ нә у го ть нед хь раб wе 
ль мә рь ва бе нә бах шан дь не, 
ле әwе кӧ го ть нә кә хь раб мь-
qа бь ли Р’ӧһ’ бе жә, ль wи на йе 
бах шан дь не. 32К’и тьш тә ки 
мь qа бь ли Кӧ р’е Ме рьв бе жә, 
wе бе бах шан дь не, ле һә гәр йәк 
һьн да ва Р’ӧ һ’е Пи роз да бе жә, 

* 12:18-21 Иша йа 42:1-4. 
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ль wи на йе бах шан дь не, нә ве 
дь не нә жи wе дь не. 

Дарубәреwе
(Луqа6:43‑45)

33Һә гәр дар qәнщ ә, бә ре wе 
жи qәнщ ә, һә гәр дар хь раб 
ә, бә ре wе жи хь раб ә, чьм ки 
дар жь бә ре хwә те нас кь рь не. 
34Ч’е жь кед мә’ ра! Һун ча wа дь-
ка рьн qәнщ хә бәр дьн, һә гәр 
һун хь раб ьн? Чьм ки дьл чь ва 
т’ь жи йә зар жи әwе дь бе жә. 
35Мә рь ве qәнщ, жь хьз на хwә-
йә qәнщ qән щи йе дәр дь хә, ле 
мә рь ве хь раб, жь хьз на хwә йә 
хь раб хь ра би йе дәр дь хә. 36Әз 
wә р’а дь бе жьм, Р’о жа Ах рә те 
мә рьв бо на һәр хә бә рә кә п’уч’ 
кӧ хә бәр дь дьн wе щаб дар бьн. 
37Чьм ки һу не бь хә бә ред хwә 
бе сущ бьн у бь хә бә ред хwә 
гӧ нә к’ар бьн». 

К’әрәмәтәке
чаwанишандьхwазьн

(Марqос8:11‑12;
Луqа11:29‑32)

38Һьн ге һь нә ка жь qа нун-
зан у фе рь си йа Wи р’а го тьн: 

«Дәрс дар! Әм дь хwа зьн кӧ 
ни ша нә ке жь Тә бь би ньн». 
39Әwи ль wан вә гә р’анд у 
гот: «Нь сь ле хь раб у ха ль фиф 
ни ша нә ке дь хwа зә, ле же р’а 
ни ша нә кә дьн на йе да йи не 
пеш ть ри ни ша на Уньсф п’е-
хәм бәр. 40Ча wа кӧ Уньс се р’ож 
у се шә ва зь ке һ’ут да ма*, Кӧ р’е 
Ме рьв жи ӧса wе се р’ож у се 
шә ва на ва к’у ра йи йа ә’р де да 
бь ми нә. 41Мә рь вед Ни нә wа-
йеф wе Р’о жа Ах рә те р’а бьн у 
ви нь сь ли нә һәq кьн, чьм ки 
әwа на бь дан на си ни йа Уньс 
жь гӧ нә кь рь не вә гә р’и йан у 
ва Йә ки жь Уньс мәс тьр ль 
вьр һә йә. 42П’ад ша Ба шу реф* 
Р’о жа Ах рә те wе р’а бә ви 
нь сь ли нә һәq кә, чьм ки әwа 
жь сә ре дь не һат, кӧ сәр wах-
ти йа Сь ле ман бь бь һе у ва йә 
Йә ки жь Сь ле ман мәс тьр ль 
вьр һә йә. 

Пашдаһатьнар’ӧһ’еһ’әрам
(Луqа11:24‑26)

43Ча хе р’ӧ һ’е һ’ә рам жь ме-
рьв дәр те, щи йе бе ав дь гә р’ә 
кӧ р’ь һ’ә ти йе бь би нә. Ле га ва 

* 12:40 Уньс 1:17. 
* 12:42 П’ад шати III, 10:1-13. Әw п’ад ша жь Шә ба Ә’рә бьс та не һа тә 
щәм Сь ле ман п’ад ша. 
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на би нә, 44һьн ге әw дь бе жә: 
‹Әз вә гә р’ь мә wе ма ла хwә йә 
кӧ же дәр к’ә ть мә›. Га ва әw те, 
дь би нә wе мал ва ла, па qьж-
кь ри у һәв да йи йә. 45Һьн ге 
дь чә һ’әфт щь нед дь нә жь хwә 
хь раб тьр жи ти нә, дь к’ә вь нә 
wьр дь жин. У ахь ри йа wи 
мә рь ви жь пе ши йе хь раб тьр 
дь бә. Ӧса жи wе бе сә ре ви 
нь сь ле хь раб». 

ДеубьрайедИса
(Марqос3:31‑35;Луqа8:19‑21)

46Һе Әwи ә’ла лә те р’а хә бәр 
дь да, ва ди йа Wи у бь ра йед Wи 
ль дәр ва сә кь нин, дь хwәс тьн 
т’ә ви Wи хә бәр да на. 47Йә ки 
же р’а гот: «Ва ди йа Тә у бь ра йед 
Тә дәр ва нә у дь хwа зьн т’ә ви 
Тә хә бәр дьн». 48Әwи жи ль wи 
вә гә р’анд у го те: «К’и йә ди йа 
Мьн у к’и нә бь ра йед Мьн?» 
49Һьн ге дәс те Хwә дь ре жи 
ша гьр тед Хwә кьр у гот: «Ва 
нә де у бь ра йед Мьн! 50Чьм ки 
к’и кӧ хwәс ть на Ба ве Мь ни 
ә’з ма на би нә се ри, әw ә бьре 
Мьн, хуш ка Мьн у ди йа Мьн». 

Мәсәлат’охьмр’әшф
(Марqос4:1‑9;Луqа8:4‑8)

131Wе р’о же Иса жь ма ле 
дәр к’әт, ль дә ве го ле 

р’у ньшт. 2У һа qас ә’ла ләт һа тә 
щәм Wи, кӧ Әw к’әр ба к’ә тә 
qә йь ке р’у ньшт у т’ә ма ми йа 
ә’ла лә те дә ве го ле сә кь ни. 
3Әwи гә ләк тьшт бь мә сә ла әw 
һин кь рьн у гот: «Т’о хьм р’әшф 
р’а бу чу кӧ т’ох ьм бь р’ә ши нә. 
4Га ва дь р’ә шанд, һь нәк жь 
wан к’ә ть нә дә ве р’е, тәй рә дә 
һа тьн у әw хwа рьн. 5Һь нә кед 
дьн к’ә ть нә сәр ә’р де кә вь ри, 
кӧ ль wьр хwә ли кем бу. Әw 
зу шин бун, чьм ки тә ла ше 
хwә ли йе нә к’ур бу. 6Ле ча хе 
тә’в дәр к’әт, әw ч’ьл мь син 
у чьм ки р’а wед wан т’ӧнә-
бун, һ’ьшк бун. 7Һь нә кед дьн 
к’ә ть нә на ва сть ри йа, сть ри 
р’а бун у әw хә нь qан дьн. 8Ле 
һь нә кед дьн жи к’ә ть нә на ва 
ә’р де qәнщ у бәр дан, йе сәд, 
йе шест у йе си. 9Гӧ һе к’е һә йә 
бь ра бь бь һе!» 

Исачьмабьмәсәла
хәбәрдьдә

(Марqос4:10‑12;Луqа8:9‑10)

10Wе га ве ша гьр тед Wи не-
зик бу не у го ть не: «Чь ма бь 
мә сә ла Тӧ wа на р’а хә бәр дь-
ди?» 11Әwи ль wан вә гә р’анд 
у гот: «Wә р’а һа ти йә да йи не 
кӧ һун сӧ р’ед П’ад ша ти йа 
Ә’з ма на бь за нь бьн, ле wа на р’а 
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нә һатийә да йи не. 12Чьм ки 
к’е р’а кӧ һә йә, wе һе ле зе дә 
бә у сәр да бь р’ь жә у к’е р’а 
кӧ т’ӧнә, чь һә йә жи wе же 
бе стан дь не. 13Әз бо на wе 
йә ке бь мә сә ла wан р’а хә бәр 
дь дьм, кӧ әwа на дь нь һе р’ьн 
у на би ньн, дь бь һен, ле гӧ һе 
хwә на дь нә сәр у фә’м на кьн. 
14Ль сәр wан п’е хәм бәр ти йа 
Иша йа те се ри кӧ дь бе жә: 
 ‹Һу не бь бь һен у гӧһ бь дь не, 

ле фә’м нә кьн, 
 һу не бь нь һе р’ьн у ди на хwә 

бь дь не, ле нә би ньн. 
15 Чьм ки әва щьм ә’ та сәр-

һ’ьшк ә, 
 бь гӧ һа гь ран дь бь һен 
 у ч’ә’ вед хwә гьр ть нә, 
 wә ки бь ч’ә’ ва нә би ньн, 
 бь гӧ һа нә бь һен 
 у бь һ’ьш фә’м нә кьн, вә-

нә гә р’ьн, 
 кӧ Әз wан qәнщ кьм›*. 
16Ле хwә зи ль ч’ә’ вед wә, кӧ 

дь би ньн у гӧ һед wә, кӧ дь бь-
һен. 17Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, 
гә ләк п’е хәм бәр у мә рь вед р’аст 
һ’ьз рә та ди ть на ван тьш та бун 
чь кӧ һун дь би ньн, ле нә ди тьн 

у бь бь һис та на чь кӧ һун дь бь-
һен, ле нә бь һис тьн. 

Шьровәкьрьна
мәсәлат’охьмр’әш

(Марqос4:13‑20;Луqа8:11‑15)

18Нь һа һун шь ро вә кь рь на 
мә сә ла т’о хьм р’әш бь бь һен. 
19Һәр кә се кӧ хә бә ра П’ад ша-
ти йе дь бь һе у фә’м на кә, йе 
Хь раб* те т’о хь ме дь ле wи да 
чан ди дь р’ә ви нә. Әва әw ьн 
кӧ дә ве р’е һа ть нә чан дь не. 
20Әwед ль ә’р де кә вь ри һа ть нә 
чан дь не әw ьн, кӧ ча хе хә бә ре 
дь бь һен, әw зу бь әшq у ша qә бул 
дь кьн. 21Ле р’аw кӧ на ва wан да 
т’ӧнә нә, дь реж т’аw на кьн. Га ва 
бо на хә бә ре р’ас ти тән га си йаф 
йан зе ран дь не тен, әw зу жь 
р’е дь к’ә вьн. 22Әwед ль на ва 
сть ри йа да һа ть нә чан дь не әw 
ьн, кӧ хә бә ре дь бь һен у хә мед 
ве дьн йа йе у дә рә wед дәw лә-
ти йе хә бә ре дь хә нь qи ньн, әw 
бе бәр дь ми ньн. 23Ле әwед ль 
на ва ә’р де qәнщ да һа ть нә чан-
дь не әw ьн, кӧ хә бә ре дь бь һен, 
фә’м дь кьн у бәр дь дьн, һь нәк 
сәд, һь нәк шест у һь нәк си». 

* 13:15 Иша йа 6:9-10. 
* 13:19 Бь го ть нә кә дьн: «Ми ре щьн». 
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Мәсәлагәньмузиwане
24Иса мә сә лә кә дьн жи wа-

на р’а пеш да ани у гот: «П’ад-
ша ти йа Ә’з ма на ми на ве йә ке 
йә: Мә рь вә ки нав ә’р де хwә да 
т’о хь ме qәнщ чанд. 25Га ва һ’ә-
му р’а за йи бун, дьж мь не wи 
һат у ль нав гә ньм да зи wан 
жи чанд у чу. 26Га ва гә ньм 
гь һишт бә ре хwә да, һьн ге 
зи wан жи пе р’а к’ьфш бун. 
27Хӧ ла мед хwә йе ә’р де не зи ки 
wи бун у го ть не: ‹Аха йе мә! 
Тә на ва ә’р де хwә да т’о хь ме 
qәнщ нә чанд? Ле әв зи wан 
жь к’ӧ һа тьн?› 28Әwи ль wан 
вә гә р’анд у гот: ‹Дьж мь нә ки 
әв тьшт кь ри йә›. Хӧ ла ма жи 
го тә wи: ‹Нь һа тӧ qайл и кӧ 
әм һә р’ьн wан р’а кьн?› 29Әwи 
гот: ‹На, нә бә ча хе һун зи wа не 
р’а кьн, ге ньм жи пе р’а дәр хьн. 
30Бь һе льн бь ра һәр дӧ жи 
һәв р’а бь гь һи жьн һ’ә та р’о жа 
нан дь ру не. Р’о жа нан дь ру не 
әзе п’а ла р’а бе жьм, пе ши йе 
зи wа не бь чь ньн, гӧр’з-гӧр’з 
гь ре дьн бо на шә wа те, ле ге ньм 
бь кь нә ә’м ба ра мьн›». 

Дӧмәсәледльсәр
П’адшатийаХwәде:
(Марqос4:30‑32;
Луqа13:18‑21)

31Мә сә лә кә дьн жи wа на р’а 
пеш да ани у гот: «П’ад ша ти йа 
Ә’з ма на ми на ве йә ке йә: Мә рь-
вә ки һ’ә бә кә т’о хь ме хәр да леф 
һьл да, нав ә’р де хwә да чанд. 
32Әw жь һ’ә му т’о хь ма һур тьр 
ә, ле га ва дь гь һи жә, жь һ’ә му 
п’ьн ща р’а мәс тьр дь бә у дь бә 
дар, ӧса кӧ тәй рә дед ә’з мен 
тен һе ли нед хwә сәр ч’ь qь лед 
wе че дь кьн». 
33Иса мә сә лә кә дьн жи wа-

на р’а гот: «П’ад ша ти йа Ә’з-
ма на ми на һә вир тьр’шкф ә, 
кӧ к’ӧл фә тә ке һьл да, на ва 
се код* ар да сть ра, һ’ә та кӧ 
һ’ә му һь лат». 

Исабьмәсәлахәбәрдьдә
(Марqос4:33‑34)

34Иса әв һ’ә му тьшт бь мә сә ла 
ә’ла лә те р’а го тьн у бе мә сә лә 
т’ӧ тьшт wа на р’а нә дь гот. 35Әв 
йәк аһа бу, кӧ әw го ть на бь за ре 
п’е хәм бәр бе се ри: 

* 13:33 Се ко дед щь һу йа дь кьр qа си 25 ки ло гра ма. 
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 «Әзе бь мә сә ла wан р’а хә бәр 
дьм, 

 тьш тед жь wәх те ә’фь ран-
дь на дьн йа йе да вә шар ти 
гь ли кьм»*. 

Шьровәкьрьнамәсәла
гәньмузиwане

36Һьн ге Иса ә’ла ләт һьшт, 
һа тә мал. Ша гьр тед Wи һа ть нә 
щәм Wи у го ть не: «Мә сә ла гә-
ньм у зи wа не мә р’а шь ро вә кә». 
37Әwи ль wан вә гә р’анд у гот: 
«Әwе кӧ т’о хь ме qәнщ чанд, 
Кӧ р’е Ме рьв ә. 38Ә’рд дьн йа 
йә, т’о хь ме qәнщ жи мә рь вед 
п’а ра П’ад ша ти йе нә, ле зи wан 
мә рь вед п’а ра йе Хь раб ьн. 
39Дьж мь не кӧ әw чанд, ми ре щьн 
ә. Нан дь рун ахь ри йа дьн йа йе 
йә, п’а лә жи мьл йа к’әт ьн. 40У 
ча wа кӧ зи wа не т’оп дь кьн дь-
шә wь ти ньн, ахь ри йа ве дьн йа йе 
жи wе ӧса бә. 41Кӧ р’е Ме рьв wе 
мьл йа к’ә тед Хwә бь ши нә у әwе 
жь П’ад ша ти йа Wи һ’ә му йед 
кӧ мә ри йа жь р’е дәр дь хьн у 
нә һә qи йе дь кьн бь бь же рьн 42у 
ба ве жь нә к’у ра агьр. Ль wьр 
wе бь бә гь ри у ч’ьр кә-ч’ьр ка 
дь ра на. 43Һьн ге мә рь вед р’аст 
wе П’ад ша ти йа Ба ве хwә да 

ми на тә’ ве шәwq бь дьн. Гӧ һе 
к’е һә йә бь ра бь бь һе! 

Мәсәледхьзнавәшартиу
дӧр’еqимәт

44П’ад ша ти йа Ә’з ма на ми на 
ве йә ке йә: Ә’р дә ки да хьз нә кә 
вә шар ти һә бу. Мә рь вәк wе дь-
би нә, вә дь ше рә, ша бу на дь чә 
һ’ә му һә бу ка хwә дь фь ро шә у 
wи ә’р ди дь к’ь р’ә. 
45Ди са П’ад ша ти йа Ә’з ма на 

ми на ве йә ке йә: Мә рь вә ки 
ба зьр га ни дӧ р’ед р’ьнд дь гә-
р’ә. 46Га ва дӧ р’ә ки п’ьр’ qи мәт 
дь би нә, дь чә һ’ә му һә бу ка хwә 
дь фь ро шә у wи дӧ р’и дь к’ь р’ә. 

Мәсәлат’ор’аавити
47Ди са П’ад ша ти йа Ә’з ма на 

ми на ве йә ке йә: Т’о р’әк те ави-
ть не на ва бә’ ре у һ’ә му щу р’ә 
мә’ си дь к’ә вь не. 48Га ва т’ор’ т’ь жи 
дь бә, дь к’ь ши нь нә дә ве бә’ ре 
у р’у дь нин мә’ си йед кер дь бь-
же рьн дь кь нә дәр да наф, ле йед 
бе кер wе да да ве жьн. 49Ахь ри йа 
дьн йа йе жи wе ӧса бә. Мьл йа-
к’ә те дәр к’ә вьн хь ра ба жь нав 
qән ща бь бь же рьн 50у ба ве жь нә 
к’у ра агьр. Ль wьр wе бь бә гь ри 
у ч’ьр кә-ч’ьр ка дь ра на». 

* 13:35 Зә бур 78:2. 
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Р’астийедкәвьнуну
51Иса жь wан пьр си: «Wә 

әв һ’ә му тьшт фә’м кь рьн?» 
Wа на же р’а гот: «Бә ле». 52Әwи 
жи wа на р’а гот: «Бо на ве йә ке 
һәр qа нун за нәк кӧ П’ад ша-
ти йа Ә’з ма на һин бу йә, ми на 
мә рь вә ки хwә йи мьлк’ ә, кӧ 
жь хьз на хwә тьш тед кә вьн у 
ну дәр дь хә». 

БажареНьсрәте,
льк’ӧИсамәзьнбьбу,

Wиqәбулнакә
(Марqос6:1‑6;Луqа4:16‑30)

53Га ва Иса әв мә сә лә хь-
лаз кь рьн, жь wьр чу 54һа тә 
щи-мьс к’ә не Хwә, к’ь ниш та 
wан да әw һин дь кь рьн. Әw 
жи зән дә гьр ти дь ман у дь го-
тьн: «Әв сәр wах ти у qә wа та 
к’ә рә мә та жь к’ӧ гь һиш ти-
йе? 55Нә Әв кӧ р’е нә щар ә? 
Нә на ве ди йа Wи Мәр йәм ә? 
Нә Аqубф, Усьвф, Шьм һ’ун у 
Щь һу даф бь ред Wи нә? 56Нә 
һ’ә му хуш кед Wи щәм мә нә? 
Әв һ’ә му тьшт жь к’ӧ гь һиш-
ть нә Wи?» 57Бь ви аwайи әw 
жь Wи чун, ле Иса wа на р’а 
гот: «П’е хәм бәр т’ӧ щи йи нә 
бе qә дьр ә, пеш ть ри ма ла хwә 
у щи-мьс к’ә не хwә да». 58Әwи 

ль wе дә ре гә ләк к’ә рә мәт нә-
кь рьн, чьм ки ба wә ри йа wан 
т’ӧнә бу. 

КӧштьнаЙуһ’әннайе
ньхӧмдар

(Марqос6:14‑29;Луqа9:7‑9)

141Һьн ге Һе ро дә се сәр-
wе ре Щә ли ле бо на Иса 

бь һист, 2хӧ ла мед хwә р’а гот: 
«Әва Йу һ’ән на йе нь хӧм дар ә 
жь нав мь ри йа р’а бу йә. Лә ма жи 
пе wи к’ә рә мәт те нә кь рь не». 
3Чьм ки Һе ро дәс Йу һ’ән на 

гьр ть бу гь ре да бу у ави ть бу 
кә ле, р’у йе Һе ро ди йа жь на 
Фи ли по йе бьре хwә да. 4Чьм-
ки Йу һ’ән на Һе ро дәс р’а чәнд 
ща ра го ть бу: «Нә р’аст ә кӧ 
тӧ Һе ро ди йа йе бьс ти ни». 5У 
Һе ро дәс жи дь хwәст әw бь кӧш-
та, ле жь щьм ә’ те дь тьр си йа, 
чьм ки щьм ә’ те Йу һ’ән на ча wа 
п’е хәм бәр qә бул дь кьр. 
6Га ва р’о жа бу йи на Һе ро дәс 

һат, qи за Һе ро ди йа йе ша йи-
йе да бо на wан р’ә qь си у дь ле 
Һе ро дәс гә лә ки хwәш һат. 
7Әwи сонд хwар у го тә qи зь ке: 
«Тӧ чь бь хwа зи әзе бь дь мә тә». 
8Qи зьк жи жь ди йа хwә һа ть бу 
ши рәт кь рь не у го те: «К’а ль вьр, 
сәр сь ни йе сә ре Йу һ’ән на йе 
нь хӧм дар бь дә мьн». 9П’ад ша 



48

МӘТ ТА, 14  

бәр хwә к’әт, ле чьм ки ль бәр 
т’әг лиф кь ри йа сонд хwа рь бу, 
ә’мьр кьр кӧ хwәс ть на wе бе 
да йи не. 10Әwи шанд кә ле да 
сә ре Йу һ’ән на да ле хьс ть не 11у 
сә ре wи ль сәр сь ни йе анин 
да нә кә ч’ь ке. Кә ч’ь ке жи ди йа 
хwә р’а бьр. 12Һьн ге ша гьр тед 
wи һа тьн щьн йа зе wи һьл дан 
у әw дә фьн кь рьн. Паше чун 
Исар’а го тьн. 

Исапенщһ’әзарат’ердькә
(Марqос6:30‑44;Луqа9:10‑17;

Йуһ’әнна6:1‑14)

13Га ва Иса әв йәк бь һист, 
жь wе дә ре бь qә йь ке т’ә не чу 
щи ки хәw лә. Ле га ва ә’ла лә те 
бь һист, жь ба жа ра пә йа пәй 
Wи чун. 14Ча хе Иса жь qә йь-
ке дәр к’әт у ә’ла лә тә кә гь ран 
дит, һьн ге гӧ не Wи ль wан һат 
у нә хwә шед wан qәнщ кь рьн. 
15Бә ре ева ре ша гьр тед Wи 

һа ть нә щәм у го ть не: «Әв дәр 
щи ки хь ки-хwә ли йә, иди дә-
рәнг ә. Изь на ә’ла лә те бь дә 
кӧ һә р’ь нә гӧн да хwә р’а хӧ рәк 
бь к’ь р’ьн». 16Ле Иса wа на р’а гот: 
«Нә һ’әw щә йә кӧ әw һә р’ьн. 
Һун хӧ рәк бь дь нә wан». 17Wа на 
ле вә гә р’анд у го ть не: «Ль вьр 
пеш ть ри пенщ нан у дӧ мә’ си йа 
тьш тә ки мә йи ма йин т’ӧнә». 

18Әwи wа на р’а гот: «Wан нан 
у мә’ си йа би нь нә щәм Мьн». 
19Иса ә’мьр кьр кӧ ә’ла ләт ль 
сәр ши на йи йе р’у нен. Әwи һәр 
пенщ нан у һәр дӧ мә’ си һьл дан, 
бә ре Хwә ә’з мен да кьр шь кь ри 
да у әw нан кәр кь рьн. Паше да 
ша гьр та, ша гьр та жи да ә’ла лә те. 
20Һ’ә му йа жи хwар т’ер бун у 
донз дәһ сә лә жи т’ь жи һу рь кед 
бәр ма йи бә рәв кь рьн. 21Әwед 
кӧ хwа рьн, пеш ть ри жьн у за р’а 
wә кә пенщ һ’ә зар ме ри бун. 

Исап’ийальсәравер’а
дьчә

(Марqос6:45‑52;
Йуһ’әнна6:15‑21)

22Пе р’а-пе р’а Иса п’е йи сәр 
ша гьр та кьр, кӧ бь к’ә вь нә qә-
йь ке у пе ши йа Wи дәр ба зи wи 
бә ри го ле бьн, һ’ә та кӧ Хwә ха 
ә’ла лә те вә р’е кә. 23Ча хе Әwи 
ә’ла ләт вә р’е кьр, т’ә не р’а бу чу 
сә ре ч’и йе, кӧ дӧа бь кә. Га ва 
р’о чу ава, Әw ль wь ра т’ә не бу, 
24ле qә йьк иди жь дә ве го ле 
дур к’ә ть бу у на ва пе ла да бу, 
чьм ки ба мь qа бь ли wе бу. 
25Qә рә бәр бан ге Иса сәр 

го ле р’а пә йа дь чу не зи ки wан 
дь бу. 26Ле га ва ша гьр та дит 
кӧ Әw сәр го ле р’а пә йа дь чә, 
бьз ди йан у го ть нә һәв: «Әв 
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хәйалф ә!» У wа на жь тьр са кь рә 
qи р’ин. 27Ле Иса wе дә ме дәнг 
да wан у гот: «Сәр хwә бьн! Әз 
ьм! Нә тьр сьн!» 28Пәт рус ле 
вә гә р’анд у го те: «Хӧ дан, һә-
гәр Тӧ йи, ә’мьр кә кӧ әз сәр 
аве р’а бе мә щәм Тә». 29Иса 
го те: «Wә рә!» Пәт рус жь qә йь ке 
пә йа бу, сәр аве р’а чу, кӧ һә р’ә 
щәм Иса. 30Ле ча хе әwи ба йе 
qа йим дит тьр си йа у иди wе 
нӧq бу йа, кь рә qи р’ин: «Хӧ дан, 
мьн хь лаз кә!» 31Wе дә ме Иса 
дәс те Хwә дь ре жи wи кьр, әw 
гьрт у же р’а гот: «Кем ба wә ро! 
Чь ма тӧ дӧ дь ли бу йи?» 32Ча хе 
к’ә ть нә qә йь ке, ба сә кь ни. 33У 
әwед qә йь ке да сә ре хwә ль бәр 
Wи да нин у го ть не: «Р’ас ти Тӧ 
Кӧ р’е Хwә де йи». 

ИсаЩенисартеданәхwәша
qәнщдькә

(Марqос6:53‑56)

34Га ва әw дәр ба зи wи бә ри 
го ле бун, ль али йе Ще ни сар-
те ва гь һиш ть нә бә жеф. 35Бь-
нә ли йед wьр Әw нас кь рьн, 
шан дьн т’ә ма ми йа дор-бә ра, 
һ’ә му нә хwәш ани нә щәм Wи. 
36Wа на һи ви же дь кьр кӧ т’ә не 

р’и ши йед к’ьн ще Wи к’әвьн. 
У һ’ә му йед кӧ ле дь к’ә тьн жь 
нә хwә ши йед хwә qәнщ дь бун. 

Р’аw‑р’ьзьмедфкал‑бава
ухәбәраХwәде
(Марqос7:1‑13)

151Һьн ге фе рь си у qа нун-
за нед Ор шә ли ме һа ть нә 

щәм Иса у го ть не: 2«Чь ма ша-
гьр тед Тә пәй р’аw-р’ь зь медф кал 
у ба ва на чьн? Дәст нә шуш ти 
нан дь хwьн». 

3Әwи ль wан вә гә р’анд у гот: 
«Ле һун чь ма бо на р’аw-р’ь зь мед 
хwә пәй т’ә ми йе Хwә де на чьн? 
4Чьм ки Хwә де гот: ‹Qә дь ре де 
у ба ве хwә бь гь рә›* у ‹Әwе кӧ 
гь ли ки qо ла йи де у ба ве хwә-
р’а бе жә гә рә ке бе кӧш ть не›**. 
5Ле һун дь бе жьн: ‹Әwе кӧ ди йа 
хwә р’а йан ба ве хwә р’а бе жә: 
Әw али к’а ри йа кӧ гә рә ке жь 
мьн бь гь һи жә тә әw Хwә де р’а 
те да йи не, 6иди жь wи на к’ә вә 
кӧ әw qә дь ре де у ба ве хwә бь-
гь рә›. Бь ви аwайи бо на ха ть ре 
р’аw-р’ь зь мед хwә һун хә бә ра 
Хwә де дь кь нә хwә ли. 7Дӧ р’у но! 
Иша йа бо на wә р’аст п’е хәм-
бәр ти кь ри йә у го ти йә: 

* 15:4 Дәр к’ә тьн 20:12; Qа ну на Дӧ ща ри 5:16. 
** 15:4 Дәр к’ә тьн 21:17; Qа ну на К’а һин ти йе 20:9. 
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8 ‹Әва щьм ә’ та бь за ре хwә 
qә дь ре Мьн дь гь рә, 

 ле дь ле wан жь Мьн дур ә. 
9 Ба ди һә wаф Мьн дь һ’ә би ньн, 
 т’ә ми йед мә рь ва ча wа qа-

ну нед Мьн щьм ә’ те һин 
дь кьн›*». 

Тьштедкӧмерьв
дьһ’әр’ьминьн
(Марqос7:14‑23)

10Һьн ге Иса ә’ла ләт га зи щәм 
Хwә кьр у го тә wан: «Бь бь һен 
у фә’м бь кьн! 11Нә кӧ тьш те 
дь чә дев, әw мә рь ва дь һ’ә р’ь-
ми нә, ле чь кӧ жь дев дәр те, 
әw мә рь ва дь һ’ә р’ь ми нә». 

12Һьн ге ша гьр тед Wи һа тьн у 
го ть нә Wи: «Тӧ зани га ва фе рь-
си йа әв хә бәр бь һист, дь ле wан 
ма?» 13Әwи ль wан вә гә р’анд у 
гот: «Һәр да ра кӧ Ба ве Мь ни 
Ә’з ма на да нә ч’ь кан ди йә, wе 
жь к’о ке ва бе р’а кь рь не. 14Жь 
wан вә гә р’ьн! Әwә кор ьн у 
р’е бә ре ко ра нә. Һә гәр кор р’е-
бә ри йе ко ра бь кә, һәр дӧ йе жи 
бь к’ә вь нә ч’ә’ ле». 15Пәт рус ле 
вә гә р’анд у го те: «Ве мә сә ле 
мә р’а шь ро вә кә». 
16Иса гот: «Һун жи һә ла һе 

фә’м на кьн? 17Чь ма һун фә’м 

на кьн, чь кӧ дь чә дев, дәр ба зи 
нав-дьл дь бә у дәр дь к’ә вә дәр-
ва? 18Ле әw тьш тед кӧ жь дев 
дәр тен, әw жь дьл дәр тен у һә ма 
әв ьн кӧ ме рьв дь һ’ә р’ь ми ньн. 
19Чьм ки жь дьлф фь кь ред хь раб, 
кӧш тьн, зь не к’а ри, qа ви, дь зи, 
дә рә wи, бӧх дан дәр тен. 20Әв 
ьн кӧ мә рь ва дь һ’ә р’ь ми ньн, 
ле дәст нә шуш ти нан хwа рьн 
мә рь ва на һ’ә р’ь ми нә». 

Баwәрийак’ӧлфәта
кәнаниф

(Марqос7:24‑30)

21Иса р’а бу жь wе дә ре чу али-
йе Сур у Сайде. 22У ва к’ӧл фә-
тә кә кә на ниф жь wан дә ра һат, 
кь рә га зи у го тә Wи: «Хӧ дан, 
Кӧ р’е Да wьд, мьн wә рә р’ә’ ме. 
Qи за мьн щь на дь к’ә вә, гә лә ки 
щә фе дь би нә». 23Ле Әwи ща ба 
wе нә да. Ша гьр тед Wи не зи ки 
Wи бун һи ви же кь рьн у го тьн: 
«Тьш тә ки бе жә ве, бь ра ду ри 
мә к’әвә, чьм ки пәй мә к’ә ти йә 
дь кә qа р’ә-qар’». 24Әwи щаб да 
у гот: «Әз т’ә не бо на пә зед ма ла 
Исра еле йә ӧн да бу йи һа ть мә 
шан дь не». 25Ле әw к’ӧл фә та 
һат хwә ави тә нь ге Wи у го те: 
«Хӧ дан, али мьн бь кә!» 26Әwи 

* 15:9 Иша йа 29:13. 
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ль wе вә гә р’анд у го те: «Әв нә 
р’аст ә, wә ки на не бәр за р’а һьл-
дьн у ба ве жь нә бәр са». 27Әwе 
жи гот: «Бә ле Хӧ дан, нә сә жи 
wан һу рь кед кӧ жь сьф ра хwә йе 
wан дь к’ә вь нә ә’р де дь хwьн?» 
28Wи ча хи Иса ле вә гә р’анд у 
го те: «Ә’вде, ба wә ри йа тә мә-
зьн ә. Бь ра анә го ри хwәс ть на 
тә тә р’а бә». Һә ма жь wе дә ме 
qи за wе qәнщ бу. 

Qәнщкьрьнагәләка
29Иса жь wьр чу бәр го ла Щә-

ли ле, р’а бу сә ре ч’и йе р’у ньшт. 
30Ә’ла лә тә кә гь ран һа тә щәм 
Wи, кӧ т’ә ви хwә гә ләк сә qәт, 
кор, лал, шь лу шә’т у нә хwә шед 
ма йин ани бун у ави ть нә бәр 
п’и йед Иса. Әwи жи әw qәнщ 
кь рьн. 31Га ва ә’ла лә те дит кӧ 
ла ла хә бәр дан, шь лу шә’т qәнщ 
бун, сә qәт гә р’и йан у ч’ә’ ве ко ра 
вә бун, зән дә гьр ти ман у пә сь-
не на ве Хwә де йе Исра еле дан. 

Исачарһ’әзарат’ердькә
(Марqос8:1‑10)

32Иса га зи ша гьр тед Хwә кьр 
у гот: «Гӧ не Мьн ве ә’ла лә те 
те. Әва се р’ож ә т’ә ви Мьн ә у 
тьш тә ки wа ни хwа рь не т’ӧнә. 
Әз на хwа зьм wан бьр’ чи вә р’е-
кьм кӧ р’ева дь ле wан хwә ва 

һә р’ә». 33Ша гьр тед Wи же р’а 
го тьн: «Ль ве бә р’и йе әме жь 
к’ӧ һа qас нан би ньн, wә ки әве 
ә’ла лә та гь ран т’ер кьн?» 34Иса 
wа на р’а гот: «Чәнд на не wә 
һә нә?» Wа на гот: «Һ’әфт нан 
у чәнд мә’ си йед һур». 
35Иса ә’мьр кьр кӧ ә’ла ләт 

сәр ә’р де р’у не. 36Әwи һәр 
һ’әфт нан у әw мә’ си һьл дан 
шь кь ри да у кәр кь рьн. Паше 
да нә ша гьр та, ша гьр та жи да-
нә ә’ла лә те. 37Һ’ә му йа жи т’ер 
хwар у һ’әфт зәм бил жи т’ь жи 
һу рь кед бәр ма йи бә рәв кь рьн. 
38Әwед кӧ хwа рьн, пеш ть ри 
жьн у за р’а, wә кә чар һ’ә зар 
ме ри бун. 39Паше Әwи ә’ла ләт 
вә р’е кьр, к’ә тә qә йь кә ке у һа тә 
си но ре Мә гә да не. 

К’әрәмәтәкечаwанишан
жьә’змендьхwазьн
(Марqос8:11‑13;
Луqа12:54‑56)

161Фе рь си у са ду qи һа ть нә 
щәм Wи кӧ Wи бь ще-

р’ь би ньн у же хwәс тьн кӧ жь 
ә’з ма на ни ша нә ке ни ша ни wа на 
кә. 2Әwи ль wан вә гә р’анд у гот: 
«Га ва дь бә евар, һун дь бе жьн: 
‹Һә wа wе хwәш бә, чьм ки ә’з-
ман сор бу йә›. 3Ле сә ре сь бә һе 
дь бе жьн: ‹Иро һә wа wе хwәш 
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ни бә, чьм ки ә’з ман хӧ мам у сор 
ә›. Һун р’у йе ә’з мен ә’нә нә дь кьн 
кӧ һә wа йе ча wа бә, ле ни ша нед 
зә ма на ә’нә нә на кьн*. 4Нь сь ле 
хь раб у ха ль фи ни ша нә ке дь-
хwа зә, ле же р’а ни ша нә кә дьн 
на йе да йи не, пеш ть ри ни ша на 
Уньс п’е хәм бәр». У Әwи әw 
һьш тьн у чу. 

Һәвиртьр’шкеферьси
усадуqийа

(Марqос8:14‑21)

5Га ва ша гьр тед wи дәр ба зи 
wи али бун, бир кь рьн хwә р’а 
нан һьл да на. 6Иса wа на р’а гот: 
«Мь qа ти хwә бьн, һ’әв за хwә жь 
һә вир тьр’ш ке фе рь си у са ду qи-
йа бь кьн». 7Ле әwа на нав һәв да 
хә бәр дь дан у дь го тьн: «На не мә 
т’ӧнә, лә ма аһа дь бе жә». 8Ле әв 
йәк Иса ва ә’йан бу у гот: «Кем-
ба wәр но! Һун чь ма нав һәв да 
хә бәр дь дьн, кӧ на не wә т’ӧнә? 
9Һун һе фә’м на кьн? На йе би ра 
wә, ча wа пенщ на на т’е ра пенщ 
һ’ә зар мә рь ва кьр у wә чәнд сә-
лә бәр ма йи һьл дан? 10У һ’әфт 
на на жи т’е ра чар һ’ә зар мә рь ва 
кьр у wә чәнд зәм бил бәр ма йи 

һьл дан? 11Һун ча wа фә’м на кьн, 
wә ки Мьн бо на нан wә р’а нә гот? 
Ле бо на wе йә ке, кӧ һун һ’әв за 
хwә жь һә вир тьр’ш ке фе рь си у 
са ду qи йа бь кьн». 
12Ша гьр та һьн ге фә’м кьр, 

wә ки Әwи бо на һә вир тьр’ш ке 
нан wан р’а нә гот, кӧ һ’әв за 
хwә бь кьн, ле жь һин кь рь на 
фе рь си у са ду qи йа. 

Пәтрусшә’дәтийе
льсәрИсадьдә

(Марqос8:27‑30;Луqа9:18‑21)

13Иса чу али йе Qәй сә ри йа 
Фи ли по йе у жь ша гьр тед Хwә 
пьр си: «Бь т’әх ми на мә рь ва Кӧ-
р’е Ме рьв к’и йә?» 14Wа на гот: 
«Һь нәк дь бе жьн ‹Йу һ’ән на йе нь-
хӧм дар ә›, һь нә кед дьн дь бе жьн 
‹Ел йас ә›, ле һь нә кед ма йин жи 
дь бе жьн ‹Йе рә ми йа йә, йан жи 
йәк жь п’е хәм бә ра йә›». 

15Әwи жь wан пьр си: «Ле һун 
чь дь бе жьн? Бь т’әх ми на wә Әз 
к’и мә?» 16Шьм һ’ун-Пәт рус ле 
вә гә р’анд у го те: «Тӧ Мәсиһ 
и, Кӧ р’е Хwә де йе сах». 17Иса 
ле вә гә р’анд у го те: «Хwә зи ль 
тә, Шьм һ’у не кӧ р’е Йу һ’ән на*, 

* 16:3 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да жь р’еза 2-а һ’ә та йа 3-а т’ӧнә йә. 
* 16:17 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр «кӧ р’е Йо на» нь ви сар ә. Бь зь ма не 
ара ми «Йо на» кӧр т кь рь на на ве «Йу һ’ән на» у «Уньс» ә. 
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чьм ки хун у гошт әв йәк ә’йа ни 
тә нә кь рьн, ле Ба ве Мь ни ә’з-
ма на. 18Әз тә р’а дь бе жьм, кӧ тӧ 
Пәт рус* и, аwа го ти qә йак и у 
ль сәр ви qә йа йи Әзе щь ви наф 
Хwә че кьм у qә wа та мь рь не wе 
пе нь ка рь бә. 19У Әзе к’ь ли тед 
П’ад ша ти йа Ә’з ма на бь дь мә 
дәс те тә у чь кӧ тӧ ль сәр ә’р де 
гь ре ди, ә’з ма на да жи wе гь ре да йи 
бә у чь кӧ тӧ ль сәр ә’р де вә ки, 
ә’з ма на да жи wе вә кь ри бә». 
20Һьн ге Иса т’ә ми ша гьр тед 

Хwә кьр, wә ки кә си р’а нә бе-
жьн, кӧ Әw Мәсиһ ә. 

Исадәрһәqащәфа
умьрьнаХwәдадьбежә

(Марqос8:31–9:1;
Луqа9:22‑27)

21Пәй wе йә ке р’а Иса дәст пе-
кьр ша гьр тед Хwә р’а ә’йан кьр 
кӧ гә рә ке Әw һә р’ә Ор шә ли ме, 
жь али йе р’ус пи йаф, сә рә кед 
к’а һи на у qа нун за на да гә ләк 
щә фа бь к’ь ши нә у бе кӧш ть не, 
ле р’о жа сь си йа жь мь рь не р’а бә. 
22Ле Пәт рус Әw да али ки, ле 

һь лат у го те: «Ду ри һьн да ва Тә, 
Хӧ дан! Әw тьшт т’ӧ щар ль Тә 
нә qә wь мә!» 23Иса сәр Пәт рус-

да вә гә р’и йа у го те: «Жь бәр 
ч’ә’ ве Мьн бә та вә бә, Щь но! Тӧ 
бо на Мьн п’ьшк бун и, чьм ки 
әw нет-фь кь ра тә нә жь Хwә де 
йә, ле жь мә рь ва йе йә». 

24Һьн ге Иса ша гьр тед Хwә р’а 
гот: «Һә гәр йәк дь хwа зә ль пәй 
Мьн бе, бь ра хwә ин к’ар кә, ха-
че хwә һьл дә у ль пәй Мьн бе. 
25Чьм ки к’и кӧ дь хwа зә ә’мь ре 
хwә хь лаз кә, әwе ӧн да кә у к’и 
кӧ ә’мь ре хwә бо на Мьн ӧн да 
кә, әwе бь би нә. 26Чь фәй дә һә-
гәр мә рьв т’ә ма ми йа дьн йа йе 
qа зьнщ кә, ле ә’мь ре хwә ӧн да 
кә? Йан жи мә рьв чь дь ка рә 
бәр ә’мь ре хwә ва бь дә? 27Чьм ки 
Кӧ р’е Ме рьв wе бь р’у мә та Ба ве 
Хwә т’ә ви мьл йа к’ә тед Хwә бе. 
Һьн ге wе анә го ри ә’мә лед һәр 
кә си бь дә wан*. 28Әз р’аст wә р’а 
дь бе жьм, һь нә кед ль вьр сә кь ни 
һә нә wе мь рь не нә би ньн, һ’ә та 
кӧ Кӧ р’е Ме рьв бь П’ад ша ти йа 
Хwә ва те нә би ньн». 

ШагьртИсанаванур
ур’умәтедадьбиньн

(Марqос9:2‑13;Луqа9:28‑36)

171Пәй шәш р’о жа р’а Иса 
т’ә ви Хwә Пәт рус, Аqуб 

* 16:18 «Пәт рус» бь зь ма не йу на ни те фә’м кь рь не: «Qә йа» йан «кә вьр». 
* 16:27 Зә бур 62:12. 
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у бьре wи Йу һ’ән на һьл дан у 
р’а кь рь нә ч’и йа ки бь льнд, ль 
wьр әw т’ә не бун. 2Һьн ге р’ән ге 
Wи ль бәр ч’ә’ ве wан һа тә гӧ-
һас ть не. Р’у йе Wи ми на тә’ ве 
бь рь qи у к’ьн щед Wи жи ми на 
ну ре чил-qәр qаш бун. 3Ньш ке ва 
Му са у Ел йас wан ва хӧйа бун 
у т’ә ви Wи хә бәр дан. 4Һьн ге 
Пәт рус Исар’а гот: «Хӧ дан! Ча wа 
р’ьнд ә кӧ әм вьр ьн! Һә гәр Тӧ 
бь хwа зи, әзе се һ’о ль ка ль ве 
дә ре че кьм, йә ке Тә р’а, йә ке 
Му са р’а, йә ке жи Ел йас р’а». 

5Әwи һе хә бәр дь да, ньш ке ва 
ә’w рә ки р’о на йи һат у сәр wан 
кь рә си, дән гәк жь ә’wр һат у 
гот: «Әв ә Кӧ р’е Мь ни дә лал, 
кӧ Әз же р’а зи мә. Гӧһ да ри йа 
Wи бь кьн!» 6Га ва ша гьр та әw 
дәнг бь һист, дә вә р’у йа чун 
у р’ь са се әw гьр тьн. 7Ле Иса 
не зи ки wан бу, дәст да wан у 
гот: «Р’а бьн, нә тьр сьн». 8Wа-
на жи сә ре хwә бь льнд кьр у 
пеш ть ри Иса кә сәк нә ди тьн. 

9Ча хе жь ч’и йе дь һа ть нә хwа-
ре, Иса т’ә ми да wан у гот: «Әw 
ди ть на кӧ wә дит кә си р’а нә бе-
жьн, һ’ә та кӧ Кӧ р’е Ме рьв жь нав 
мь ри йа р’а нә бә». 10Ша гьр тед Wи 
же пьр син: «Ле чь ма qа нун зан 

дь бе жьн пе ши йе гә рә ке Ел йас 
бе?»* 11Иса ль wан вә гә р’анд у 
гот: «Р’аст ә, пе ши йе Ел йа се 
бе у һәр тьш ти wе ди са би нә 
щи. 12Ле Әз wә р’а дь бе жьм, 
кӧ Ел йас һа ти йә жи, ле әw нас 
нә кь рьн у ча wа кӧ хwәс тьн, ӧса 
сә ре wи кь рьн. Wе ӧса жи сә ре 
Кӧ р’е Ме рьв бь кьн». 
13Һьн ге ша гьр та фә’м кьр, 

кӧ бо на Йу һ’ән на йе нь хӧм дар 
wа на р’а гот. 

Исакӧр’ькәкищьнак’әти
qәнщдькә

(Марqос9:14‑29;
Луqа9:37‑43а)

14Ча хе һа ть нә щәм ә’ла лә те, 
мә рь вәк не зи ки Иса бу, бәр чок 
да у го те: 15«Хӧ дан, ль кӧ р’е мьн 
wә рә р’ә’ ме! Әw һи веф дь к’ә вә 
у гә лә ки щә фа дь би нә. Щар на 
дь к’ә вә на ва агьр у щар на жи 
на ва аве. 16Мьн әw ани щәм 
ша гьр тед Тә, ле wа на нь ка рь бу 
әw qәнщ кь ра». 17Иса гот: «Нь-
сь ле нә ба wәр у ха ль фи! Һ’ә та 
к’ән ге Әзе т’ә ви wә бьм? Һ’ә та 
к’ән ге Әзе wә сә бьр кьм? Әwи 
би нь нә вьр щәм Мьн». 18Иса ле 
һь лат, щьн же дәр к’әт, кӧ р’ьк 
пе р’а-пе р’а qәнщ бу. 

* 17:10 Ма ла хи 4:5. 
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19Һьн ге ша гьрт т’ә не һа ть нә 
щәм Иса у же пьр син: «Мә чь ма 
нь ка рь бу әw щьн дәр хьс та?» 
20Иса го тә wан: «Бо на кем-
ба wә ри йа wә. Әз р’аст wә р’а 
дь бе жьм, һә гәр ба wә ри йа wә 
wә кә һ’ә бә кә т’о хь ме хәр да ле 
һә бә, һу не ви ч’и йа йи р’а бе-
жьн: ‹Жь вьр дәр ба зи wи али 
бә!› у wе дәр баз бә. У бо на wә 
тьш тә ки нә бу йи не wе т’ӧ нә бә. 
21Ле әв щь сь не һа пе тьш тә ки 
дьн дәр найе, пеш ть ри бь дӧа 
у бь р’о жи йа»*. 

Исадисадәрһәqа
мьрьнахwәдадьбежә

(Марqос9:30‑32;
Луqа9:43б‑45)

22Га ва ша гьрт Щә ли ле да 
щь ви йан, Иса wа на р’а гот: 
«Кӧ р’е Ме рьв wе бь к’ә вә дәс те 
мә рь ва, 23әwе Wи бь кӧ жьн, ле 
р’о жа сь си йа wе р’а бә». У әwа на 
гә лә ки бәр хwә к’ә тьн. 

Хәрщдайинап’арьстгәһе
24Ча хе әw һа ть нә Кә фәр на-

һу ме, хәрщ гь ред дӧ зи ве бо на 
п’а рьст гә һе* һа ть нә щәм Пәт рус 

у го ть не: «Дәрс да ре wә хәрще 
дӧ зи ве на дә?» 25Әwи гот: «Бә ле». 
Ча хе Пәт рус һа тә ма ле, пе ши йе 
Иса жь wи пьр си: «Шьм һ’ун! 
Тӧ ча wа т’әх мин дь ки? П’ад-
шед дьн йа йе хәрщ йан бащ жь 
к’е дьс ти ньн, жь ба жар ва нед 
хwә, йан жь хә ри ба?» 26Пәт рус 
го те: «Жь хә ри ба». Иса го тә 
wи: «Кӧ ӧса йә ба жар ван аза 
нә. 27Ле wә ки әм ван п’ьшкф 
нә кьн, һә р’ә го ле шәw ке ба-
ве же у мә’ си йе пе шьн кӧ дәр-
дь к’ә вә, бь гь рә дә ве wи вә кә 
у те на лә ки чар зи ве бь би ни. 
Әwи һьл дә, дәw са Мьн у хwә 
бь дә wан». 

К’ийәйеһәримәзьн?
(Марqос9:33‑37;Луqа9:46‑48)

181Wи ча хи ша гьрт һа ть нә 
щәм Иса у го ть не: «Ль 

нав П’ад ша ти йа Ә’з ма на да 
к’и йә йе һә ри мә зьн?» 2Иса 
за р’о кәк га зи щәм Хwә кьр, әw 
нав wан да да сә кь нан дь не 3у 
гот: «Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, 
һә гәр һун вә нә гә р’ьн у нә бь нә 
ми на за р’о ка, һун т’ӧ щар на-
к’ә вь нә П’ад ша ти йа Ә’з ма на. 

* 17:21 Нав дәст нь ви са ред һә рә qәнщ да р’еза 21-е т’ӧнә. 
* 17:24 Ль го ра Qа ну на Му са на лә ки «дӧ зи ве» ча wа хәрщ бо на п’а рьст-
гә һе дь дан (Дәр к’ә тьн 30:13). 
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4Аwа к’и кӧ ми на ве за р’о ке хwә 
бь ч’ук кә, әw ә йе һә ри мә зьн 
П’ад ша ти йа Ә’з ма на да. 5У к’и 
кӧ за р’о кә кә аһа бь на ве Мьн 
qә бул кә, әw Мьн qә бул дь кә. 

Жьр’едәрхьстьн
(Марqос9:42‑48;Луqа17:1‑2)

6Ле к’и кӧ жь ван бь ч’у ка 
йә ки, йе кӧ ба wә ри йа хwә Мьн 
ти нә жь р’е дәр хә, wи р’а һе 
qәнщ ә, wә ки бә ра шәк сту йе 
wи ва бе гь ре да не у бь не бә’ ре да 
бь хә нь qә. 7Wәй ль дьн йа йе, 
бо на әwед кӧ мә рь ва жь р’е 
дәр дь хьн. На бә кӧ әw тьшт 
нә бьн, ле wәй ль wи кӧ мә рьв 
бь wи жь р’е дь к’ә вьн. 
8Һә гәр дәс те тә йан нь ге тә, 

тә жь р’е дәр хә, wи же кә у жь 
хwә ба ве жә. Бо на тә һе qәнщ 
ә кӧ тӧ qоп йан сә qәт бь к’ә ви 
жи йи не, нә кӧ дӧ дәст йан дӧ 
нь гед тә һә бьн у бе йи ави ть не 
на ва агь ре һ’ә та-һ’ә та йе. 9У һә-
гәр ч’ә’ ве тә, тә жь р’е дәр дь хә, 
wи дәр хә у ба ве жә. Бо на тә һе 
qәнщ ә кӧ тӧ бь ч’ә’ вә ки бь к’ә-
ви жи йи не, нә кӧ бь дӧ ч’ә’ ва 
бе йи ави ть не на ва агь ре до же. 

Мәсәлапәзаӧндабуйи
(Луqа15:3‑7)

10Һаш жь хwә һә бьн кӧ һун 
жь ван бь ч’у ка йә ки бе һӧр мәт 
нә кьн, чьм ки Әз wә р’а дь бе жьм, 
кӧ мьл йа к’ә тед wан ль ә’з ма на 
т’ь ме р’у йе Ба ве Мь ни ә’з ма на 
дь би ньн. 11Кӧ р’е Ме рьв һат кӧ 
йе ӧн да бу йи бь гә р’ә у хь лаз кә*. 
12Һун ча wа т’әх мин дь кьн? Һә-
гәр сәд пә зед мә рь вә ки һә бьн 
у йәк жь wан ӧн да бә, әwе нод 
нә һа нә һе лә ч’и йа-ба ни йа у 
нә чә кӧ йа ӧн да бу йи бь гә р’ә? 
13Ле га ва бь би нә, әз р’аст wә-
р’а дь бе жьм, әwе бо на wе һе 
гә лә ки ша бә, нә кӧ бо на нод 
нә һед дь нә кӧ ӧн да нә бу нә. 
14Ӧса жи Ба ве wә йи* ә’з ма на 
на хwа зә кӧ жь ван бь ч’у ка йәк 
ӧн да бә. 

Бьрекӧгӧнәдькә
(Луqа17:3)

15Һә гәр бьре тә нә һә qи йе 
ль тә* бь кә, га ва тӧ у әw т’ә не 
нә, wи ши рәт кә. Һә гәр әwи 
гӧһ да ри йа тә кьр, иди тә бьре 
хwә qа зьнщ кьр. 16Ле һәгәр 

* 18:11 Нав дәст нь ви са ред һә рә qәнщ да р’еза 11-а т’ӧнә. 
* 18:14 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «wә» «Мьн» һә йә. 
* 18:15 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да «ль тә» т’ӧнә. 
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гӧһ да ри йа тә нә кьр, йә ки йан 
дӧ дӧ йед дьн жи т’ә ви хwә һьл-
дә, wә ки: ‹Бь дә ве дӧ йан се 
шә’ да һәр тьшт из бат бә›*. 
17Ле һә гәр әwи гӧһ да ри йа wан 
жи нә кьр, щь ви не р’аф бе жә. У 
һә гәр гӧһ да ри йа щь ви не жи 
нә кьр, бь ра әw бо на тә бь бә 
ми на п’ут п’а рьст у хәрщ гь ра. 
18Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, чь 

кӧ һун сәр ә’р де гь ре дьн, ль 
ә’з мен жи wе гь ре да йи бә у чь 
кӧ һун ль сәр ә’р де вә кьн, ль 
ә’з мен жи wе вә кь ри бә. 
19Ди са Әз р’аст wә р’а дь бе-

жьм, һә гәр дӧ дӧ жь wә ль сәр 
ә’р де бь т’ь фаq бо на тьш тә ки 
дӧа бь кьн у бь хwа зьн, Ба ве Мь-
ни ә’з ма на wе бь дә wә. 20Чьм ки 
к’и дә ре дӧ йан се мә рьв бь на ве 
Мьн бь щь вьн, Әз ль wьр на ва 
wан да мә». 

Мәсәлабонабахшандьн
унәбахшандьне

21Һьн ге Пәт рус не зи ки Wи 
бу у го те: «Хӧ дан. Га ва бьре мьн 
нә һә qи йе ль мьн бь кә, гә рә ке 
әз чәнд ща ра бь бах ши нь ме, 

һ’ә та һ’әфт ща ра?» 22Иса го-
тә wи: «Әз на бе жь мә тә һ’ә та 
һ’әфт ща ра, ле һ’ә та һ’әф те 
ща ра һ’әфт*. 23Чьм ки П’ад ша-
ти йа Ә’з ма на ми на ве йә ке йә: 
П’ад ша ки хwәст т’ә ви хӧ ла мед 
хwә һәq-һ’ә са бе хwә р’аст кә. 
24Га ва дәст бь һ’ә са ба кьр, йәк 
ани нә щәм wи, кӧ дә һә һ’ә зар 
тә лан ти* дәйн да ре wи бу. 25Ле 
чьм ки нь ка рь бу дәй не хwә бь да, 
хwә йе wи ә’мьр кьр, кӧ әw, жь на 
wи, за р’ед wи у һ’ә му һә бу ка wи 
бе нә фь ро та не, кӧ дәй не wи бе 
да йи не. 26Һьн ге хӧ лам дә вә р’у йа 
чу нь ге wи, ла ва же кьр у гот: 
‹Ль мьн сә бьр кә. Әзе һ’ә му жи 
ль тә вә гә р’и ньм›. 27Гӧ не хwә йе 
wи ль wи һат, әw бәр’ да у дәй не 
wи жи бах шан де. 
28Ле ча хе әw хӧ лам дәр к’әт, 

р’ас ти хӧ лам-һә ва лә ки хwә 
һат кӧ сәд зи виф* дәйн да ре 
wи бу, дәст кь рә хә нә qе у го-
те: ‹Тӧ чь qа си дәйн да ре мьн 
и бь дә!› 29Һьн ге һә ва ле хӧ лам 
хwә ави тә нь ге wи, же ла ва кьр 
у го те: ‹Ль мьн сә бьр кә. Әзе 
ль тә вә гә р’и ньм›. 30Ле әwи 

* 18:16 Qа ну на Дӧ ща ри 19:15. 
* 18:22 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Һ’әф те у һ’әфт». 
* 18:24 Qи мә те тә лан тә ки һә qе п’а лә ки панз дәһ са ла зе дә тьр бу. 
* 18:28 Qи мә те зи вә ки wә кә р’ож хә ба тә кә п’а ла бу. 
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гӧһ нә да wи, чу әw ави тә кә ле, 
һ’ә та кӧ әw дәй не хwә бь дә. 
31Ча хе хӧ лам-һә ва лед wи йә 
дьн әв йәк ди тьн, гә лә ки бәр 
хwә к’ә тьн у чун хwә йе хwә-
р’а тьш тед кӧ qә wь ми бу гь ли 
кь рьн. 32Һьн ге аха йе wи га зи 
wи кьр у го те: ‹Хӧ ла ме хь раб! 
Мьн һ’ә му дәй не тә бах шан дә 
тә, бо на wе йә ке кӧ тә ла ва жь 
мьн кьр. 33Ле жь тә нә дь к’әт 
кӧ тӧ жи ль хӧ лам-һә ва ле хwә 
бь һа та йи р’ә’ ме ча wа кӧ әз тә 
һа ть мә р’ә’ ме?› 34У аха йе wи 
һерс к’әт, әw да дәс те зӧлм да-
ред кә ле, һ’ә та кӧ һ’ә му дәй не 
хwә вә гә р’и нә. 35Ӧса жи Ба ве 
Мь ни Ә’з ма на wе ль сә ре wә 
һәр йә ки бь кә, һә гәр һун бь 
дьл нә бах ши нь нә бьре хwә». 

Пьрсажьнбәр’дане
(Марqос10:1‑12)

191Ча хе кӧ Иса әw хә-
бәр сәр һәв да анин, жь 

Щә ли ле дәр к’әт һа тә си но ре 
Щь һус та не, wи али ч’ә ме Ур-
дӧ не. 2Гә ләк ә’ла ләт ль пәй 

Wи чун у Әwи ль wе дә ре әw 
qәнщ кь рьн. 3Жь фе рь си йа 
һь нәк не зи ки Wи бун у бо на 
ще р’ь бан дь не же пьр син: «Гә ло 
ль го ра Qа ну не р’аст ә, кӧ бо-
на һәр мә’ ни ке мер жь на хwә 
бәр’ дә?» 4Әwи ща ба wан да у 
гот: «Wә нә хwән ди йә, сә ре 
се ри да Ә’фь ран дар әw ‹qь сь ме 
мер у жь не да хӧ ль qан дьн?›* 5у 
гот: ‹Бо на ве йә ке мер wе де у 
ба ве хwә бь һе лә, хwә ль жь не 
бь гь рә у һәр дӧ wе бь бь нә бә-
дә нәк›*. 6Аwа иди әw нә дӧ дӧ 
нә, ле бә дә нәк ьн. Бо на ве йә ке 
әwед кӧ Хwә де кь рь нә йәк, бь-
ра мә рьв жь һәв дӧ нә qә ти нә». 
7Wа на же р’а гот: «Ле чь ма 

Му са т’ә ми кьр, кӧ мер к’а ха-
за жьн бәр’ да не бь дә жь не у wе 
бәр’ дә?»* 8Әwи ль wан вә гә р’анд 
у гот: «Му са жь дәст сәр һ’ьш ки-
йа wә изьн да wә кӧ һун жь нед 
хwә бәр’ дьн. Ле сә ри да нә ӧса 
бу. 9Әз wә р’а дь бе жьм, к’и кӧ 
бе сә бә би йа qа ви йе жь на хwә 
бәр’ дә у йә кә дьн бьс ти нә, әw 
зь не к’а ри йе дь кә*». 

* 19:4 Дәст пе бун 1:27; 5:1-2. 
* 19:5 Дәст пе бун 2:24. 
* 19:7 Qа ну на Дӧ ща ри 24:1-4. 
* 19:9 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «У к’и кӧ йа бәр’ да йи 
бьс ти нә зь не к’а ри йе дь кә». 
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10Ша гьр тед Wи же р’а го-
тьн: «Һә гәр нав жьн у мер да 
тьш тә ки аһа һә йә, һе qәнщ ә 
wә ки qәт нә зә wь щьн». 11Иса 
wан р’а гот: «Һәр кә си р’а әв 
йәк дәст на дә, ле т’ә не wан р’а 
к’и жа на р’а һа ти йә да йи не. 
12Чьм ки нә мерф һә нә, кӧ жь 
зьк ма ки йе да ӧса бу нә у нә мер 
жи һә нә, кӧ жь дәс те мә рь ва 
бу нә нә мер у нә мер жи һә нә, 
кӧ бо на П’ад ша ти йа Ә’з ма на 
wа на хwә нә мер кь рьн. К’е-
р’а әв йәк дәст дь дә, бь ра ӧса 
жи бь кә». 

Исадӧазар’окадькә
(Марqос10:13‑16;
Луqа18:15‑17)

13Һьн ге за р’ок ани нә щәм 
Иса, кӧ дәс тед Хwә дай нә сәр 
wан у дӧа ль wан бь кә. Ле ша-
гьр тед Wи ль йед да нин һь ла-
тьн. 14Иса гот: «Бь ра әw за р’ок 
бе нә щәм Мьн, пе ши йа wан 
нә гь рьн, чьм ки П’ад ша ти йа 
Ә’з ма на п’а ра йед ӧса йә». 15У 
Иса дәс тед Хwә дани нә сәр 
wан у жь wьр чу. 

Хортәкидәwләтильжийинаф
һ’әта‑һ’әтайедьгәр’ә
(Марqос10:17‑31;
Луqа18:18‑30)

16Һьн ге йәк не зи ки Wи бу у 
го те: «Дәрс дар! Әз чь qән щи йе 
бь кьм, wә ки жи йи на һ’ә та-һ’ә-
та йе wар бьм?» 17Әwи же р’а 
гот: «Тӧ чь ма бо на qән щи йе 
жь Мьн дь пьр си?* Т’ә не Йә ки 
qәнщ һә йә. Ле һә гәр тӧ дь хwа зи, 
бь к’ә ви жи йи на һ’ә та-һ’ә та йе, 
т’ә ми йед Хwә де хwәй кә». 18Әwи 
жь Иса пьр си: «К’и жан ьн?» 
Иса го те: «Нә кӧ жә, зь не к’а ри йе 
нә кә, нә дь зә, шә’ дә ти йа дә рәw 
нә дә, 19qә дь ре де у ба ве хwә 
бь гь рә* у һә ва ле хwә wә кә хwә 
һ’ьз бь кә**». 20Хорт же р’а гот: 
«Мьн әв һ’ә му хwә йи кь рь нә. 
Иди чь ке ма си йа мьн һә йә?» 
21Иса го те: «Һә гәр тӧ дь хwа зи 
к’а мьл би, һә р’ә һә бу ка хwә 
бь фь ро шә бь дә фә qи ра, һьн ге 
хьз на тә wе ль ә’з ма на һә бә. У 
пәй мьн wә рә». 22Га ва хорт әв 
хә бәр бь һис тьн, бәр хwә к’әт у 
чу, чьм ки гә ләк һә бу ка wи һә бу. 

* 19:17 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Тӧ чь ма Мьн р’а qәнщ дь бе жи?» 
* 19:19 Дәр к’ә тьн 20:12-16; Qа ну на Дӧ ща ри 5:16-20. 
** 19:19 Qа ну на К’а һин ти йе 19:18. 
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23Һьн ге Иса го тә ша гьр тед 
Хwә: «Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, 
дәw лә ти йа р’а зә’ мәт ә кӧ бь-
к’ә вь нә П’ад ша ти йаф Ә’з ма на. 
24Әз ди са wә р’а дь бе жьм, дә вә 
wе qӧ ла дәр зи йе р’а һе р’ь һ’әт 
дәр баз бә, нә кӧ дәw лә ти бь-
к’ә вә П’ад ша ти йаф Хwә де». 
25Га ва ша гьр та әв йәк бь һист, 
гә лә ки ә’щеб ма йи ман у го-
тьн: «Иди к’и дь ка рә хь лаз 
бә?» 26Иса ль wан нь һе р’и у 
гот: «Әw тьшт жь дәс те ме-
рьв на йе, ле Хwә де һәр тьш ти 
дь ка рә бь кә». 
27Wе га ве Пәт рус ле вә гә-

р’анд у го те: «Аwа мә һ’ә му 
тьшт һьш ти йә у пәй тә һа-
ть нә, ле ахь ри йа мә wе ча wа 
бә?» 28Иса го тә wан: «Әз р’аст 
wә р’а дь бе жьм, га ва Кӧ р’е 
Ме рьв Дьн йа Ну да ль сәр 
т’әх те Хwә йи р’у мәт р’у не, 
һу нед кӧ ль пәй Мьн тен, 
сәр донз дәһ к’ӧр си йа р’у нен 
у ди wа на донз дәһ qә би ледф 
Исра еле бь кьн. 29У һ’ә му йед 
кӧ ма ла хwә, йан бь ред хwә, 

йан хуш кед хwә, йан ба ве хwә, 
йан ди йа хwә, йан жь на хwә*, 
йан за р’ед хwә, йан ә’рд ед хwә 
бо на на ве Мьн һьш ть нә, әwе 
сәд qат бьс ти нә у wе жи йи на 
һ’ә та-һ’ә та йе жи wар бә. 30Ле 
гә лә кед пеш wе бь бь нә паш у 
йед паш wе бь бь нә пеш». 

П’аледр’әзедфтьрийа
уһәqеwан

201«П’ад ша ти йа Ә’з ма на 
ми на ве йә ке йә: Мә-

рь вә ки хwә йи мьлк’ сь бә һе зу 
р’а бу, wә ки бо на р’ә зеф ть ри-
йед хwә п’а ла бь гь рә. 2Әwи 
п’а ла р’а р’о же зи вәк qь рар 
кьр у әw шан дь нә на ва р’ә зе 
хwә. 3Не зи ки сь һ’ә та нә һа* 
дәр к’әт, һь нә кед дь нә кӧ ба-
за ре да бә тал сә кь ни бун ди тьн 
4у го тә wан: ‹Һун жи һә р’ь нә 
на ва р’ә зе мьн у чь һә qе wә 
йә, әзе бь дь мә wә›. Әw жи 
чун. 5Ди са сь һ’ә та донз дә һа 
у сь һ’ә та сь си йа дәр к’әт у ӧса 
кьр. 6У не зи ки сь һ’ә та пен ща 
дәр к’әт, һь нә кед дьн жи кӧ 

* 19:29 Нав гә ләк дәст нь ви са ред һә рә qәнщ да «йан жь на хwә» т’ӧнә. 
* 20:3 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Сь һ’ә та сь си йа». Ле wи ча хи ль 
го ра ә’дә те щь һу йа сь һ’ә та сь си йа бь сь һ’ә та иро йин сь һ’ә та нә һа йә 
сь бә һе зу йә. Бо на щь һу йа, һьн ге сь һ’әт дәр к’ә ть на р’о же ва дәст пе-
дь бу. Ӧса жи әв шь ро вә кь рьн бо на р’еза 4-а һ’ә та 9-а йә. 
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бә тал сә кь ни бун ди тьн у го тә 
wан: ‹Чь ма т’ә ма ми йа р’о же 
һун ль вьр бә тал сә кь ни нә?› 
7Wа на же р’а гот: ‹Кә сәки әм 
п’а лә нә гьр тьн›. Әwи wа на-
р’а гот: ‹Һун жи һә р’ь нә на ва 
р’ә зе мьн›. 
8Га ва р’о чу ава, хwә йе р’әз 

wә к’и ле ма ла хwә р’а гот: ‹Га зи 
п’а ла кә, һә qе wан бь де, жь йед 
паш ьн дәст пе бь кә һ’ә та йед 
пе шьн›. 9Әw п’а лед кӧ сь һ’ә та 
пен ща гьр ть бун, һа тьн у һәр 
йә ки зи вәк станд. 10Га ва йед 
пе шьн жи һа тьн, wа на т’ь ре әwе 
зе дә бьс ти ньн. Ле wа на жи һәр 
йә ки зи вәк станд. 11Га ва һә qе 
хwә стан дьн, һьн да ва хwә йе 
р’әз да би на хwә тәнг кь рьн у 
го тьн: 12‹Мә т’ә ма ми йа гь ра-
ни йа р’о же у гәр ма wе к’ь шанд, 
ле әвед паш wәх ти йе кӧ һа тьн 
сь һ’ә тә ке жи нә хә бь тин, тә әw 
һьм бә ри мә кь рьн›. 13Мал хе 
жь wан йә ки р’а гот: ‹Һә вал! 
Әз нә һә qи йе ль тә на кьм. Тӧ 
мьн р’а зи вә ки qайл нә бу йи? 
14Һә qе хwә бьс ти нә у һә р’ә. 
Әз дь хwа зьм ча wа кӧ мьн да 
тә, ӧса жи бь дь мә әве паш ьн. 
15Йан изь на мьн ль сәр ма ле 

мьн т’ӧнә, чь кӧ әз бь хwа зьм 
wе жи бь кьм? Йан тӧ һ’әв су-
ди йе дь ки, кӧ әз мәр’д ьм?› 
16Бь ви аwайи йед паш wе 

бь бь нә пеш у йед пеш wе бь-
бь нә паш*». 

Исащарасьсийадәрһәqа
мьрьнахwәдадьбежә
(Марqос10:32‑34;
Луqа18:31‑34)

17Ча хе Иса һьл дь к’ь ши йа 
Ор шә ли ме, т’ә не һәр донз дәһ 
ша гьр тед Хwә т’ә ви Хwә бь рьн 
у р’е да го тә wан: 18«Бь бь һен! 
Әм һәв раз дь чь нә Ор шә ли ме. 
Кӧ р’е Ме рьв wе бь к’ә вә дәс те 
сә рә кед к’а һи на у qа нун за на. 
Әwе же р’а кӧш ть не дәр хьн 19у 
Wи бь дь нә дәс те нә щь һу йа, 
wә ки qәр фе хwә ль Wи бь кьн, 
бь дьн бәр qам чи йа у хачф кьн. 
Ле р’о жа сь си йа Әwе жь мь-
рь не р’а бә». 

Хwәстьнадийа
кӧр’едЗәбәди
(Марqос10:35‑45)

20Һьн ге ди йа кӧ р’ед Зә бә ди 
т’ә ви һәр дӧ кӧ р’ед хwә һа тә 
щәм Иса, хwә ави тә нь ге Wи 

* 20:16 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Чьм ки га зи кь ри гә ләк 
ьн, ле бь жар ти һьн дьк ьн». 
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тьш тәк же дь хwәст. 21Иса же 
пьр си: «Тӧ чь дь хwа зи?» Әwе 
го тә Wи: «Бе жә, кӧ әв һәр дӧ 
кӧ р’ед мьн ль нав П’ад ша ти йа 
Тә да, йәк ль мь ле Тә йи р’ас-
те, йе дьн жи ль мь ле Тә йи 
ч’ә пе р’у не». 22Ле Иса ль wан 
вә гә р’анд у гот: «Һун нь за ньн 
чь дь хwа зьн. Гә ло һун дь ка-
рьн жь wе к’а се вә хwьн, йа 
кӧ Әзе вә хwьм?*» Wа на го тә 
Wи: «Бә ле, әм дь ка рьн». 23Әwи 
wа на р’а гот: «Р’аст ә һу не wе 
к’а са Мьн вә хwьн, ле изь на 
ль мь ле Мь ни ч’әп у р’ас те 
р’у ньш ть не нә дәс те Мьн да 
йә. Әw щи бо на wан ьн, к’и-
жа на р’а али йе Ба ве Мьн да 
һа ть нә һа зьр кь рь не». 
24Га ва һәр дә һә ша гьр тед 

дьн әв йәк бь һист, дь ле wан 
жь һәр дӧ бь ра ма. 25Ле Иса 
әw га зи щәм хwә кь рьн у гот: 
«Һун за ньн кӧ ми ред мь лә та 
сәр дәс тийе wан дь кьн у гь-
рә гь ред wан һ’ӧ кӧ ми сәр wан 
дь кьн. 26Ле на ва wә да гә рә ке 
ӧса ни бә. К’и кӧ на ва wә да 
дь хwа зә бь бә йе мә зьн, гә рә ке 
бь бә бәр дәс ти йе wә. 27У к’и кӧ 

на ва wә да дь хwа зә бь бә пеш, 
гә рә ке бь бә хӧ ла ме wә, 28ча-
wа кӧ Кӧ р’е Ме рьв нә һа ти йә 
кӧ же р’а бәр дәс ти йе бь кьн, 
ле wә ки Әw Хwә ха бәр дәс ти-
йе бь кә у ә’мь ре Хwә бь дә, кӧ 
гә лә ка бь к’ь р’ә». 

Исадӧкораqәнщдькә
(Марqос10:46‑52;
Луqа18:35‑43)

29Га ва әwа на жь Әри һа йе 
дәр к’ә тьн, ә’ла лә тә кә гь ран да 
пәй Wи чу. 30Ва дӧ кор сәр wе 
р’е р’у ньш ть бун. Га ва бь һис тьн 
кӧ Иса дәр баз дь бә, кь рь нә 
qи р’ин у го ть не: «Хӧ дан*, Кӧ-
р’е Да wьд, ль мә wә рә р’ә’ ме». 
31Ә’ла лә те ль wан һь лат, кӧ 
дән ге хwә бь бь р’ьн, ле wа на һе 
кь рә qи р’ин у го ть не: «Хӧ дан, 
Кӧ р’е Да wьд, мә wә рә р’ә’ ме!» 
32Иса сә кь ни, га зи wан кьр у 
гот: «Һун чь жь Мьн дь хwа зьн 
кӧ Әз бо на wә бь кьм?» 33Wа на 
же р’а гот: «Хӧ дан, бь ра ч’ә’ вед 
мә вә бьн». 34Гӧ не Иса ль wан 
һат у дәст да ни сәр ч’ә’ вед wан. 
Дәст хwә да ч’ә’ вед wан ди тьн, 
да нә пәй Иса чун. 

* 20:22 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Йан бь wе нь хӧ ман дь не 
бе нә нь хӧ ман дь не, кӧ Әзе бе мә нь хӧ ман дь не?» 
* 20:30 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да «Хӧ дан» т’ӧнә. 
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Исабьр’умәт
дьк’әвәОршәлиме

(Марqос11:1‑11;Луqа19:28‑38;
Йуһ’әнна12:12‑19)

211Га ва әw не зи ки Ор шә-
ли ме бун, һа ть нә гӧн де 

Бәйт фа ще, ч’и йа йеф Зәй т’у не. 
Һьн ге Иса дӧ ша гьр тед Хwә 
шан дьн 2у wа на р’а гот: «Һә-
р’ь нә wи гӧн де пеш бә ри хwә у 
һу не к’ә рә кә гь ре да йи щә’ шьк 
бәр бь би ньн. Wан к’ә ра вә кьн 
би нь нә щәм Мьн. 3Һә гәр йәк 
wә р’а тьш тә ки бе жә, һун бе-
жьн: ‹Хӧ дан р’а ла зьм ьн› у әwе 
зу wан бь ши нә». 
4Әва ӧса qә wь ми, кӧ әw го-

ть на бь за ре п’е хәм бәр бе се ри: 
5 «Бе жь нә ба жа ре Си йо неф: 
 ‹Ва П’ад ше тә те щәм тә, 
 бәр бь һер, ль к’ә ре 
 у щә’ шь ка к’ә ре си йар бу йи›*». 
6Ша гьрт чун у ча wа кӧ Иса 

т’ә ми да бу wан ӧса кь рьн. 7К’әр 
у щә’ шьк анин, к’ьн щед хwә 
ави ть нә сәр wан у Әw ль wан 

си йар бу. 8Ә’ла лә тә кә гь ран 
к’ьн щед хwә сәр р’е р’а дь хьс-
тьн, һь нә ка жи ч’ь qь ле да ра 
дь бь р’ин у сәр р’е р’а дь хьс тьн. 
9Ә’ла лә та кӧ ль пе ши йа Wи у 
ль пәй Wи дь чу, дь кь рә qи р’ин 
у дь гот: «Һосаннаф Кӧ р’е Да-
wьд р’а! Бьм ба рәк ә Әwе кӧ бь 
на ве Хӧ дан те!* Һосанна Йе 
Һә ри Жо рьн р’а!**» 
10Га ва Иса к’ә тә Ор шә ли ме, 

т’ә ма ми йа ба жер һ’ә жи йа у 
пьр син: «Әв к’и йә?» 11Ә’ла лә те 
гот: «Әва Исайе П’е хәм бәр ә, 
жь Ньс рә та Щә ли ле». 

Исап’арьстгәһеда
(Марqос11:15‑19;Луqа

19:45‑48;Йуһ’әнна2:13‑22)

12Иса к’ә тә п’а рьст гә һе у 
һ’ә му йед кӧ п’а рьст гә һе да т’ӧ-
ща рә тиф дь кь рьн дәр хьс тьн. 
Т’әх тед п’ә рә гӧ һе р’а у к’ӧр си йед 
кә вотк фь ро ша wәл гә р’ан дьн 13у 
го тә wан: «Нь ви сар ә: ‹Ма ла Мьн 
ма ла дӧа wе бе һ’ә са бе›*, ле wә 
әw кь ри йә ‹шкәф та qа ча ха›!**» 

* 21:5 Зә кә ри йа 9:9; Иша йа 62:11. 
* 21:9 Зә бур 118:25-26. 
** 21:9 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Һосанна бь льн да йи йе да». 
«Бь льн да йи» бә’ са щи йе Хwә де дь кә. 
* 21:13 Иша йа 56:7. 
** 21:13 Йе рә ми йа 7:11. 
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14Ль wьр п’а рьст гә һе да кор 
у сә qәт һа ть нә щәм Wи у Әwи 
әw qәнщ кь рьн. 15Ле га ва кӧ 
сә рә кед к’а һи на у qа нун за на 
әw к’ә рә мә тед кӧ Иса кь рьн 
ди тьн у ӧса жи әw за р’ед 
кӧ п’а рьст гә һе да дь кь рь нә 
qи р’ин у дь го тьн: «Һосанна 
Кӧ р’е Да wьд р’а!» һерс к’ә тьн 
16у го ть нә Wи: «Тӧ дь бь һе йи 
әв чь дь бе жьн?» Иса wа на р’а 
гот: «Бә ле. Wә qәт нә хwән-
ди йә кӧ: ‹Тә бь за ред т’ь фал 
у дәр гу ша пә сьн да йин ани 
се ри›?*» 
17У Әwи әw ль wьр һьш тьн, 

жь ба жер дәр к’әт, чу Бәй тан-
йа йе у шәв ль wьр ма. 

Дараһежирейәһ’ьшкбуйи
(Марqос11:12‑14,20‑24)

18Сь бә һе зу, ча хе Әw вә гә-
р’и йа ба жер, бьр’ чи бу. 19Сәр 
р’е да рә кә һе жи ре дит, не зи-
ки wе бу, ле пеш ть ри бәл гаф 
тьш тә ки дьн пе ва нә дит у 
да ре р’а гот: «Жь вьр шун да тӧ 
һ’ә та-һ’ә та йе бәр нә ди!» У дар 
пе р’а-пе р’а һ’ьшк бу. 
20Га ва ша гьр та әв йәк дит, 

зән дә гьр ти ман у го тьн: «Ча-
wа әв да ра һе жи ре пе р’а-пе р’а 

һ’ьшк бу?» 21Иса ща ба wан да 
у гот: «Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, 
һә гәр ба wә ри йа wә һә бә у дӧ-
дь ли нә бьн, һу не нә т’ә не чь 
кӧ һа тә сә ре ве да ра һе жи ре 
бь кьн, ле һә гәр һун ви ч’и-
йа йи р’а жи бе жьн: ‹Р’а бә хwә 
ба ве жә бә’ ре›, wе бь бә. 22Һә гәр 
ба wә ри йа wә һә бә, һун чь кӧ 
на ва дӧа да бь хwа зьн, һу не 
бьс ти ньн». 

Пьрсадәрһәqа
һ’ӧкӧмеИсада

(Марqос11:27‑33;Луqа20:1‑8)

23Га ва Әw һа тә п’а рьст гә һе 
у щьм ә’т һин кьр, сә рә кед 
к’а һи на у р’ус пи йед щьм ә’-
те һа ть нә щәм Wи у го ть не: 
«Тӧ бь чь һ’ӧ кӧ ми ван кь ра 
дь ки? У к’е әв һ’ӧ кӧм да йә 
Тә?» 24Иса ль wан вә гә р’анд 
у гот: «Әзе жи тьш тә ки жь 
wә бь пьр сьм. Һә гәр wә ща ба 
Мьн да, Әзе жи wә р’а бе жьм 
Әз бь чь һ’ӧ кӧ ми ван кь ра дь-
кьм. 25Һ’ӧ кӧ ме нь хӧ ман дь на 
Йу һ’ән на жь к’ӧ бу, жь ә’з мен 
бу, йан жь мә рь ва бу?» Әwа на 
нав һәв да ше wь рин у го тьн: 
«Һә гәр әм бе жьн: ‹Жь ә’з мен 
бу›, Әwе мә р’а бе жә: ‹Ле wә 

* 21:16 Зә бур 8:2. 



65

МӘТ ТА, 21  

чь ма әw ба wәр нә кьр?› 26Ле 
һә гәр әм бе жьн: ‹Жь мә рь ва 
бу›, әм жь ә’ла лә те дь тьр сьн, 
чьм ки һ’ә му йа qә бул дь кьр 
кӧ Йу һ’ән на п’е хәм бәр бу». 
27Wа на ща ба Иса да у го тьн: 
«Әм нь за ньн». Әwи wан р’а гот: 
«Әз жи wә р’а на бе жьм кӧ Әз 
бь чь һ’ӧ кӧ ми ван кь ра дь кьм. 

Мәсәладӧкӧр’а
28Һун ча wа т’әх мин дь кьн? 

Дӧ кӧ р’ед мә рь вә ки һә бун. Әwи 
кӧ р’е хwә йи мә зьн р’а гот: ‹Ла-
wо! Иро һә р’ә нав р’әз, шь хӧл 
бь кә›. 29Әwи ле вә гә р’анд у гот: 
‹Әз на чьм›, ле паше п’ош ман 
бу у чу. 30Һьн ге бав чу щәм йе 
дьн әwи жи аһа гот: ‹Бә ле, әзе 
һә р’ьм ба во›, ле нә чу. 31Нь һа 
жь ван һәр дӧ кӧ р’а к’и жа ни 
гӧ р’аф ба ве хwә кьр?» Wа на го тә 
Wи: «Йе мә зьн». Иса жи го тә 
wан: «Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, 
кӧ хәрщ гьр у ч’ә’в дәрф wе бә ри 
wә бь к’ә вь нә П’ад ша ти йа Хwә-
де. 32Чьм ки Йу һ’ән на һат кӧ 
р’и йа р’ас ти йе ни ша ни wә кә, 
wә әw ба wәр нә кьр, ле хәрщ гьр 
у ч’ә’в дә ра әw ба wәр кь рьн. Wә 
әв тьшт дит жи, ле ди са һун 
ль хwә мӧ кӧр’ нә һа тьн, кӧ wә 
әw ба wәр бь кь ра. 

Мәсәлар’әзетьрийа
ур’әзвана

(Марqос12:1‑12;Луqа20:9‑19)

33Мә сә лә кә дьн жи бь бь һен. 
Мә рь вә ки хwә йи мьлк’ һә бу, 
р’ә зе ть ри йа да ни, до ра wе 
сур кьр һ’әw зә ки ть ри һ’ьн щь-
р’ан дь не те да к’о ла, һе ла нә кә 
но бә да ра че кьр у әw бь к’ь ре 
да р’әз ва на, чу wә ла тә ки дьн. 
34Га ва wәх те бәр да йи не не зик 
бу, әwи хӧ ла мед хwә шан дь нә 
щәм р’әз ва на, wә ки жь бә ре 
р’ә зе wи же р’а би ньн. 35Р’әз-
ва на хӧ ла мед wи гьр тьн, йәк 
к’ӧ тан, йе дьн кӧш тьн у йә ки 
дьн жи да нә бәр кә вь ра. 36Әwи 
хӧ лам нә дьн шан дьн, жь йед 
пе шьн гә ләк тьр у wа на ӧса жи 
ани нә сә ре wан. 37Ахь ри йе, 
кӧ р’е хwә шан дә щәм wан у 
гот: ‹Һьл бәт wе жь кӧ р’е мьн 
шәрм бь кьн›. 38Ле га ва р’әз ван 
ч’ә’в кӧ р’е wи к’ә тьн, һәв р’а 
го тьн: ‹Әв wа ре wи йә. Wә рьн 
әм ви бь кӧ жьн у бь бь нә хwә йе 
ми ра т’аф wи›. 39У әw гьр тьн жь 
р’әз дәр хьс ть нә дәр у кӧш тьн. 
40Ле га ва хwә йе р’әз бе, wе чь 
сә ре wан р’әз ва на бь кә?» 41Го-
ть нә Wи: «Wе qь р’а wан нә һә qа 
би нә у р’әз бь дә р’әз ва нед ӧса, 
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йед кӧ wе wәхт да бә ре р’ә зе 
wи бь дь не». 
42Иса го тә wан: «Wә нь ви са-

ре да qәт нә хwән ди йә? 
 ‹Әw кә вь ре кӧ һос та т’әх сирф 

кьр, 
 әw бу сә ре ә’ниш кеф. 
 Әв йәк жь али йе Хӧ дан да 

qә wь ми 
 у ль бәр ч’ә’ ве мә һ’әйр-һ’ӧж-

мә к’ар ә!›* 
43Бо на ве йә ке Әз wә р’а дь бе-
жьм, кӧ П’ад ша ти йа Хwә де wе 
жь wә бе стан дь не у мь лә тә ки 
ӧса р’а бе да йи не, wә ки бо на Wи 
бәр би нә. 44К’и кӧ бь к’ә вә сәр 
ви кә вь ри, wе һур дә хwә ши бә 
у әw кә вьр бь к’ә вә сәр к’е, wе 
wи бь һ’ьн щь р’и нә»*. 

45Га ва сә рә кед к’а һи на у фе-
рь си йа мә сә лед Wи бь һис тьн, 
фә’м кь рьн кӧ Әw бо на wан 
дь бе жә. 46Кь рьн кӧ Wи бь гь-
рьн, ле жь ә’ла лә те тьр си йан, 
чьм ки Әw wә кә п’е хәм бә рә ки 
qә бул дь кь рьн. 

Мәсәладә’wате
(Луqа14:15‑24)

221Ди са Иса бь мә сә ла 
wа на р’а хә бәр да у гот: 

2«П’ад ша ти йа Ә’з ма на ми на 
ве йә ке йә: П’ад ша ки дә’ wа та 
кӧ р’е хwә кьр. 3Әwи хӧ ла мед 
хwә шан дьн кӧ га зи хwән ди йед 
дә’ wа те кьн, ле wа на нә хwәс-
тьн бен. 4Хӧ лам нә дьн шан дьн 
у гот: ‹Хwән ди йа р’а бе жьн: 
Мьн ща нә га у һ’әй wа нед хwә-
йә дәр ма ли кь ри сәр же кь рь нә 
у на не хwә һа зьр кь ри йә, һәр 
тьшт һа зьр ә. Wә рь нә дә’ wа-
те!› 5Ле wа на пьшт гӧ һе хwә ва 
авит, йәк чу ә’р де хwә у йе дьн 
т’ӧ ща рә ти йаф хwә. 6Йед ма йин 
жи хӧ ла мед wи гьр тьн, к’ӧ тан у 
кӧш тьн. 7Ча хе п’ад ше бь һист, 
һерс к’әт, ор ди йа хwә шанд qь-
р’а әwед кӧ хӧ лам кӧш тьн ани у 
ба жа ре wан шә wь танд. 8Һьн ге 
го тә хӧ ла мед хwә: ‹Дә’ wат һа зьр 
ә, ле хwән ди нә һе жа бун. 9Р’а-
бьн һә р’ь нә сә ре р’и йа у һун к’е 
кӧ бь би ньн, т’әг ли фи дә’ wа те 
кьн›. 10У әw хӧ лам дәр к’ә ть нә 
сә ре р’и йа, к’и кӧ ди тьн, qәнщ 
у хь раб, т’әв щь ван дьн у ма ла 
дә’ wа те бь хwән ди йа ва т’ь жи бу. 
11Ле га ва п’ад ша чу һьн дӧр’ 

кӧ хwән ди йа бь би нә, мә рь вәк 
ль wьр дит кӧ к’ьн ще дә’ wа те 
ле т’ӧнә бу 12у го тә wи: ‹Һә вал! 

* 21:42 Зә бур 118:22-23. 
* 21:44 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да р’еза 44-а т’ӧнә. 
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Тӧ ча wа бе к’ьн ще дә’ wа те к’ә-
ти вьр?› Әwи дәнг нә кьр. 13Wе 
га ве п’ад ше бәр дәс ти йа р’а гот: 
‹Дәст у п’и йе wи гь ре дьн, бь-
гь рьн ба ве жь нә тә’ ри йа дәр ва. 
Ль wьр wе бь бә qи р’ин у ч’ьр-
кә-ч’ьр ка дь ра на›. 
14Аwа га зи кь ри гә ләк ьн, ле 

бь жар ти һьн дьк ьн». 

Пьрсахәрщдайинунәдайине
(Марqос12:13‑17;
Луqа20:20‑26)

15Һьн ге фе рь си чун ше wь рин, 
кӧ Wи ча wа бь хә бә ра бь гь рьн. 
16Wа на ша гьр тед хwә т’ә ви 
пьшт гь ред Һе ро дәс шан дь нә 
щәм Wи у го ть не: «Дәрс дар! 
Әм за ньн кӧ Тӧ йә ки р’аст и 
у р’и йа Хwә де р’аст һин дь ки. 
Мь нә те жь кә си на гь ри, чьм ки 
нав мә рь ва да фьр qи йе да най ни. 
17Нь һа бе жә мә, Тӧ ча wа т’әх-
мин дь ки? Гә ло р’аст ә кӧ әм 
хәрщ бь дь нә Qәй сәрф йан на?» 
18Иса qәл пи йа wан за нь бу у 

гот: «Чь ма һун Мьн дь ще р’ь-
би ньн, дӧ р’у но? 19П’ә ре хәрщ-
да йи не ни ша ни Мьн кьн». У 
wа на зи вәк Wи р’а ани. 20Иса жь 
wан пьр си: «Әв на ве нь ви сар у 
сь фәтф йе к’е йә?» 21Wа на гот: 

«Йед Qәй сәр ьн». Һьн ге го тә 
wан: «Аwа чь кӧ йед Qәй сәр ьн 
бь дь нә Qәй сәр у чь йед Хwә де 
нә бь дь нә Хwә де». 22Га ва wан 
бь һист зән дә гьр ти ман, Әw 
һьш тьн у чун. 

Пьрсар’абунамьрийа
(Марqос12:18‑27;
Луqа20:27‑40)

23Са ду qиф, кӧ дь бе жьн р’а бу на 
мь ри йа т’ӧнә, wе р’о же һь нә кә 
жь wан һа ть нә щәм Иса же 
пьр син 24у го ть не: «Дәрс дар! 
Му са гот: ‹Һә гәр йәк бе зӧ р’әт 
бь мь рә, бь ра бьре wи жь на wи 
бьс ти нә у wа ре бьре хwә шин 
кә›*. 25Аwа һ’әфт бь ра ль щәм 
мә һә бун. Бьре мә зьн зә wь щи, 
бе зӧ р’әт мьр, жь на wи бьре wи-
р’а ма. 26Ӧса жи һа тә сә ре бьре 
дӧ да у йе сь си йа, хӧ лә сә һа тә 
сә ре һәр һ’әф та жи. 27Ль пәй 
һ’ә му йа р’а әw жь на жи мьр. 28Дә 
ижар wе Р’о жаф Р’а бу на мь ри йа 
әw к’ӧл фә те бь бә жь на к’и жа-
ни жь wан һәр һ’әф та? Чьм ки 
һ’ә му йа жи әw стан дь бу». 
29Иса ль wан вә гә р’анд у 

гот: «Һун ха ль фи нә, чьм ки нә 
нь ви са ра за ньн, нә жи qә wа та 
Хwә де. 30Р’о жа Р’а бу на мь ри йа 

* 22:24 Qа ну на Дӧ ща ри 25:5. 
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нә wе бь зә wь щьн, нә жи мер 
кьн, ле әwе ми на мьл йа к’ә тед 
ә’з мен* бьн. 31Ле дәр һә qа р’а бу на 
мь ри йа да, чь ма wә әw хә бә ра 
кӧ Хwә де wә р’а го ть бу нә хwән-
ди йә? 32‹Әз Хwә де йе Бь ра һим, 
Хwә де йе Ис һаq у Хwә де йе Аqуб 
ьм›*. Хwә де нә Хwә де йе мь ри йа 
йә, ле Хwә де йе зен ди йа йә». 
33Га ва ә’ла лә те әв тьшт бь-

һис тьн, сәр һин кь рь на Wи 
зән дә гьр ти ман. 

Т’әмийасәрт’әмийар’а
(Марqос12:28‑34;
Луqа10:25‑28)

34Ле га ва фе рь си йа бь һист 
кӧ Иса са ду qи дәнг бь р’и кь-
рьн, һ’ә му ль щи ки щь ви йан. 
35Һьн ге жь wан qа нун за на 
йә ки пьрс да Иса кӧ Wи бь-
ще р’ь би нә у го те: 36«Дәрс дар. 
Qа ну не да к’и жан ә т’ә ми йа 
һә рә мә зьн?» 37Иса го тә wи: 
«‹Хӧ дан Хwә де йе хwә һ’ьз бь-
кә бь т’ә ма ми йа дь леф хwә, бь 
т’ә ма ми йа ща ни йа хwә у бь 
т’ә ма ми йа һ’ь ше хwә›*. 38Әв ә 

т’ә ми йа пе шьн у һә рә мә зьн. 
39У йа дӧ да жи ми на ве йә: 
‹Һә ва ле хwә wә кә хwә һ’ьз бь-
кә›*. 40Жь ван һәр дӧ т’ә ми йа ва 
һ’ә му нь ви са ред п’е хәм бә ра у 
Qа ну не гь ре да йи нә». 

Мәсиһкӧр’ек’ейә?
(Марqос12:35‑37;
Луqа20:41‑44)

41Га ва фе рь си щь ви йан, Иса 
жь wан пьр си 42у гот: «Һун бо на 
Мәсиһ чь дь фь кь рьн, т’әх ми-
на wә Әw кӧ р’е к’е йә?» Же р’а 
го тьн: «Кӧ р’е Да wьд ә». 
43Иса го тә wан: «Ле ча wа 

Да wьд Wи пе Р’ӧһ’ Хӧ да не хwә 
һ’ә саб дь кә? Чьм ки wи гот: 
44 ‹Хӧ дан го тә Хӧ да не мьн: 
 Ль мь ле Мь ни р’ас те р’у не, 
 һ’ә та кӧ Әз дьж мь нед Тә 

бь кь мә бь не п’и йед Тә›*. 
45Һә гәр Да wьд Wи ‹Хӧ дан› 
һ’ә саб дь кә, Әw ча wа дь бә 
кӧ р’е wи?» 46У кә сәки нь ка-
рь бу ща ба Wи бь да у ль пәй 
wе р’о же р’а кә сәки нә wе рь бу 
пьр сәк же бь кь ра. 

* 22:30 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Мьл йа к’ә тед Хwә де». 
* 22:32 Дәр к’ә тьн 3:6. 
* 22:37 Qа ну на Дӧ ща ри 6:5. 
* 22:39 Qа ну на К’а һин ти йе 19:18. 
* 22:44 Зә бур 110:1. 
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Һ’әвзахwәжьqанунзан
уферьсийабькьн
(Марqос12:38‑40;

Луqа11:37‑52;20:45‑47)

231Һьн ге Иса ә’ла ләт у 
ша гьр тед Хwә р’а хә бәр 

да у гот: 2«Qа нун зан у фе рь си 
ль сәр к’ӧр си йа Му са р’у ньш-
ть нә. 3Иди әwа на чь wә р’а бе-
жьн хwәй кьн у бь qә ди ньн, ле 
ми на wан нә кьн, чьм ки әwа на 
дь бе жьн, ле на кьн. 4Ба ред 
гь ран у зә’ мәт гь ре дь дьн, да-
ти нь нә сәр мь лед мә рь ва, ле 
әw хwә ха на хwа зьн т’ь ли йа 
хwә жи бь дь не. 5Әw һәр тьш-
ти дь кьн, кӧ бәр мә рь ва бе нә 
к’ьф ше. К’и сь кед мә зьн ль мьл 
у ә’ни йед хwә ва гь ре дь дьн* у 
р’и ши йед к’ьн щед хwә дь реж 
дь кьн**. 6Ша йи йа да һә рә маф 
жор ьн һ’ьз дь кьн, к’ь ниш та да 

жи к’ӧр си йед пе шьн, 7ба за ра да 
сь ла ве бь дь нә wан у мә рьв жи 
wан р’а ‹ма мос та*› бе жьн. 8Ле 
бь ра wә р’а нә бе жьн: ‹Ма мос-
та›, чьм ки дәрс да ре wә йәк ә* 
у һун һ’ә му жи бь ра нә. 9Ль сәр 
дь не һун т’ӧ кә си р’а нә бе жьн: 
‹Ба во›, чьм ки Ба ве wә йәк ә, 
кӧ ә’з ма на йә. 10Нә жи wә р’а 
бе жьн: ‹Р’е бәр›, чьм ки Р’е бә ре 
wә йәк ә, әw Мәсиһ ә. 11Бь ра 
на ва wә да йе һә ри мә зьн бь бә 
бәр дәс ти йе wә. 12К’и кӧ хwә 
бь льнд кә, әwе нь мьз бә, ле к’и 
кӧ хwә нь мьз кә, әwе бь льнд бә. 

Wәйльдӧр’уйа
13Ле wәй ль wә qа нун зан у 

фе рь си йа! Дӧ р’у но! Һун дә ре 
П’ад ша ти йа Ә’з ма на ль бәр 
мә рь ва да дь дьн. Нә һун дь-
к’ә вь не у нә жи дь һе льн әwед 
кӧ дь хwа зьн бь к’ә вь не. 14Wәй 

* 23:5 Ча wа кӧ Qа ну на Дӧ ща ри 6:8-да нь ви сар ә, щь һу йа к’и сь кед мьл 
у ә’ни йед хwә да нь ви са ред сә рә кә у т’ә ми йед Хwә де йә жь Пәй ма наф 
Кә вьн хwәй дь кь рьн. Әв ьн әw нь ви са ред жь к’ь те бед Му са кӧ гә-
лә ки дь кь рь нә к’и сь ка: Дәр к’ә тьн 13:1-10; 13:11-16; Qа ну на Дӧ ща ри 
6:4-9; 11:13-21. 
** 23:5 «Р’и ши йед к’ьн щед хwә дь реж дь кьн», wә ки бь дь нә к’ьф ше, 
кӧ әw жь али йе Хwә де да Хwә де р’а да йи у амьн ьн (Жь мар 15:37-41; 
Qа ну на Дӧ ща ри 22:12). 
* 23:7 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Р’аб би». «Р’аб би» бь зь ма не 
ара миф те фә’м кь рь не: «Дәрс дар». 
* 23:8 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Әw Мәсиһ ә». 
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ль wә qа нун зан у фе рь си йа! 
Дӧ р’у но! Али ки ва һун ма лед 
жь нә би йа һ’у фи хwә дь кьн, 
али йе дьн ва жи бь дӧ р’у ти 
дӧа йе хwә дь реж дь кьн. Бо на 
ве йә ке ди wа на wә wе һе гь ран 
бә*. 15Wәй ль wә qа нун зан у 
фе рь си йа! Дӧ р’у но! Һун бә’р 
у бә же ль һәв дь дьн, кӧ йә ки 
нә ба wәр би ньн сәр р’и йа хwә. 
Га ва мә рә ме wә дь бә, һун әwи 
жь хwә дӧ ща ра зе дә тьр дь кь нә 
п’а ра щә’ нь ме. 16Wәй ль wә р’е-
бә ред кор, һун дь бе жьн: ‹К’и 
кӧ бь п’а рьст гә һе сонд дь хwә, 
нә тьш тәк ә. Ле к’и кӧ бь зе р’е 
ль нав п’а рьст гә һе сонд дь хwә, 
дь бә дәйн дар›. 17Һәй бе һ’ьш 
у кор но! К’и жан мә зьн ә, зер’ 
йан п’а рьст гәһ, кӧ зер’ һ’ә лалф 
дь кә? 18Ӧса жи һун дь бе жьн: 
‹К’и кӧ бь го ри гә һе сонд дь-
хwә нә тьш тәк ә, ле к’и кӧ бь 
һ’ә ди йа ль сәр го ри гә һе сонд 
дь хwә, дь бә дәйн дар›. 19Һәй 
кор но!* К’и жан ә мә зьн? Һ’ә ди 
йан го ри гәһ, кӧ һ’ә ди йе һ’ә лал 
дь кә? 20Аwа к’и кӧ бь го ри гә-
һе сонд дь хwә, әw һьн бь wе 

сонд дь хwә, һьн жи бь һ’ә му 
тьш тед кӧ сәр wе һә нә сонд 
дь хwә. 21К’и кӧ бь п’а рьст гә һе 
сонд дь хwә, әw һьн бь wе сонд 
дь хwә, һьн жи бь Йе кӧ wе да 
дь жи сонд дь хwә. 22У к’и кӧ 
бь ә’з мен сонд дь хwә, әw һьн 
бь т’әх те Хwә де сонд дь хwә, 
һьн жи бь Йе кӧ ль сәр Р’у-
ньш ти йә сонд дь хwә. 23Wәй 
ль wә qа нун зан у фе рь си йа! 
Дӧ р’у но! Һун дә һә кеф пун геф, 
ани со йеф у к’е му неф дь дьн, ле 
тьш тед Qа ну не йә пеш, аwа го ти 
һә qи йе, р’ә’ ме у ба wә ри йе да ве-
жь нә пьшт гӧ һе хwә. Wә гә рә ке 
әв йәк бь кь ра на у дәст жь йед 
ма йин нә к’ь шан да. 24Р’е бә ред 
кор! Һун к’әр ме ша дь пар зь ньн, 
ле дә ва да дь qӧр ти ньн! 25Wәй 
ль wә qа нун зан у фе рь си йа! 
Дӧ р’у но! Һун т’ас у фин ща на 
р’у йе дәр ва ва па qьж дь кьн, 
ле һьн дӧр’ ва т’ь жи ть ма йи у 
ч’ә’в бьр’ чи йи нә*. 26Фе рь си йе 
кор! Пе ши йе һьн дӧ р’е фин щан 
у т’а се па qьж кә, wә ки ль дәр-
ва жи па qьж бә. 27Wәй ль wә 
qа нун зан у фе рь си йа! Дӧ р’у но! 

* 23:14 Нав дәст нь ви са ред һә рә qәнщ да р’еза 14-а т’ӧнә. 
* 23:19 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Һәй бе һ’ьш у кор но». 
* 23:25 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Ле һьн дӧр’ ва бь тьш тед зӧл ме у ч’ә’в-
бьр’ чи йе qа зьнщ кь ри ва т’ь жи нә». 
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Һун ми на т’ьр бед сь пи кь ри нә, 
кӧ дәр ва ва бә дәw хӧйа дь бьн, 
ле һьн дӧр’ ва бь һәс ту йе мь-
ри йа у бь һ’ә му һ’ә ра ми йе ва 
т’ь жи нә. 28Ӧса жи һун дәр ва 
мә рь ва ва р’аст к’ьфш дь бьн, 
ле һьн дӧр’ ва һун дӧ р’у нә у 
нә һәq ьн. 

Исаахьрийаwан
wанр’адьбежә

29Wәй ль wә qа нун зан у фе-
рь си йа! Дӧ р’у но! Һун мәх бә ред 
п’е хәм бә ра че дь кьн у т’ьр бе 
йед р’аст дь хә мь ли ньн 30у дь-
бе жьн: ‹Һә гәр әм р’о жед ба вед 
хwә да бу на, мә т’ә ви wан ху на 
п’е хәм бә ра нә дь р’ет›. 31Иди 
һун нь һа хwә ха дь дь нә из бат-
кь рь не, кӧ һун за р’ед wан ба ва 
нә, йед кӧ п’е хәм бәр кӧш ть нә. 
32Дә ке ма си йа хь ра би йед ба-
вед хwә т’ә мам кьн. 33Мә’р но! 
Ч’е жь кед мә’ ра! Һу не ча wа жь 
ди wа на до жеф бь р’ә вьн? 
34Бо на ве йә ке ва Әзе п’е-

хәм бә ра, сәр wах та у qа нун за на 
бь ши нь мә щәм wә у һу не жь 
wан һь нә ка бь кӧ жьн, хач кьн, 
һь нә ка жи нав к’ь ниш тед хwә-
да бь дь нә бәр qам чи йа у ба-
жар-ба жар бь зе ри ньн. 35Һ’ә му 

ху на бе су щә кӧ сәр р’у йе ә’р де 
һа ти йә р’е ть не wе бе сәр wә, 
жь ху на Һа би леф бе сущ һ’ә та 
ху на Зә кә ри йа йе кӧ р’е Бә рә-
хи йа, әwе кӧ wә нав п’а рьст гәһ 
у го ри гә һе да кӧшт. 36Әз р’аст 
wә р’а дь бе жьм, әв һ’ә му ху не 
бе сә ре ви нь сь ли. 

ИсальсәрОршәлиме
дьловинә

(Луqа13:34‑35)

37Ор шә лим! Ор шә лим! Тә 
п’е хәм бәр дь кӧш тьн у шан-
ди йед щәм хwә дь да нә бәр 
кә вь ра! Чәнд ща ра Мьн хwәст 
кӧ за р’ед тә ӧса бь щь ван да, 
ча wа мь ришк щу щу кед хwә 
бьн бас ке хwә да дь щь ви нә, 
ле wә нә хwәст! 38Ва ма ла wә 
wе хь ра бә у дәст же к’ь шан ди 
бь ми нә. 39Әз wә р’а дь бе жьм, 
иди жь вьр шун да һун Мьн т’ӧ 
щар на би ньн, һ’ә та кӧ бе жьн: 
‹Бьм ба рәк ә Әwе кӧ бь на ве 
Хӧ дан те›*». 

Исапешдадәрһәqаwеранбуна
п’арьстгәһедадьбежә

(Марqос13:1‑2;Луqа21:5‑6)

241Га ва Иса жь п’а рьст-
гә һе дәр к’әт чу, ша гьрт 

* 23:39 Зә бур 118:26. 
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чу нә щәм Wи, кӧ ава йи йед 
п’а рьст гә һе ни ша ни Wи кьн. 
2Иса wан р’а гот: «Һун ван һ’ә-
му йа дь би ньн? Әз р’аст wә р’а 
дь бе жьм, әв һ’ә му йе жи wе ран 
бьн, ль вьр кә вь ре ль сәр кә вьр 
qәт нә ми нә!» 

Тәнгасиузерандьн
(Марqос13:3‑13;
Луqа21:7‑19)

3Ча хе Әw сәр ч’и йа йе Зәй-
т’у не р’у ньш ть бу, ша гьр тед 
Wи т’ә не һа ть нә щәм Wи у же 
пьр син: «Бе жә мә, әв тьшт wе 
к’ән ге бь qә wь мьн? У ни ша на 
һа ть на Тә у ахь ри йа ве дьн йа йе 
wе ча wа бә?» 4Иса ща ба wан 
да у гот: «Һаш жь хwә һә бьн, 
кӧ т’ӧ кәс wә нә ха пи нә, 5чьм-
ки гә ләк wе пе на ве Мьн бен 
у бе жьн: ‹Әз ьм Мәсиһ› у wе 
гә лә ка бь ха ль фи ньн. 6Һу не 
дән ге шә р’а у бә’ са шә р’а бь-
бь һен, ле һаш жь хwә һә бьн 
кӧ һун хwә ӧн да нә кьн. Гә-
рә ке әв тьшт бь qә wь мьн, ле 
әw һе нә ахь ри йә. 7Мь лә те 
р’а бә ль сәр мь ләт, п’ад ша ти 
ль сәр п’ад ша ти йе, щи-щи йа 
wе хә ла йи-щә лайе у ә’рд һ’ә же 
бь бьн. 8Ле әв һ’ә му ми на еша 

к’ӧл фә те йә, кӧ дәст пе дь кә пе 
дь гь рә. 9Һьн ге wе wә бь дь нә 
щә фе, wә бь кӧ жьн у бо на на ве 
Мьн бәр ч’ә’ ве һ’ә му мь лә та 
р’әш бьн. 10Һьн ге гә лә ке жь 
р’е бь к’ә вьн, нә ма ми йа һәв дӧ 
бь кьн у бәр ч’ә’ ве һәв бь к’ә вьн. 
11Гә ләк п’е хәм бә ред дә рәw wе 
дәр к’ә вьн у гә лә ка бь ха ль фи-
ньн. 12Жь дәст зе дә бу на нә һә-
qи йе һ’ьз кь рь на гә лә ка wе сар 
бә. 13Ле к’и кӧ һ’ә та хь ла зи йе 
тә йах кә, әwе хь лаз бә. 14У әв 
Мьз ги ни йа П’ад ша ти йе wе 
ль нав т’ә ма ми йа дьн йа йе бе 
дан на син кь рь не, кӧ һ’ә му мь-
лә та р’а бь бә шә’ дә ти у һьн ге 
хь ла зи wе бе. 

Һ’әрамийаWеранкьрьне
(Марqос13:14‑23;
Луqа21:20‑24)

15Ча хе һун ‹һ’ә ра ми йа wе-
ран кь рь не›* щи йе пи роз да 
сә кь ни бь би ньн, ча wа кӧ Да-
ни йел п’е хәм бәр гот», (әwе 
кӧ дь ху нә бь ра фә’м бь кә), 
16«һьн ге әwед кӧ Щь һус та-
не да нә бь ра бь р’ә вь нә ч’и йа. 
17Әwе кӧ сәр ха ни йә бь ра 
жор да нә йе хwа ре кӧ жь ма ла 
хwә тьш тә ки һьл дә. 18У әwе кӧ 

* 24:15 Да ни йел 9:27; 11:31; 12:11. 
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к’әw шен да йә бь ра вә нә гә р’ә 
кӧ п’о те хwә һьл дә. 19Ле wәй 
ль һ’әм ла у дәст дәр гу ша wан 
р’о жа да! 20Дӧа бь кьн, кӧ р’ә ва 
wә нә к’ә вә зь вьс та не, йан жи 
р’о жа шә ми йе. 21Чьм ки һьн ге 
тән га си кә ӧса мә зьн wе бь бә, 
кӧ жь дәст пе бу на дьн йа йе һ’ә та 
нь һа ми на wе нә бу йә у нә жи 
wе бь бә. 22Һә гәр әw р’ож кьн 
нә бу на, т’ӧ кәс хь лаз нә дь бу, 
ле бо на ха ть ре бь жар ти йа әw 
р’о же кьн бьн. 

23Һьн ге, һә гәр йәк wә р’а бе жә: 
‹Ва йә Мәсиһ›, йан жи ‹Wа йә›, 
ба wәр нә кьн. 24Чьм ки мәсиһ 
у п’е хәм бә ред дә рәw wе дә рен, 
ни шан у к’ә рә мә тед мә зьн бь-
кьн, кӧ бь ка рь бьн бь жар ти йед 
Хwә де жи бь ха ль фи ньн. 25Ва 
йә Мьн пеш да wә р’а гот. 
26Һә гәр әwа на wә р’а бе жьн: 

‹Wа йә Мәсиһ бә р’и йе да йә›, 
дәр нә к’ә вьн, йан: ‹Ва йә Әw 
фь лан оде да йә›, ба wәр нә-
кьн. 27Чьм ки ча wа бь руск жь 
р’о һь ла те бьрq дь дә у һ’ә та 
р’о ава йе хӧйа дь бә, wе һа ть на 
Кӧ р’е Ме рьв жи ӧса бә. 28Бә-
рә т’әф к’и дә ре һә бә, тәй ре жи 
ль wьр бь щь вьн. 

ҺатьнаКӧр’еМерьв
(Марqос13:24‑27;
Луqа21:25‑28)

29Ль пәй тән га си йа wан р’о-
жа р’а, 
 р’у йе р’о йе wе бе гьр ть не 
 у һи ве жи р’о на йа хwә нә дә, 
 стәйр ке жь ә’з мен бь к’ә вьн 
 у т’о пед ә’з ма на wе жь р’и йед 

хwә дә рен*. 
30Һьн ге ни ша на Кӧ р’е Ме рьв 
wе ль ә’з мен хӧйа бә у һ’ә му 
мь лә тед дьн йа йе wе ши не бь-
кьн, га ва бь би ньн Кӧ р’е Ме рьв 
ль сәр ә’w ред ә’з мен бь qә wат 
у р’у мә та мә зьн те*. 31Әwе 
мьл йа к’ә тед Хwә бь бо р’и йа 
дән ге бь льнд бь ши нә у wе 
бь жар ти йед Wи жь һәр чар 
qӧл ба бә рәв кьн, жь п’ә р’ә ки 
ә’з ма на һ’ә та п’ә р’е дьн. 

Дәрсадараһежире
(Марqос13:28‑31;
Луqа21:29‑33)

32Жь да ра һе жи ре дәр сә ке 
һин бьн. Ча хе ч’ь qь лед wе тәр’ 
дь бьн у бәл гед wе дь бьш кь вьн, 
иди һун за ньн кӧ һа вин не зик 
ә. 33Ӧса жи га ва һун ван һ’ә му 

* 24:29 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Qә wа тед ә’з ма на wе бь һ’ә жьн». 
* 24:30 Иша йа 13:10; 34:4; Да ни йел 7:13. (Бь ху ньн: Ә’йанти 1:7.) 
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тьш та бь би ньн, бь за нь бьн кӧ әв 
тьшт* не зик ә, ль бәр ше ми ке 
йә. 34Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, әва 
нь сь ла дәр баз на бә, һ’ә та кӧ әв 
һ’ә му тьшт нә qә wь мьн. 35Ә’рд 
у ә’з ма не дәр баз бьн, ле го ть-
нед Мьн т’ӧ щар дәр баз на бьн. 

Р’ожусьһ’әтнәә’йанә
(Марqос13:32‑37;

Луqа17:26‑30,34‑36)

36Ле бо на wе р’о же у wе сь һ’ә те 
т’ӧ кәс нь за нә, нә мьл йа к’ә тед 
ә’з ма на, нә жи Кӧр’*, ле т’ә не 
Бав. 37Ча wа кӧ р’о жед Нӧһ даф 
qә wь ми, һа ть на Кӧ р’е Ме рьв 
жи wе ӧса бь qә wь мә. 38Ча wа 
кӧ wан р’о жед бә ри лейийе 
мә рь ва дь хwа рьн, вә дь хwа рьн, 
дь зә wь щин у мер дь кь рьн, һ’ә та 
wе р’о жа кӧ Нӧһ к’ә тә гә ми йе* 
39у мә рьв пе нә һ’ә си йан, һ’ә та 
кӧ ле йи р’а бу у һ’ә му жи хә нь-
qан дьн. Һа ть на Кӧ р’е Ме рьв жи 
wе ӧса бә. 40Һьн ге дӧ мә рьв wе 
нав ә’р де хwә да бьн, йә ке бе 
һьл да не у йе дь не бе һьш ть не. 
41У дӧ к’ӧл фә те сәр дәс та р’ә ки 
бьн, йә ке бе һьл да не, йа дьн 

бе һьш ть не. 42Аwа һ’ьш йар 
бь ми ньн, чьм ки һун нь за ньн 
Хӧ да не wә йе к’и жан р’о же бе. 
43Ле ве йә ке бь за нь бьн. Һә гәр 
хwә йе ма ле бь за нь бу йа кӧ дь зе 
к’и жан дә ма шә ве бь һа та, wе 
һ’ьш йар бь ма у нә һьш та кӧ 
ма ла wи дә рә вә кь ра. 44Бо на ве 
йә ке һун жи һа зьр бьн, чьм ки 
Кӧ р’е Ме рьв wе сь һ’ә тә кә ӧса да 
бе, кӧ һун нә ч’ә’в нь һе р’и нә. 

Хӧламеамьн
ухӧламебеамьн
(Луqа12:35‑48)

45Аwа к’и йә әw хӧ ла ме амьн 
у сәр wахт, кӧ аха йе wи әw сәр 
хӧ ла мед хwә сәр wер к’ьфш кьр, 
кӧ wәхт да хwа рь на wан бь дә wан? 
46Хwә зи ль wи хӧ ла ми, кӧ ча хе 
аха йе wи бе, әwи ӧса бь би нә. 
47Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, әwе 
wи бь кә сәр wе ре т’ә ма ми йа 
һә бу ка хwә. 48Ле һә гәр хӧ ла ме 
хь раб дь ле хwә да бе жә: ‹Аха йе 
мьн һа ть на хwә дә рән ги ехьст› 
49у дәст пе кә ль хӧ лам-һә ва лед 
хwә хә у т’ә ви йед сәрх wәш бь-
хwә у вә хwә, 50аха йе wи хӧ ла ми 

* 24:33 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Әw, аwа го ти Мәсиһ не зик ә, ль бәр 
ше ми ке йә». 
* 24:36 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да «нә жи Кӧр’» т’ӧнә. 
* 24:38 Дәст пе бун 6-8. 
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wе р’о жә кә ӧса бе, кӧ әw нә 
һи ви йе йә у сь һ’ә тә кә ӧса, кӧ 
әw нь за нә. 51Әwе wи qәт-qә ти 
кә у п’а ра wи wе т’ә ви дӧ р’у йа 
кә. Ль wьр wе бь бә гь ри у ч’ьр-
кә-ч’ьр ка дь ра на. 

Мәсәладәһәqизедбьк’ьр

251Һьн ге П’ад ша ти йа Ә’з-
ма на wе ми на ве йә ке 

бә: Дә һә qи зед бь к’ьр ч’ь ред 
хwә һьл дан пе ши йа зә’ ве да 
чун. 2Жь wан пенщ сәр wахт 
бун, ле пенщ бе фә’м. 3Бе фә’-
ма ч’ь ред хwә һьл дан, ле р’ун 
хwә р’а һьл нә дан, 4ле сәр wах та 
т’ә ви ч’ь ра р’ун жи дәр да на да 
хwә р’а һьл дан. 5Га ва зә’ ва дә-
рән ги к’әт, һ’ә му жи һе нь жин 
у хәw р’а чун. 
6Ни ве шә ве дән гәк һат: ‹Ва 

йә зә’ ва те! Пе ши йа wи да һә-
р’ьн!› 7Һьн ге һ’ә му бь к’ьр р’а бун 
ч’ь ред хwә саз кь рьн. 8Бе фә’ ма 
го тә сәр wах та: ‹Жь wи р’у не хwә 
бь дь нә мә жи, чьм ки ч’ь ред мә 
ве дь сьн›. 9Ле сәр wах та ща ба wан 
да у го тьн: ‹На хер, әв р’ун wе 
т’е ра мә у wә нә кә. Qәнщ ә кӧ 
һун һә р’ь нә щәм йед кӧ дь фь ро-
шьн хwә р’а бь к’ь р’ьн›. 10Га ва әw 
чун бь к’ь р’ьн, зә’ ва һат у әwед 

һа зьр т’әв wи к’ә ть нә дә’ wа те 
у дә ри һа тә гьр ть не. 11Паше 
бь к’ь ред дьн һа тьн у го тьн: ‹Әм 
хӧ лам, Әм хӧ лам! Дә ри ль мә 
вә кә!› 12Ле әwи ща ба wан да 
гот: ‹Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, әз 
wә нас на кьм›. 13Аwа һ’ьш йар 
бь ми ньн, чьм ки һун нә р’о жа 
һа ть на Кӧ р’е Ме рьв за ньн, нә 
жи сь һ’ә те. 

Мәсәласехӧлама
(Луqа19:11‑27)

14Wи ча хи П’ад ша ти йа Ә’з ма-
на wе ми на ве йә ке бә: Мә рь вәк 
кӧ wе дәр к’ә та р’е wи ти йе, га зи 
хӧ ла мед хwә кьр у һә бу ка хwә 
спар тәф wан. 15Пенщ тә лант* 
да нә йә ки, дӧ тә лант да нә 
йә ки у тә лан тәк жи да йә ки, 
һәр кә си р’а wә кә qә wа та wи у 
р’е к’әт чу. 16Әwе кӧ пенщ тә-
лант стан дь бун, пе р’а-пе р’а чу 
бь wан к’ь р’и у фь рот, пен щед 
дьн жи qа зьнщ кь рьн. 17Ӧса 
жи әwе кӧ дӧ тә лант стан дь-
бун, дӧ дӧ йед дьн жи qа зьнщ 
кь рьн. 18Ле әwе кӧ тә лан тәк 
стан дь бу, чу ә’рд к’о ла у зи ве 
аха йе хwә те да вә шарт. 

19Пәй гә ләк wәхт р’а аха йе wан 
хӧ ла ма һат у хwәст һәq-һ’ә са бе 

* 25:15 Qи мә те тә лан тә ки һә qе п’а лә ки панз дәһ са ла зе дә тьр бу. 
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хwә т’ә ви wан р’аст кә. 20Әwе кӧ 
пенщ тә лант стан дь бун пеш-
да һат, пенщ тә лан тед ма йин 
жи анин у гот: ‹Аха йе мьн, 
тә пенщ тә лант да бу нә мьн. 
Ва мьн сәр wан да пен щед дьн 
жи qа зьнщ кь рь нә›. 21Аха йе 
wи го те да: ‹Ә’фә рьм, хӧ ла ме 
qәнщ у амьн! Тӧ нав тьш тед 
һьн дь ки да амьн ма йи, әзе 
тә дай нь мә сәр гә ләк тьш та. 
Бь к’ә вә ша йи йа аха йе хwә!› 
22Әwе кӧ дӧ тә лант стан дь-

бун жи һат у гот: ‹Әз хӧ лам! Тә 
дӧ тә лант да бу нә мьн. Ва мьн 
дӧ дӧ йед дьн жи ль сәр wан да 
qа зьнщ кь рь нә›. 23Аха йе wи 
го те: ‹Ә’фә рьм, хӧ ла ме qәнщ у 
амьн! Тӧ нав тьш тед һьн дь ки да 
амьн ма йи, әзе тә дай нь мә сәр 
гә ләк тьш та. Бь к’ә вә ша йи йа 
аха йе хwә!› 
24Ле әwе кӧ тә лан тәк стан-

дь бу һат у гот: ‹Аха йе мьн, мьн 
за нь бу кӧ тӧ мә рь вә ки һ’ьшк 
и. Жь wи щи йе тә нә чан ди-
йә дь дь ру йи у щи йе кӧ тә нә 
р’ә шан ди йә бә рәв дь ки. 25Әз 
жи тьр си йам у чум тә лан те тә 
ә’р де да вә шарт. Һа не ма ле тә 
тә р’а бә›. 26Аха йе wи ле вә гә-
р’анд у го те: ‹Хӧ ла ме хь раб у 
хwә р’а нә ди ти! Тә за нь бу әз жь 
wи щи йе кӧ мьн нә чан ди йә 

дь дь рум у жь wи щи йе кӧ мьн 
нә р’ә шан ди йә бә рәв дь кьм, 
27тә чь ма зи ве мьн нә да к’ар-
кь ра у әз бь һа та ма мьн ма ле 
хwә бь сә ләф бьс тан да? 28Нь һа 
тә лант жь wи бьс ти ньн у бь-
дь нә әwе кӧ дә һә тә лан тед wи 
һә нә. 29Чьм ки йе к’е кӧ һә йә, 
wи р’а wе бе да йи не у сәр да зе дә 
бә, ле йе к’е кӧ т’ӧнә, чь һә йә 
жи wе же бе стан дь не. 30Ле әw 
хӧ ла ме бе кер ба ве жь нә тә’ ри йа 
дәр ва. Ль wьр wе бь бә гь ри у 
ч’ьр кә-ч’ьр ка дь ра на›. 

Р’ожафАхрәте
31Га ва Кӧ р’е Ме рьв т’ә ви һ’ә-

му мьл йа к’ә та у р’у мә та Хwә ва 
бе, һьн ге wе сәр т’әх те Хwә йи 
р’у мә те р’у не 32һ’ә му мь ләт wе 
ль бәр Wи бь щь вьн. Әwе wа на 
жь һәв баш qә кә, ча wа шь ван 
пез жь бь зь на вә дь qә ти нә. 
33Әwе пез ль мь ле Хwә йи р’ас те 
бь дә сә кь нан дь не, ле бь зь на 
ль мь ле Хwә йи ч’ә пе. 34Һьн ге 
П’ад ша wе йед ль мь ле Хwә йи 
р’ас те р’а бе жә: ‹Wә рьн бьм ба-
рәк бу йи йед али йе Ба ве Мьн да! 
Әw П’ад ша ти йа кӧ бо на wә жь 
wәх те ә’фь ран дь на дьн йа йе да 
һа зьр бу йә wар бьн. 35Чьм ки Әз 
бьр’ чи бум wә хwа рьн да Мьн, 
Әз т’и бум wә ав да Мьн, Әз 
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хә риб бум wә Әз qә бул кь рьм, 
36Әз тә’ зи бум wә Әз к’ьнщ кь-
рьм, Әз нә хwәш бум һун сәр 
Мьн да һа тьн, Әз кә ле да бум 
һун һа ть нә щәм Мьн›. 37Һьн-
ге йед р’аст wе Wи р’а бе жьн: 
‹Хӧ дан, мә к’ән ге Тӧ бьр’ чи 
ди ти у хwа рьн да йә Тә? Йан 
мә Тӧ т’и ди ти у ав да йә Тә? 
38Мә к’ән ге Тӧ хә риб ди ти у 
Тӧ qә бул кь ри, йан жи Тӧ тә’ зи 
ди ти у Тӧ к’ьнщ кь ри? 39К’ән-
ге мә Тӧ нә хwәш йан кә ле да 
ди ти у әм һа ть нә щәм Тә?› 
40П’ад ша йе жи wан р’а бе жә: 
‹Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, һә гәр 
wә qән щи жь ван хушк-бь ред 
Мь нә йе һә ри бь ч’ук йә ки р’а 
кьр, wә Мьн р’а кьр›. 

41Һьн ге Әwе йед мь ле Хwә йи 
ч’ә пе р’а бе жә: ‹Нь фьр’ ле бу-
йи но! Ду ри Мьн һә р’ьн на ва 

агь ре һ’ә та-һ’ә та йе, кӧ бо на 
ми ре щьн у мьл йа к’ә тед wи 
һа зьр бу йә*. 42Чьм ки Әз бьр’-
чи бум wә хwа рьн нә да Мьн, 
Әз т’и бум wә ав нә да Мьн, 
43Әз хә риб бум wә Әз qә бул 
нә кь рьм, Әз тә’ зи бум wә Әз 
к’ьнщ нә кь рьм, Әз нә хwәш 
у кә ле да бум һун сәр Мьн да 
нә һа тьн›. 44Һьн ге әwе Wи р’а 
бе жьн: ‹Хӧ дан! Мә к’ән ге Тӧ 
бьр’ чи йан т’и, йан хә риб, йан 
бе сь т’ар, йан нә хwәш, йан кә-
ле да ди ти у мә али к’а ри нә да 
Тә?› 45Wи ча хи Әwе ща ба wан 
бь дә у бе жә: ‹Әз р’аст wә р’а 
дь бе жьм, һә гәр wә qән щи жь 
әвед һә ри бь ч’ук йә ки р’а нә кьр, 
wә Мьн р’а жи нә кьр›. 46У әве 
һә р’ь нә щә фе һ’ә та-һ’ә та йе, ле 
йед р’аст wе һә р’ь нә жи йи на 
һ’ә та-һ’ә та йе». 

* 25:41 Ә’йанти 20:10. 

ШеwьракӧштьнаИса
(Марqос14:1‑2;Луqа22:1‑2;

Йуһ’әнна11:45‑53)

261Га ва Иса әв һ’ә му хә бәр 
хь лаз кь рьн, ша гьр тед 

Хwә р’а гот: 2«Һун за ньн кӧ 

wе дӧ р’о жа шун да Щә жь наф 
Дәр баз бу не бә. У Кӧ р’е Ме рьв 
wе бе да йи не кӧ бе хач кь рь не». 
3Һьн ге сә рә кед к’а һи на у 

р’ус пи йед щьм ә’ те сә ра йа сә-
рәк к’а һин да кӧ на ве wи Qә йа фа 
бу щь ви йан 4у ль һәв ше wь рин 

Гьртьн,хачкьрьнфур’абунаИса
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кӧ Иса дь зи ва бь фел ба зи йе бь-
гь рьн, бь кӧ жьн. 5Ле wа на дь гот: 
«Бь ра әв йәк щә жь не да ни бә, 
wә ки щьм ә’т р’а нә бә сәр нь га». 

ИсаБәйтанйайеда
тер’ункьрьнеф
(Марqос14:3‑9;
Йуһ’әнна12:1‑8)

6Ча хе Иса ль Бәй тан йа йе 
ма ла Шьм һ’у не к’о ти да бу, 
7к’ӧл фә тә кә кӧ дәр да нә кә wе йә 
ала бас ть ре йи р’у не бин хwәш 
һә бу, һа тә щәм Wи у ча хе Әw 
ль сәр сьф ре р’у ньш ти бу, әwе 
әw р’ун р’е тә сәр сә ре Wи. 8Га-
ва ша гьр та әв йәк дит, ль wан 
хwәш нә һат у го ть не: «Чь ма әва 
зи йа на бу? 9Әва р’у наф wе qи-
мә тә ки бь һа бь һа та фь ро та не у 
фә qи ра р’а бь һа та бә ла кь рь не». 
10Ле әw йәк Иса ва ә’йан бу 

у wа на р’а гот: «Чь ма һун ха ть-
ре wе к’ӧл фә те дь к’ә вьн? Әwе 
тьш тә ки qәнщ бо на Мьн кьр. 
11Фә qи ре һәр гав т’ә ви wә бьн, 
ле Әзе һәр гав т’ә ви wә ни бьм. 
12Әwе бо на дә фьн кь рь наф Мьн 
әw р’ун р’е тә сәр бә дә на Мьн. 
13Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, дьн-
йа йе да к’и дә ре әва Мьз ги ни йа 
бе дан на син кь рь не, wе кь рь на 
ве к’ӧл фә те жи бо на бир ани на 
wе бе го ть не». 

ЩьһуданәмамийаИсадькә
(Марqос14:10‑11;Луqа22:3‑6)

14Һьн ге йәк жь һәр донз дә һа 
кӧ Щь һу да йе Ис хәр йо ти дь һа тә 
го ть не, чу щәм сә рә кед к’а һи на 
15у гот: «Һу не чь бь дь нә мьн, 
wә ки әз Wи бь дь мә дәс те wә?» 
У wа на си зив жь мь рин да не. 
16Жь wьр шун да әw мә ща лә-
ке дь гә р’и йа кӧ ча wа Иса бь дә 
дәс те wан. 

Исат’әвишагьртедХwәшива
ЩәжьнаДәрбазбунедьхwә
(Марqос14:12‑21;Луqа22:7‑13;

Йуһ’әнна13:21‑30)

17Ль р’о жа пе шь нә Щә жь наф 
На не Шкә ва, ша гьрт һа ть нә 
щәм Иса у же р’а го тьн: «Тӧ ль 
к’ӧ дь хwа зи Ши ва Щә жь на 
Дәр баз бу не бь хwи, wә ки әм 
Тә р’а һа зьр кьн?» 18Әwи жи 
гот: «Һә р’ь нә ба жер, щәм фь лан 
мә рь ви у бе жь нә wи: ‹Дәрс дар 
дь бе жә: Р’о жа Мьн не зик ә. Әзе 
т’ә ви ша гьр тед Хwә ма ла тә да 
Щә жь на Дәр баз бу не дәр баз 
кьм›». 19У ша гьр та ӧса кьр, ча-
wа кӧ Иса wа на р’а ә’мьр кь рь бу 
у ши ва Щә жь на Дәр баз бу не 
һа зьр кь рьн. 

20Ева ре т’әв һәр донз дә һа сәр 
сьф ре р’у ньшт. 21Га ва wа на һе 
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дь хwар, Иса гот: «Әз р’аст wә р’а 
дь бе жьм, йә ки жь wә wе нә ма ми-
йа Мьн бь кә». 22Ша гьрт гә лә ки 
бәр хwә к’ә тьн у һәр йә ки жь 
wан го тә Wи: «Хӧ дан, дь бә кӧ әз 
ьм?» 23Әwи ль wан вә гә р’анд у 
гот: «Әwе кӧ пә’ ри йе Хwә т’ә ви 
Мьн т’а се да кьр, әwе нә ма ми йа 
Мьн бь кә. 24Р’аст Кӧ р’е Ме рьв 
wе ӧса һә р’ә ча wа кӧ бо на Wи 
һа ти йә нь ви са ре, ле wәй ль wи 
мә рь ве кӧ нә ма ми йа Кӧ р’е Ме рьв 
бь кә! Wи р’а һе qәнщ бу кӧ әw 
qәт дь не нә к’ә та». 25Щь һу да йе 
кӧ wе нә ма ми йа Wи бь кь ра, ле 
вә гә р’анд у го те: «Дәрс дар, дь бә 
кӧ әз ьм?» Иса wи р’а гот: «Тә 
бь дә ве хwә гот». 

ШиваХӧдан
(Марqос14:22‑26;Луqа22:14‑23;

Корьнт’иI,11:23‑25)

26Аwа га ва wа на һе нан дь-
хwар, Иса нан һьл да шь кь ри 
да, кәр кьр да ша гьр та у гот: 
«Һан һьл дьн бь хwьн. Әва бә-
дә на Мьн ә». 
27Пәй р’а к’ас һьл да шь кь ри 

да, да wан у wа на р’а гот: «Һун 
һ’ә му жи жь ве вә хwьн, 28әва 
ху на Мьн ә бо на пәй ма неф*, 

кӧ бо на бах шан дь на гӧ нед гә-
лә ка те р’е ть не. 29Ле Әз wә р’а 
дь бе жьм, иди Әз жь вьр шун-
да т’ӧ щар жь ве мә йа ть ри йе 
вә на хwьм, һ’ә та wе р’о жа кӧ 
Әзе т’ә ви wә П’ад ша ти йа Ба ве 
Хwә да жь йа ну вә хwьм». 
30Паше wа на зә бу рәкф сть-

ра, дәр к’ә тьн чу нә ч’и йа йе 
Зәй т’у не. 

Исадәрһәqаинк’арийа
Пәтрусдадьбежә

(Марqос14:27‑31;Луqа22:31‑34;
Йуһ’әнна13:36‑38)

31Һьн ге Иса wа на р’а гот: 
«Ишәв һун һ’ә му йе жи жь 
Мьн п’ьшк бьн һә р’ьн, чьм ки 
нь ви сар ә: ‹Әзе ль шь вен хьм у 
пә зе жи бә ла-бә ла йи бә›*. 32Ле 
га ва кӧ Әз жь мь рь не р’а бьм, 
Әзе бә ри wә һә р’ь мә Щә ли ле». 
33Пәт рус ле вә гә р’анд у го те: 
«Һә гәр һ’ә му жи жь Тә п’ьшк 
бьн һә р’ьн, ле әз т’ӧ щар жь 
Тә на чьм». 34Иса wи р’а гот: 
«Әз р’аст тә р’а дь бе жьм, һә ма 
ишәв һе бә ри банг да на дик, 
те се ща ра Мьн ин к’ар ки». 
35Пәт рус Wи р’а гот: «Һә гәр щи 
бе, әзе т’ә ви Тә бь мь рьм жи, 

* 26:28 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да «пәй ма на ну» һә йә. 
* 26:31 Зә кә ри йа 13:7. 
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ле т’ӧ щар Тә ин к’ар на кьм». 
Һ’ә му ша гьр та жи ӧса гот. 

ИсальГетшәманийедӧадькә
(Марqос14:32‑42;
Луqа22:39‑46)

36Һьн ге Иса т’ә ви wан чу wи 
щи йе кӧ же р’а Гет шә ма ни дь-
бе жьн у ша гьр та р’а гот: «Вь ра 
р’у нен, һ’ә та Әз һә р’ьм дә ра һан 
дӧа бь кьм». 37Әwи т’ә ви Хwә 
Пәт рус у һәр дӧ кӧ р’ед Зә бә ди 
һьл дан, к’ә сәр һа те у бәр Хwә 
к’әт. 38Һьн ге Иса wа на р’а гот: 
«Дь ле Мьн һа qас дәрд у к’ә дәр 
ә, ми на бәр мь рь не. Вь ра бь ми-
ньн у т’ә ви Мьн һ’ьш йар бьн». 

39Һь нә ки пеш да чу Хwә дә вә-
р’у йа авит дӧа кьр у гот: «Ба ве 
Мьн! Һә гәр дь бә, бь ра әв к’а са 
щә фе сәр Мьн р’а дәр баз бә. 
Ле нә кӧ ча wа Әз дь хwа зьм, ле 
бь ра хwәс ть на Тә бә». 
40Паше һа тә щәм ша гьр та, 

әw р’а за йи ди тьн у го тә Пәт рус: 
«Wә нь ка рь бу кӧ сь һ’ә тә ке һун 
т’ә ви Мьн һ’ьш йар бь ма на? 
41Һ’ьш йар бь ми ньн у дӧа бь-
кьн, wә ки һун нә к’ә вь нә на ва 
ще р’ь бан дь не. Бә ле р’ӧһ’ р’а зи 
йә, ле бә дән сьст ә». 
42Ща рә кә дьн жи Иса чу дӧа 

кьр у гот: «Ба ве Мьн! Һә гәр 
на бә кӧ әв к’а са щә фе жь Мьн 

дәр баз бә һ’ә та кӧ Әз wе вә нә-
хwьм, бь ра хwәс ть на Тә бә». 
43Иса һат, әw ди са хә wе да 

ди тьн, ч’ә’ вед wан жь хә wе 
вә нә дь бун. 44У әw һьш тьн чу, 
ща ра сь си йа дӧа кьр, ди са әw 
хә бәр го тьн. 
45Һьн ге һа тә щәм ша гьр та 

у wа на р’а гот: «Һун һә ла һе 
р’а за йи нә у р’ь һ’әт дь бьн? Ва 
wәхт пе р’а гь һишт кӧ Кӧ р’е 
Ме рьв бь к’ә вә дәс те гӧ нә к’а ра. 
46Р’а бьн әм һә р’ьн. Ва йә әwе кӧ 
нә ма ми йа Мьн дь кә не зик бу». 

ГьртьнаИса
(Марqос14:43‑50;Луqа

22:47‑53;Йуһ’әнна18:3‑12)

47Әwи һе хә бәр дь да, ньш-
ке ва Щь һу да йе кӧ йәк жь wан 
донз дә һа бу һат. Әwи т’ә ви хwә 
жь али йе сә рә кед к’а һи на у 
р’ус пи йед щьм ә’ те да ә’ла лә тә кә 
гь ран ани бу, бь да ра у шу ра. 
48Аwа нә ма ме Wи ә’шә рәт да бу 
wан у го ть бу: «Әз к’и жа ни кӧ 
р’а му сьм, Әw ә, Wи бь гь рьн». 

49Һьн ге Щь һу да не зи ки Иса бу 
у го те: «Сь лав ль Тә, дәрс дар!» у 
р’а му са. 50Иса wи р’а гот: «Һә вал, 
те чь бь ки зу бь кә!»* Wе га ве әw 
пеш да һа тьн, дәст ави ть нә Иса 
у Әw гьр тьн. 51Ньш ке ва йә ки 
жь әwед кӧ т’ә ви Иса бу, р’а бу 
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шу ре хwә к’ь шанд ль хӧ ла ме 
сә рәк к’а һин хьст у гӧ һе wи пә-
канд. 52Wе га ве Иса wи р’а гот: 
«Шу ре хwә бь кә щи. К’и кӧ шур 
һьл ти нә, әwе бь шур һә р’ә. 53Тә 
т’ь ре Әз нь кар ьм жь Ба ве Хwә 
бь хwа зьм wә ки пе р’а-пе р’а донз-
дәһ ор ди йа зе дә тьр мьл йа к’әт 
бь гь һи нә Мьн? 54Ле нь ви сар 
wе ча wа бе нә се ри кӧ дь бе жьн, 
гә рә ке һ’ә му аһа бьн?» 
55Wе га ве Иса ә’ла лә те р’а 

гот: «Те бе жи wә сәр qа ча хә-
ки да гьр ти йә, кӧ һун бь да ра у 
шу ра һа ть нә Мьн бь гь рьн? Нә 
Әз һәр р’ож т’ә ви wә п’а рьст гә-
һе да р’у дь ньш тьм Мьн һун һин 
дь кь рьн, ле wә Әз нә дь гьр тьм. 
56Ле әв һ’ә му тьшт qә wь мин, 
кӧ нь ви са ред п’е хәм бә ра бе нә 
се ри». Wе дә ме һ’ә му ша гьр та 
Әw һьш тьн у р’ә вин. 

Исальбәрщьвинафгьрәгьра
(Марqос14:53‑65;Луqа22:54‑55,
63‑71;Йуһ’әнна18:13‑14,19‑24)

57Йед кӧ Иса гьр тьн, Әw бь-
рь нә щәм Qә йа фа йе сә рәк к’а-
һин, ль wи щи йе кӧ qа нун зан 
у р’ус пи щь ви йа бун. 58Пәт рус 
жи дур ва һ’ә та һ’әw ша сә рәк-

к’а һин п’е-п’е пәй Wи чу к’ә-
тә һьн дӧр’ у ль нав но бә да ра 
р’у ньшт, кӧ бь за нь бә ахь ри wе 
ча wа бә. 59Сә рә кед к’а һи на у 
т’ә ма ми йа щь ви наф гь рә гь ра жи 
мь qа бь ли Иса шә’ дә ти кә дә рәw 
дь гә р’и йан кӧ Wи бь кӧ жьн, 60ле 
нә ди тьн. Гә ләк шә’ дед дә рәw 
жи һа тьн, ди са нә ди тьн. Паше 
дӧ шә’ дед дә рәw пеш да һа тьн 
61у го тьн: «Әви гот: ‹Әз дь ка рьм 
п’а рьст гә һа Хwә де һьл ши ньм у 
на ва се р’о жа да ди са wе че кьм›». 
62Сә рәк к’а һинф р’а бу сәр 

п’и йа у Wи р’а гот: «Бо на ван 
шә’ дә ти йа кӧ әва на мь qа бь ли 
Тә дь дьн Тӧ чь ма ща бә ке на-
ди?» 63Ле Иса дән ге Хwә нә кьр. 
Сә рәк к’а һин ди са Wи р’а гот: 
«Әз Тә бь Хwә де йе сах дь дь-
мә сон де. Мә р’а бе жә, Тӧ йи 
Мәсиһ, Кӧ р’е Хwә де?» 64Иса 
го тә wи: «Тә бь дә ве хwә гот. 
Ле Әз wә р’а дь бе жьм, 
 жь вьр шун да һу не Кӧ р’е 

Ме рьв ль к’е лә каф Йе Һә ри 
Зор, 

 ль мь ле Wи йи р’ас те р’у-
ньш ти 

 у ль сәр ә’w ред ә’з мен те 
бь би ньн»*. 

* 26:50 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Һә вал, тӧ бо на чь һа ти?» 
* 26:64 Зә бур 110:1; Да ни йел 7:13. 
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65Һьн ге сә рәк к’а һин к’ьн-
щед хwә qә лаш тьн у гот: «Әва 
Хwә де бе һӧр мәт дь кә! Иди 
шә’ дә чи мә р’а нә? Ва wә бь-
һист Әwи ча wа Хwә де бе һӧр мәт 
кьр! 66Wә ва ча wа хӧйа дь кә?» 
Wа на жи ле вә гә р’анд у го тьн: 
«Wи р’а кӧш тьн дь к’ә вә». 
67Wе га ве т’у йи р’у йе Wи 

кь рьн, бь к’ӧл ма ле хьс тьн, 
һь нә ка жи шә маq ле дь дан 68у 
дь го ть не: «Мәсиһ, п’е хәм бәр-
ти йе мә р’а бь кә, к’а к’и бу кӧ 
Тә хьст?» 

ПәтрусИсаинк’ардькә
(Марqос14:66‑72;Луqа22:56‑62;

Йуһ’әнна18:15‑18,25‑27)

69Wи ча хи Пәт рус дәр ва ль 
һ’әw ше да р’у ньш ть бу. Ща рик 
һа тә щәм wи у го те: «Тӧ жи 
т’ә ви Исайе Щә ли ле бу йи». 
70Ле әwи ль бәр һ’ә му йа ин-
к’ар кьр у гот: «Әз нь за ньм тӧ 
чь дь бе жи». 
71Ча хе әw чу бәр дәр гәһ, 

йә кә дьн әw дит у го тә әwед 
кӧ ль wьр бун: «Әве һан жи 
т’ә ви Исайе Ньс рә те бу». 72Әwи 
ди са бь сонд ин к’ар кьр гот: 
«Әз wи мә рь ви нас на кьм». 
73Хе лә ке шун да әwед кӧ ль 
wьр бун чу нә щәм Пәт рус у 

го ть не: «Һә бә-т’ӧ нә бә тӧ жи 
жь wан и, чьм ки хә бәр да на 
тә тә дь фь ро шә». 74Һьн ге әwи 
нь фьр’ хwә кьр, сонд хwар у 
гот: «Әз wи мә рь ви нас на кьм». 

Wе га ве дик банг да 75у Пәт-
рус әw го ть на Иса ани би ра 
хwә кӧ wи р’а го ть бу: «Бә ри 
банг да на дик, те се ща ра Мьн 
ин к’ар ки». Дәр к’ә тә дәр ва у 
к’ә лә-к’әл гь ри йа. 

ИсадьбьнәбәрПилатоф
(Марqос15:1;Луqа23:1‑2;

Йуһ’әнна18:28‑32)

271Га ва сь бәһ са фи бу, 
т’ә ма ми йа сә рә кед к’а-

һи на у р’ус пи йед щьм ә’ те ль һәв 
ше wь рин кӧ Иса ча wа бь дь нә 
кӧш ть не. 2Әw гь ре дан, бь рьн 
да нә дәс те Пи ла то йеф wә ли. 

АхьрийаЩьһуда
(К’аредШандийа1:18‑19)

3Һьн ге Щь һу да йе кӧ нә-
ма ми йа Wи кьр, дит кӧ Иса 
һа тә нә һәq кь рь не, п’ош ман 
бу, әw си зив вә гә р’ан дә сә-
рә кед к’а һи на у р’ус пи йа 4у 
гот: «Мьн гӧ нә кьр. Әз бу мә 
сә бә бе ху на бе сущ». Wа на 
жи го тә wи: «Чи мә р’а нә? Тӧ 
зани». 5Әwи жи әw зив авитьнә 
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нав п’а рьст гә һе, дәр к’әт чу 
хwә хә нь qанд. 

6Сә рә кед к’а һи на зив һьл дан 
у го тьн: «Нә р’аст ә кӧ әм ван 
бь кь нә нав хьз на п’а рьст гә һе, 
чьм ки әw һә qе ху не йә». 7Һьн ге 
әw ль һәв ше wь рин у бь wан 
зи ва Ә’р де Ахин кәр к’ь р’ин, 
бо на т’ьр бед хә ри ба. 8Лә ма әw 
ә’рд һ’ә та иро жи «Ә’р де Ху не» 
те го ть не. 9Һьн ге әw го ть на бь 
за ре Йе рә ми йа п’е хәм бәр һа тә 
се ри: «Си зив qи мәт дан, wә кә 
wи qи мә те кӧ һь нә кә жь за р’ед 
Исра еле qайл бун 10у әw да нә 
Ә’р де Ахин кәр, ча wа кӧ Хӧ дан 
мьн р’а ә’мьр кьр»*. 

ПьрсаПилато
(Марqос15:2‑5;Луqа23:3‑5;

Йуһ’әнна18:33‑38)

11Иса бәр wә ли сә кь ни, wә-
ли жь Wи пьр си у гот: «Тӧ йи 
п’ад ше щь һу йа?» Иса wи р’а 
гот: «Тә бь дә ве хwә гот». 12Ле 
ча хе сә рә кед к’а һи на у р’ус пи йа 
да ви ть нә Wи, Әwи qәт ща ба 
кә сәки нә да. 13Һьн ге Пи ла то 
Wи р’а гот: «Тӧ на бь һейи чь qас 
шь ки йа теф Тә дь кьн?» 14Әwи 
ди са ща ба кә сәки нә да, һ’ә та 
wә ли жи шаш ма. 

Диwанедаһ’ӧкӧмекӧштьне
льсәрИсадәрдьхьн

(Марqос15:6‑15;Луqа23:13‑25;
Йуһ’әнна18:39–19:16)

15Ә’дә те wә ли бу кӧ ль щә-
жь не да бь хwәс ть на ә’ла лә те 
гьр тик wан р’а бәр’ да. 16Һьн ге 
гьр ти ки wа ни к’ьфш һә бу, кӧ 
на ве wи Ба ра бас бу. 17Га ва кӧ 
әwа на щь ви йан, Пи ла то wа на-
р’а гот: «Һун к’и жа ни дь хwа зьн 
кӧ әз бо на wә бәр’ дьм, Ба ра бас 
йан Исайе кӧ Мәсиһ те го ть не?» 
18Әwи за нь бу кӧ жь дәст һ’әв-
су ди йе Иса да бу нә дәс те wи. 
19Га ва әw ль һә рә ма ди wа не 

р’у ньш ть бу, к’ӧл фә та wи щаб 
шанд у гот: «К’а ре тә әwи Бе-
сущ нә к’ә ти йә, чьм ки ве шә ва 
дәр баз бу йи хәw не да бо на Wи 
гә ләк тьшт сәр мьн р’а дәр баз 
бун». 20Ле сә рә кед к’а һи на у 
р’ус пи йа ә’ла ләт р’а зи кьр, кӧ 
Ба ра бас бь хwа зьн у Иса ӧн да 
кьн. 21Wә ли ди са wа на р’а гот: 
«Һун жь ван һәр дӧ йа к’и жа ни 
дь хwа зьн кӧ әз wә р’а бәр’ дьм?» 
Wа на жи гот: «Ба ра бас!» 22Пи-
ла то wа на р’а гот: «Ле әз Исайе 
кӧ Мәсиһ же р’а дь бе жьн ча wа 
бь кьм?» Һ’ә му йа жи гот: «Бь ра 

* 27:10 Зә кә ри йа 11:12-13; Йе рә ми йа 32:6-9. 
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бе хач кь рь не!» 23Wә ли гот: «Ле 
Әви чь хь ра би кь ри йә?» Һьн ге 
wа на һе кь рә qи р’ин у го тьн: 
«Бь ра бе хач кь рь не!» 

24Пи ла то жи дит, wә ки тьш-
тәк к’а ре на дә, ле һе шәр’ у дә’w 
дәст пе дь бә, ав һьл да ль бәр 
ә’ла лә те дәс тед хwә шуш тьн 
у гот: «Әз жь ху на Ви бе сущ 
ьм. Һун хwә ха бь нь һе р’ьн». 
25У т’ә ма ми йа щьм ә’ те ща ба 
wи да у гот: «Бь ра ху на Wи ль 
сәр мә у ль сәр за р’ед мә бә!» 
26Һьн ге Пи ла то Ба ра бас wа-

на р’а бәр’ да, ле Иса да бәр 
qам чи йа у да дәс те wан кӧ бе 
хач кь рь не. 

ӘскәрqәрфехwәльИсадькьн
(Марqос15:16‑20;Йуһ’әнна19:2‑3)

27Һьн ге әс кә ред wә ли Иса 
бь рь нә һьн дӧ р’е qә сь ре у т’ә-
ма ми йа р’ә фа әс кә ра сәр Wи 
щь ви йа. 28К’ьн ще Wи же ехьс тьн 
у чӧ хә ки со ре гә вәз ле кь рьн. 
29Паше т’а щәк жь сть ри йа вә-
гьр тьн да нә сә ре Wи у qа ми шәк 
жи да нә дәс те Wи йи р’ас те. 
Һьн ге бәр Wи чок дан, qәр фе 
хwә пе кь рьн у го тьн: «Хwәш 

бә, П’ад ше Щь һу да!» 30Т’у йи 
Wи кь рьн, qа миш һьл дан сә ре 
Wи хьс тьн. 31Пәй qәрф кь рь не р’а 
чӧ хе сор жь Wи ехьс тьн у к’ьн ще 
Wи ле кь рьн у да нә пе ши йа хwә 
бь рьн кӧ Wи хач кьн. 

ХачкьрьнаИса
(Марqос15:21‑32;Луqа

23:26‑43;Йуһ’әнна19:17‑27)

32Ча хе әw дәр к’ә ть нә дәр ва, 
әс кә ра йә ки ку ре ни дит кӧ 
на ве wи Шьм һ’ун бу, п’е йи сәр 
wи кь рьн кӧ ха че Wи һьл дә. 
33Әwа на гь һиш ть нә wи щи йе 
кӧ же р’а Гол го та дь го тьн, кӧ 
те фә’м кь рь не: «Щи йе Qа фа». 
34Шә ра ва зь рав т’әв кь ри да не 
кӧ вә хwә. Ле ча хе Әwи тә’м кьр, 
нә хwәст вә хwә. 
35Әw хач кь рьн, сәр к’ьн ще 

Wи п’әшк ави тьн у ль нав хwә да 
бә ла кь рьн*. 36Паше wе дә ре 
р’у ньш тьн у но бә да ри ль Wи 
кь рьн. 37Нә һә qи йа Wи нь ви-
син да нин фе за сә ре Wи: «ӘВ 
ИСА, П’АД ШЕ ЩЬ ҺУ ЙА ЙӘ». 
38Һьн ге дӧ qа чах жи т’ә ви 

Wи һа ть нә хач кь рь не, йәк мь-
ле р’ас те у йе дьн мь ле ч’ә пе. 

* 27:35 Нав дәст нь ви са ред паш wәх ти йе да әв жи һә йә: «Кӧ го ть на п’е-
хәм бәр бе се ри: ‹К’ьн щед Мьн ль нав һәв да бә ла кь рьн у сәр чӧ хе 
Мьн п’әшк ави тьн›» (Зә бур 22:18). 
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39Әwед кӧ wьр р’а дь чун-дь һа тьн 
Әw бе һӧр мәт дь кь рьн, сә ре хwә 
дь һ’ә жан дьн 40у дь го ть не: «Нә 
Тә йе п’а рьст гәһ һьл шан да у се 
р’о жа да че кь ра? Дә Хwә хь лаз 
кә, һә гәр Тӧ Кӧ р’е Хwә де йи! 
Жь хач wә рә хwа ре!» 41Ӧса жи 
сә рә кед к’а һи на, qа нун за на у 
р’ус пи йа т’ә ва йи qәр фе хwә 
Wи дь кь рьн у дь го тьн: 42«Хәлq 
хь лаз кьр, ле Хwә нь ка рә хь лаз 
кә! Әв ни нә П’ад ше Исра еле? 
Дә бь ра нь һа жь хач бе хwа ре 
у әме ба wә ри йа хwә Wи би-
ньн. 43Гӧ ма на Хwә да ни сәр 
Хwә де, дә бь ра нь һа Wи хь лаз 
кә, һә гәр Хwә де жь Wи р’а зи 
йә, чьм ки гот: ‹Әз Кӧ р’е Хwә-
де мә›». 44Qа ча хед кӧ т’ә ви Wи 
һа ть нә хач кь рь не, wа на жи ӧса 
тә’н ль Wи дь хьс тьн. 

МьрьнаИса
(Марqос15:33‑41;Луqа23:44‑49;

Йуһ’әнна19:28‑30)

45Нив ро жь сь һ’ә та донз дә һа 
һ’ә та сь һ’ә та сь си йа т’ә ма ми йа 
ә’р де бу тә’ ри. 46Не зи ки сь һ’ә та 
сь си йа Иса бь дән гә ки бь льнд 
кь рә qи р’ин у гот: «Ели, Ели, 
ла ма са бах та ни?» кӧ те фә’м кь-
рь не: «Хwә де йе Мьн, Хwә де йе 

Мьн, Тә чь ма Әз һьш тьм?»* 
47Әwе кӧ не зик сә кь ни бун, 
га ва әв хә бәр бь һис тьн, го тьн: 
«Әw га зи Ел йас дь кә». 48Йәк 
жь wан бь ләз бә зи, лу фь каф 
бә’ ре һьл да сьр ке да кьр, ль сәр 
qа ми шә ки ва да ни у да Wи кӧ 
вә хwә. 49Ле һь нә кед дьн го тьн: 
«Бь сә кь нә. Әм бь би ньн, к’а 
Ел йа се бе Wи хь лаз кә?» 
50Иса ди са бь дән гә ки бь-

льнд кь рә га зи у р’ӧ һ’е Хwә да. 
51Һә ма һьн ге п’әр’ да п’а рьст-

гә һе жь се ри һ’ә та бь ни qә ль ши, 
бу дӧ тишаф. Ә’рд һ’ә жи йа, кә-
вьр qә ль шин, 52т’ьрб вә бун у 
гә ләк мь ри йед бӧ һӧр ти р’а бун. 
53Әw жь т’ьр ба дәр к’ә тьн пәй 
р’а бу на Исар’а, чу нә Ба жа ре 
Пи роз у гә лә ка әw ди тьн. 
54Ча хе сәр сәд у әwед кӧ т’ә ви 

wи но бә да ри йа Иса дь кь рьн, 
ә’рд һ’әж у әw һ’ә му тьш те qә-
wь ми ди тьн, р’ь са се әw гьр тьн 
у го тьн: «Р’ас ти жи Әва Кӧ р’е 
Хwә де бу!» 
55Ль wе дә ре гә ләк к’ӧл фәт 

жи һә бун, кӧ дур ва дь нь һе р’ин. 
Әw жь Щә ли ле ль пәй Иса 
һа ть бун, бәр дәс ти Wи р’а кь-
рь бун. 56Мәр йә ма Мәж дә ла ни, 
Мәр йә ма ди йа Аqуб у Усьвф у 

* 27:46 Зә бур 22:1. 
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ди йа һәр дӧ кӧ р’ед Зә бә ди ль 
нав wан да бун. 

ДәфьнкьрьнаИса
(Марqос15:42‑47;Луqа

23:50‑56;Йуһ’әнна19:38‑42)

57Бә ре ева ре мә рь вә ки дәw-
лә ти жь Ари мәт йа йе һат, кӧ 
на ве wи Усьвф бу. Әw жи йәк жь 
ша гьр тед Иса бу. 58Әw чу щәм 
Пи ла то у щьн йа зе Иса жь wи 
хwәст. Wе га ве Пи ла то ә’мьр 
кьр кӧ щьн йаз бе да йи не. 59Усьв 
щьн йаз һьл да, qә дә ке к’ь та ни йи 
па qьж да к’ә фәнф кьр 60у да ни 
нав т’ьр ба* хwә йә ну кӧ qә йе да 
к’о ла бу. Паше әwи кә вь рә ки 
мә зьн һо ли бәр дә ре т’ьр бе кьр 
у чу. 61Мәр йә ма Мәж дә ла ни у 
Мәр йә ма дьн ль wе дә ре бун у 
пеш бә ри т’ьр бе р’у ньш ть бун. 

Нобәдаредт’ьрбе
62Р’о жа дьн кӧ пәй р’о жаф 

т’ьв да рәк кь рь не* бу, сә рә кед 
к’а һи на у фе рь си йа ль щәм 
Пи ла то щь ви йан 63у го тьн: 
«Әм хӧ лам, те би ра мә, кӧ Әwи 

дә рә wин сах ти йа Хwә да го ть бу: 
‹Әзе р’о жа сь си йа жь мь рь не 
р’а бьм›. 64Нь һа ә’мьр кә кӧ һ’ә та 
р’о жа сь си йа мь qа ти т’ьр бе бьн, 
нә бә кӧ ша гьр тед Wи бен Wи 
бь дь зьн у щьм ә’ те р’а бе жьн: 
‹Әw жь мь рь не р’а бу йә›. Иди 
ха ль фан дь на па ши йе жь йа 
пе ши йе хь раб тьр бә». 65Пи-
ла то wан р’а гот: «Ва нә wә р’а 
әс кә ред но бә дар. Һә р’ьн ча wа 
кӧ һун за ньн ӧса жи мь qа ти 
т’ьр бе бьн». 66Әw жи чун мь qа ти 
т’ьр бе бун, кә вьр мор кь рьн у 
әс кә ред но бә дар ль бәр да нин. 

Исажьмьрьнер’адьбә
(Марqос16:1‑8;Луqа24:1‑12;

Йуһ’әнна20:1‑10)

281Пәй шә ми йе р’а, р’о жа 
йәк шә ме* сә ре сь бә-

һе зу Мәр йә ма Мәж дә ла ни у 
Мәр йә ма дьн һа тьн кӧ т’ьр бе 
бь би ньн. 2Ньш ке ва ә’рд qа йим 
һ’ә жи йа, чьм ки мьл йа к’ә тә ки 
Хӧ дан жь ә’з мен һа тә хwа ре, 
кә вьр жь бәр т’ьр бе wе да кьр у 
сәр р’у ньшт. 3Дин да ра wи ми на 

* 27:60 Т’ьр ба Иса мь ха рәк бу. Щь һу йа һьн ге дәс те к’е ва бь һа та мь ри йед 
хwә дь кь рь нә мь ха ра. Әw йан шкәфт бун йан жи qә йа да дь к’о лан. 
* 27:62 «Р’о жа т’ьв да рәк кь рь не» р’о жа ини йе бу. 
* 28:1 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Р’о жа һ’әф ти йе йә пе шьн», чьм ки 
бо на щь һу йа, р’о жа һ’әф ти йе йә пе шьн йәк шәм бу, аwа го ти «лә’д». 
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бь рус ке бу у к’ьн ще wи ми на 
бәр фе сь пи бун. 4Но бә дар жь 
тьр са wи т’ә ви һәв бун у бу нә 
ми на мь ри йа. 5Мьл йа к’әт wан 
к’ӧл фә та р’а гот: «Нә тьр сьн! Әз 
за ньм һун ль Wи Исайи дь гә р’ьн, 
Йе кӧ һа тә хач кь рь не. 6Әw нә 
ль вьр ә, чьм ки Әw жь мь рь не 
р’а бу йә, ча wа кӧ Әwи го ть бу. 
Wә рьн wи щи йе кӧ Әw* п’ал-
да йи бу бь би ньн. 7Зу һә р’ьн 
бе жь нә ша гьр тед Wи: ‹Әw жь 
мь рь не р’а бу йә у Әwе бә ри wә 
һә р’ә Щә ли ле. Ль wьр һу не Wи 
бь би ньн›. Ва йә мьн wә р’а гот». 

8Әw бь хоф у әш qә кә мә зьн ләз 
жь т’ьр бе дәр к’ә тьн у лә зан дьн 
кӧ ша гьр та р’а бе жьн. 9Ньш ке ва 
Иса р’ас ти wан һат у гот: «Сь лав 
ль wә!» Әwа на не зи ки Wи бун, 
хwә ави ть нә нь гед Wи гьр тьн 
у сә ре хwә бәр да нин. 10Һьн ге 
Иса wа на р’а гот: «Нә тьр сьн! 
Һә р’ьн бе жь нә бь ред Мьн, кӧ 
әw һә р’ь нә Щә ли ле у ль wьр wе 
Мьн бь би ньн». 

Нобәдартенәр’ӧшәткьрьнеф
11Ча хе кӧ к’ӧл фәт чун, һь нәк 

жь но бә да ра һа ть нә ба жер у 
тьш тед кӧ qә wь ми бун сә рә кед 
к’а һи на р’а го тьн. 12Сә рә кед к’а-

һи на т’ә ви р’ус пи йа щь ви йан у 
ше wь рин. Паше wа на гә ләк п’ә рә 
да нә но бә да ра 13у го тьн: «Бе жьн: 
‹Ча хе әм хә wе да бун, ша гьр тед 
Wи һа тьн Әw дь зин›. 14У һә гәр 
әв тьшт бь гь һи жә гӧ һе wә ли, әме 
wи р’а зи кьн у wә бе хәм кьн». 
15Wа на жи п’ә рә һьл дан у ӧса 
кь рьн, ча wа кӧ һа ть бу нә һин кь-
рь не. У әв го тьн ль нав щь һу йа да 
һ’ә та р’о жа иро бә ла бу йә. 

ИсаХwәнишани
шагьртедХwәдькә

(Марqос16:14‑18;Луqа24:36‑49;
Йуһ’әнна20:19‑23;

К’аредШандийа1:6‑8)

16Һәр йанз дәһ ша гьрт жи 
чу нә Щә ли ле wи ч’и йа йе кӧ 
Иса wан р’а го ть бу. 17Га ва кӧ 
ди тьн, сә ре хwә бәр Wи да нин, 
ле һь нәк жи дӧ дь ли бун. 18Иса 
не зи ки wан бу, wан р’а хә бәр да 
у гот: «Һ’ә му һ’ӧ кӧ ме ә’рд у ә’з-
мен Мьн р’а һа тә да йи не. 19Нь һа 
һә р’ьн һ’ә му мь лә та һин кьн у 
wа на бь на ве Бав, Кӧр’ у Р’ӧ һ’еф 
Пи роз бь нь хӧ ми ньнф 20у wан 
һ’ә му т’ә ми йед кӧ Мьн да нә wә 
мь лә та һин кьн, wә ки әw хwәй 
кьн. Әз ва иро да һәр т’ьм һ’ә та 
ахь ри йа дьн йа йе т’ә ви wә мә!» 

 28:6 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да «Хӧ дан» һә йә. 
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МАРQОС

Пешготьн

«Мьз ги ни йаф Исаф Мәсиһәф ль го ра Мар qос» жь на ва һәр чар 
Мьз ги ни йа да йа һә рә кьн ә у бә ри һәр се Мьз ги ни йа жи һа ти йә 
нь ви са ре. Бь фь кь ра гә ләк зана әw бә ри са ла һ’әф те йи (70-и пәй 
бу йи на Иса) һа ти йә нь ви са ре, га ва Ор шә лимф wе ран бу. 

Ль го ра шә’ дә ти йа щь ви наф сәд са ли йа дӧ да да, Мар qос хwә ха 
әw Йу һ’ән на-Мар qос ә, дәр һә qа к’и жа ни да к’ь те ба К’а ре Шан ди-
йа да (12:12, 25; 13:4-5; 15:37-39) у ӧса жи чәнд нә’ мед шан ди йа даф 
бә’ са wи дь кьн (Ко ло си 4:10; Фь ли мон 24; Ти мо т’е йо II, 4:11). Әwи 
гә лә ки р’е wи ти т’ә ви Паw лос у Бар на басф кь ри йә, ӧса жи йә ки 
гә лә ки не зи ки Пәт ру сеф Шан ди бу (Пәт рус I, 5:13). 

К’ь теб се ри да дь бе жә кӧ фь кь ра wе дәр һә qа Мьз ги ни йа Иса 
Мәсиһ да йә (1:1). Һа ть на Иса Мәсиһ да к’ьф ше, кӧ әw wәх те Хwә де 
к’ьфш кь рь бу пе р’а гь һиш ти йә, wә ки хь лаз бу неф бь дә мә рь ва йеф 
(1:15). Мар qос Иса ти нә бәр ч’ә’ ва, кӧ Әw йә ки хwә йи һ’ӧ кӧм ә 
у һ’ӧ кӧ ме Wи на ва һин кь рь не, щьн дәр хьс ть не, ӧса жи гӧ нә бах-
шан дь не да к’ьфш ә. Һьн ге Иса һе ди-һе ди Хwә ша гьр тедф хwә ва 
дь дә нас кь рь не кӧ Әw Мәсиһ ә, аwа го ти К’ьфш кь ри йе Хwә де 
йә. Ле Иса чь qа си Хwә ша гьр тед хwә ва дь дә нас кь рь не, һа qа си 
ль сәр мь рьн у р’а бу на Хwә хә бәр дь дә, йа кӧ wе Ор шә ли ме да 
бь qә wь ми йа. Иса Хwә р’а дь бе жә «Кӧ р’еф Мә рьв», йе кӧ һа тә дьн-
йа йе, wә ки ә’мь ре Хwә бь дә кӧ мә рьв жь qәй дед гӧ нәф хь лаз бьн. 

Мьз ги ни йа Мар qос һе гә лә ки сәр кь ред Иса дь сә кь нә, нә кӧ 
сәр һин кь рь на Wи. Бо на Йу һ’ән на йеф нь хӧм дарф, ӧса жи нь хӧ ман-
дьнф у ще р’ь бан дь наф Иса кьн һа ти йә нь ви са ре. Паше ща рә ке р’а 
дәр ба зи сәр шь хӧ ле Wи йи нә хwәш qәнщ кь рь не у һин кь рь на Wи 
дь бә. Чь qас дь чу ша гьр тед Wи һе Әw нас дь кь рьн, дьж мь нед Wи 
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жи һе к’ин Wи р’а да жо тьн. Сә ред хь ла зи йе да (11-а һ’ә та 16-а) бо на 
һ’әф ти йа Исайә хь ла зи йе нь ви сар ә, дәр һә qа хач бунф у р’а бу на 
Wи йә жь мь рь не. 

Әва Мьз ги ни йа гә лә ки шә’ дә ти йа кь ред Иса дь дә у ть һә рә-
ки зә лал у кӧрт һа ти йә нь ви са ре, әва Иса бәр ч’ә’в ти нә у дь дә 
к’ьф ше, wә ки һәр хwән дә ва нәк ми на сәр сәдф бь ка рь бә бь кә га зи 
бе жә: «Р’аст әв мә рьв Кӧ р’еф Хwә де йә» (15:39). 

Әва Мьз ги ни йа гә лә ки ль сәр щә фа к’ь шан дь на Иса дь сә кь нә, 
ӧса жи сәр щә фа йед wан, йед кӧ wе ль пәй Wи һә р’ьн. Ль го ра 
фь кь ра мә си һи йедф бә ре, Мар qос әва Мьз ги ни йа ба жа ре Р’о ме-
даф нь ви си йә. Жь ве йә ке те к’ьф ше, кӧ Мар qос әв йәк һе бо на 
ба wәр мән дед Р’о ма йе да нь ви си йә, чьм ки ба wәр мән дед wи ча хи 
гә ләк щә фа жь дәс те Не ро не Qәй сә реф Им пе ра то ри йа Р’о ма йе 
дь ди тьн, (һ’ӧ кӧ мә та wи жь са ла 54-а һ’ә та 68-а бу). 

Сәрәщәмафькьрак’ьтебе

Дәст пе бу на Мьз ги ни йе (1:1-13) 
Дан на си ни у шь хӧ лед Исайә Щә ли ле даф (1:14–9:50) 
Р’и йа Исайә жь Щә ли ле һ’ә та Ор шә ли ме (10:1-52) 
Һ’әф ти йа Исайә хь ла зи йе ль Ор шә ли ме у дор-бә ред wе да 

(11:1–15:47) 
Р’а бу на Иса жь мь рь не (16:1-8) 
Пәй р’а бу не р’а хӧ йа бун у жор һь ла ть на Иса (16:9-20) 

ДаннасинийаЙуһ’әннайеф
ньхӧмдарф

(Мәтта3:1‑12;Луqа3:1‑18;
Йуһ’әнна1:19‑28)

11Мьз ги ни йаф Исаф Мәсиһеф 
Кӧ р’еф Хwә де бь ви ть һә ри 

дәст пе бу: 2Ча wа кӧ к’ь те ба 

Иша йаф П’е хәм бәр даф һа ти йә 
нь ви са ре: 
 «Ва йә Әзе qа сь де Хwә пе-

ши йа Тә ва бь ши ньм. 
 Әwе бо на Тә р’е һа зьр кә»*. 
3 «Дән гәк бә р’и йе даф дь кә 

га зи: 
 ‹Р’и йа Хӧ данф һа зьр бь кьн 

* 1:2 Ма ла хи 3:1. 
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 у шь вә р’и йедф Wи р’аст бь-
кьн›*». 

4Аwа Йу һ’ән наф бә р’и йе да 
хӧйа бу, щьм ә’т дь нь хӧ манд 
у дан на син дь кьр, кӧ жь гӧ-
нә кь рь не вә гә р’ьнф у бе нә 
нь хӧ ман дь неф, wә ки гӧ нед 
wан бе нә бах шан дь не. 5Жь 
һ’ә му wә ла те Щь һус та неф у 
т’ә ма ми йа щьм ә’ та Ор шә-
ли меф дь һа тә щәм wи, гӧ нед 
хwә дь да нә р’у йе хwә у ч’ә ме 
Ур дӧ не да бь дәс те wи дь нь хӧ-
мин. 6Йу һ’ән на к’ьн щә кә жь 
пьр’ ч’а дә ве ль хwә кь рь бу у 
ль пьш та хwә жи qа йи шә кә 
ч’әрм гь ре да бу. Хwа рь на wи 
кӧ лиф у һьн гь ве чо ле бу. 7Әwи 
дан на син дь кьр у дь гот: «Йә ки 
жь мьн qә wат тьр wе бе. Әз нә 
һе жа мә, кӧ та бьм у бә не ча-
рь хе Wи жи вә кьм. 8Мьн һун 
бь аве нь хӧ ман дьн, ле Әwе wә 
бь Р’ӧ һ’еф Пи роз бь нь хӧ ми нә». 

Исатеньхӧмандьн
ущер’ьбандьнеф
(Мәтта3:13–4:11;
Луqа3:21‑22;4:1‑13)

9У wан р’о жа да Иса жь ба-
жа ре Ньс рә та Щә ли леф һат у 
бь дәс те Йу һ’ән на ч’ә ме Ур дӧ-

не да һа тә нь хӧ ман дь не. 10Һә ма 
ча wа Иса жь аве дәр к’әт, дит 
кӧ ә’з ман вә бун у Р’ӧһ’ ми на 
кә вот кә ке ль сәр Wи да ни. 
11У дән гәк жь ә’з ма на һат у 
гот: «Тӧ Кӧ р’е Мь ни дә лал и 
Әз жь Тә р’а зи мә». 
12Wе га ве Р’ӧһ’ бә ре Иса 

да бә р’и йе. 13Әw чьл р’о жиф 
ль бә р’и йе ма у жь ми ре щьнф 
һа тә ще р’ь бан дь неф. Әw т’ә ви 
р’ә’ wь ра бу у мьл йа к’ә таф же р’а 
бәр дәс ти кь рьн. 

ИсаqәзаЩәлиледа
дәстбьк’ареХwәдькә

(Мәтта4:12‑17;Луqа4:14‑15)

14Пәй гьр ть на Йу һ’ән на р’а 
Иса чу qә за Щә ли ле у дәст 
бь дан на си ни йа Мьз ги ни йа 
Хwә де кьр 15у дь гот: «Wәхт 
пе р’а гь һиш ти йә, П’ад ша ти йаф 
Хwә де не зик бу йә, жь гӧ нә кь-
рь не вә гә р’ьн у ба wә ри йаф хwә 
Мьз ги ни йе би ньн!» 

Исагазиһәрчар
мә’сигьрадькә

(Мәтта4:18‑22;Луqа5:1‑11)

16Га ва Иса ль дә ве го ла Щә-
ли ле дь гә р’и йа, р’ас ти Шьм-
һ’унф у Ән дра wь се бьре wи 

* 1:3 Иша йа 40:3. 
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һат. Wа на т’ор’ да ви тә го ле, 
чьм ки мә’ си гьр бун. 17Иса 
го тә wан: «Пәй Мьн wә рьн, 
Әзе wә бь кь мә не ч’ир ва нед 
мә рь ваф». 18Wа на жи һә ма 
wе дә ме т’о р’ед хwә һьш тьн 
у пәй Wи чун. 19Дә ма кӧ Иса 
жь wи щи йи һь нә ки пеш да чу, 
р’ас ти кӧ р’ед Зә бә ди, Аqубф у 
Йу һ’ән на йеф бьре wи һат. Wа-
на qә йь ке да т’о р’ед хwә һи вез 
дь кь рьн. 20Һьн ге Иса га зи wан 
кьр, wа на жи ба ве хwә Зә бә ди 
т’ә ви п’а ла qә йь ке да һьшт у 
пәй Wи чун. 

Исар’ӧһ’ефһ’әрамфдәрдьхә
(Луqа4:31‑37)

21Әw гь һиш ть нә Кә фәр на-
һу ме. Иса wе р’о жаф шә ми йе 
р’аст к’ә тә к’ь ниш те у дәст бь 
һин кь рь не кьр. 22Әwа на ль сәр 
һин кь рь на Wи зән дә гьр тиф 
ма бун, чьм ки Әwи ми на йә ки 
хwә йи һ’ӧ кӧм әw һин дь кь рьн, 
нә кӧ ми на qа нун за наф. 23Һьн-
ге к’ь ниш таф wан да мә рь вәк 
һә бу, кӧ р’ӧ һ’еф һ’ә рам ва гьр-
ти бу. Wи кь рә qи р’ин у гот: 
24«Тӧ чь жь мә дь хwа зи, йа 
Исайе Ньс рә те? Тӧ һа ти йи 
qь р’а мә би ни? Әз за ньм Тӧ 
к’и йи. Тӧ Пи ро зе Хwә де йи!» 
25Иса ле һь латф у гот: «Кәр’ бә 

у же дәр к’ә вә!» 26Һьн ге р’ӧ һ’е 
һ’ә рам әw вә ч’ь р’ь канд у бь 
дән гә ки бь льнд кь рә qи р’ин у 
же дәр к’әт. 27Һ’ә му зән дә гьр ти 
ман, һәв р’а к’ә ть нә пьрс-пьр-
си йа ра у дь го тьн: «Әв чь йәк 
ә? Чь һин кь рь нә кә ну йә! Бь 
һ’ӧ кӧм Әw ә’мь ри ль р’ӧ һ’ед 
һ’ә рам дь кә у әw жи ель миф 
Wи дь бьн». 28У нав у дән ге Иса 
пе р’а-пе р’а һ’ә му дор-бә ред 
Щә ли ле бә ла бу. 

Исагәләкнәхwәша
qәнщдькә

(Мәтта8:14‑17;Луqа4:38‑41)

29Га ва кӧ Иса жь к’ь ниш те 
дәр к’әт, т’ә ви Аqуб у Йу һ’ән-
на р’аст чу нә ма ла Шьм һ’ун у 
Ән дра wьс. 30Хwә си йа Шьм һ’ун 
т’а йе да п’ал да йи бу. Һьн ге бо на 
wе Исар’а го тьн. 31Иса жи чу 
не зик, дәс те wе гьрт р’а кьр у 
т’а йе же бәр’ да, р’а бу бәр дәс ти 
wан р’а кьр. 32Ева ре, га ва р’о 
чу ава, һ’ә му нә хwәш у йед 
щь на к’ә тиф ани нә щәм Wи. 
33Т’ә ма ми йа щьм ә’ та ба жер ль 
бәр де ри щь ви йа. 34Иса гә ләк 
мә рь вед бь нә хwә ши йед щу-
р’ә-щу р’ә qәнщ кь рьн. Гә ләк 
щьнф жи дәр хьс тьн у нә дь һьшт 
кӧ щьн хә бәр дьн, чьм ки щь на 
за нь бу кӧ Әw К’и йә. 
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ИсаМьзгинийаХwәде
qәзаЩәлиледабәладькә
35Qә рә бәр бан га сь бә һе р’а бу, 

дәр к’әт чу щи ки хәw лә у wьр 
дӧа кьр. 36Шьм һ’ун у йед т’ә ви 
Wи ль Иса гә р’и йан 37у га ва 
кӧ wан Әw дит, го ть не: «Һ’ә му 
ль Тә дь гә р’ьн». 38Иса wан р’а 
гот: «Әм һә р’ь нә гӧнд-ба жа ред 
не зик, wә ки Әз ль wан дә ра 
жи дан на син кьм, чьм ки Әз 
бо на ве йә ке һа ть мә». 39У ль 
т’ә ма ми йа Щә ли ле дь гә р’и йа, 
к’ь ниш тед wан да дан на син 
дь кьр у щьн дәр дь хьс тьн. 

Исайәкижьк’отибунеф
паqьждькә

(Мәтта8:1‑4;Луqа5:12‑16)

40У йә ки к’о тиф һат, ль бәр 
Иса чок да, р’ә ща же кьр у го те: 
«Һә гәр Тӧ бь хwа зи, дь ка ри мьн 
па qьж ки». 41Гӧ не Иса пе һат, 
дәс те Хwә дь реж кьр ле к’әт у 
го те: «Әз дь хwа зьм. Па qьж бә!» 
42У пәй ве го ть не р’а дәст хwә да 
к’о ти бун же чу у әw па qьж бу. 
43Иса пе р’а-пе р’а әw дәр хьс тә 
дәр, һ’ьшк т’ә ми ль wи кьр 44у 
wи р’а гот: «Бь нь һе р’ә т’ӧ кә си-
р’а тьш тә ки нә бе жи, ле һә р’ә 
хwә ни ша ни к’а һинф кә у ча wа 
кӧ Му саф т’ә ми да йә, һ’ә ди йаф 

хwә бь дә, wә ки һ’ә му йа р’а бь бә 
шә’ дә ти, кӧ тӧ па qьж бу йи». 
45Ле әw мә рьв дәр к’әт дәст пе-
кьр аш кә рә гот у әва йә ка бә ла 
кьр, ӧса кӧ Иса иди нь ка рь бу 
аш кә рә бь чу йа ба жа рә ки, ле 
жь ба жер дәр ль щи йед хәw лә 
дь ма. У щьм ә’т жь һәр али йа ва 
дь һа ть нә щәм Wи. 

Исашьлушә’тәкиqәнщдькә
угӧнедwидьбахшинә

(Мәтта9:1‑8;Луqа5:17‑26)

21Пәй чәнд р’о жа р’а Иса 
вә гә р’и йа Кә фәр на һу ме. 

Һьн ге һа тә бь һис ть не, кӧ Әw 
мал да йә. 2Ма ле да һа qас мә-
рьв щь ви йан, һ’ә та кӧ ль бәр 
де ри жи щи-сь т’ар т’ӧнә бу. 
Иса хә бә ра мьз ги ни йе әw һин 
дь кь рьн. 3У мә рьв һа тьн, жь 
нав wан да чар мә рь ва шь лу-
шә’ тәк һьл да бун дани нә щәм 
Иса. 4Ле жь дәст ә’ла лә те р’е 
нә ди тьн кӧ не зи ки Иса бу на, 
wа на ба не ха ни йе кӧ Иса те да 
бу qӧл кьр у мә рь ве шь лу шә’т 
бә р’е ва да хьс ть нә же ре. 5Га ва 
кӧ Иса ба wә ри йа wан дит, го-
тә йе шь лу шә’т: «Ла wо, гӧ нед 
тә һа ть нә бах шан дь не». 6Жь 
qа нун за на һь нәк wь ра р’у ньш-
ть бун у дь ле хwә да дь го тьн: 
7«Әви һан чь ма ӧса хә бәр дь дә? 



93

МАР QОС, 2  

Әва нь ге хwә Хwә де р’а да ве жә! 
Пеш ть ри Хwә де к’и дь ка рә гӧ на 
бь бах ши нә?» 

8Дәст хwә да р’ӧ һ’е Иса ва ә’йан 
бу кӧ әва на аһа дь фь кь рьн, Әwи 
гот: «Һун чь ма тьш тед аһа дь-
ле хwә да дь фь кь рьн? 9К’и жан 
р’ь һ’әт ә, шь лу шә’т р’а бе жьн: 
‹Гӧ нед тә һа ть нә бах шан дь не?› 
йан бе жь не: ‹Р’а бә бә р’а хwә 
һьл дә у бь гә р’ә?› 10Ле wә ки һун 
бь за нь бьн кӧ һ’ӧ кӧ ме Кӧ р’еф 
Ме рьв һә йә ль сәр ә’р де гӧ на 
бь бах ши нә...» 11го тә йе шь лу-
шә’т: «Әз тә р’а дь бе жьм, р’а бә 
бә р’а хwә һьл дә, һә р’ә ма ла 
хwә». 12Әw жи пе р’а-пе р’а ль 
бәр ч’ә’ ве һәр кә си р’а бу, бә р’а 
хwә һьл да, дәр к’әт у чу. Һ’ә му 
жи һ’ә йи ри ман, шь кь ри да нә 
Хwә де у го тьн: «Мә тьш тә ки 
ӧса т’ӧ щар нә ди ти йә!» 

ИсагазиЛеwифдькә
(Мәтта9:9‑13;Луqа5:27‑32)

13Иса ди са чу дә ве го ле. Т’ә-
ма ми йа ә’ла ләт дь һа тә щәм Wи 
у Әwи жи әw һин дь кь рьн. 14Ча-
хе Иса р’е да чу, Ле wи йеф кӧ р’е 
Һал фа wо ль щи йе хәрщ һьл да не 
р’у ньш ти дит у го те: «Пәй Мьн 
wә рә». Әw жи р’а бу пәй Иса 
чу. 15Га ва Иса ма ла Ле wи да 
сәр сьф ре бу, гә ләк хәрщ гьрф у 

гӧ нә к’арф т’ә ви Wи у ша гьр тедф 
Wи ль сәр сьф ре р’у ньш ть-
бун, чьм ки йед пәй Wи дь чун 
гә ләк бун. 16Га ва qа нун за нед 
жь на ва фе рь си йаф ди тьн кӧ 
Иса т’ә ви хәрщ гьр у гӧ нә к’а ра 
ль сәр сьф ре р’у ньш ти йә, жь 
ша гьр тед Wи пьр син: «Чь ма 
Әw т’ә ви хәрщ гьр у гӧ нә к’а ра 
дь хwә у вә дь хwә?» 17Ча хе Иса 
бь һист, wан р’а гот: «Сах ләм нә 
һ’әw ще һ’ә ким ьн, ле нә хwәш. 
Әз нә һа ть мә га зи йед р’аст кьм, 
ле га зи гӧ нә к’а ра». 

Пьрсар’ожигьртьне
(Мәтта9:14‑17;Луqа5:33‑39)

18Ща рә ке ша гьр тед Йу һ’ән-
на у фе рь си йа р’о жи дь гьр тьн. 
Чәнд мә рьв һа ть нә щәм Иса у 
же пьр син: «Чь ма ша гьр тед Йу-
һ’ән на у йед фе рь си йа р’о жи йа 
дь гь рьн, ле ша гьр тед Тә р’о жи 
на гь рьн?» 19Иса го тә wан: «Һ’ә-
та зә’ ва т’ә ви wан ә, гә ло дь бә 
кӧ хwән ди йед дә’ wа те р’о жи 
бь гь рьн? Һ’ә та зә’ ва т’ә ви wан 
ә, әw нь ка рьн р’о жи бь гь рьн! 
20Ле р’ож wе бен, га ва зә’ ва жь 
wан бе һьл да не, һьн ге wе р’о же 
wе р’о жи бь гь рьн. 21Т’ӧ кәс пе 
п’ар ч’е ну к’ьн ща кә вьн п’и нә 
на кә. Һә гәр ӧса бь кә, п’ар ч’е 
к’ьн ща кә вьн ва дь ру ти wе зо ре 
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ль к’ьн ща кә вьн бь кә у щи йе 
qә ль ши wе һе ль бәр һәв ва һә р’ә. 
22У нә жи кә сәк шә ра ва ну 

дь кә мәш кед кә вьн. Һә гәр ӧса 
бь кә, шә ра ва ну wе мәш ка бь-
т’ә qи нә, һьн шә ра ве ӧн да бә, 
һьн жи мәшк. Ле шә ра ва ну 
дь кь нә мәш кед ну». 

Пьрсар’ожашәмийе
(Мәтта12:1‑8;Луqа6:1‑5)

23Иса р’о жә кә шә ми йе на ва 
зә ви йа р’а дәр баз дь бу у ша гьр-
тед Wи р’ева дәст пе кьр ьн сьм-
бьл ед ге ньм чь нин. 24Фе рь си йа 
Исар’а гот: «Бь нь һе р’ә! Чь ма 
ша гьр тед Тә тьш те нә ща й и зи 
р’о жа шә ми йе дь кьн?» 25Иса 
ль wан вә гә р’анд у гот: «Wә 
qәт нә хwән ди йә кӧ Да wьдф 
жь һ’әw щә ти йе чь кьр, га ва әw 
у йед пе р’а бьр’ чи бун? 26Әw 
wәх те Әвй а та ре сә рәк к’а һин-
да к’ә тә Ха наф Хwә де у на неф 
Хwә де р’а да йи хwар, кӧ әw нан 
пеш ть ри к’а һи на нә ща йиз 
бу йә ки дьн бь хwа ра. Сәр да 
жи әw нан да йед т’ә ви хwә»*. 
27Паше сәр го ть на Хwә да зе дә 
кьр го тә wан: «Р’о жа шә ми йе 
бо на ин сен һа тә да ни не, нә 
кӧ ин сан бо на р’о жа шә ми йе! 

28Аwа го ти Кӧ р’е Ме рьв Хӧ да не 
р’о жа шә ми йе йә жи». 

Исар’ожашәмийемәрьвекӧ
дәстеwик’ьшийабу

qәнщдькә
(Мәтта12:9‑14;Луqа6:6‑11)

31У Иса ди са к’ә тә к’ь ниш те. 
Ль wе дә ре мә рь вәк һә бу, 

кӧ дәс те wи к’ь ши йа бу. 2У 
ч’ә’ ве һь нә ка сәр Wи бу, гә ло 
р’о жа шә ми йе Әwе wи qәнщ кә 
йан на, wә ки хәй ба Wи бь кьн. 
3Иса мә рь ве дәст к’ь ши йа йи р’а 
гот: «Р’а бә ве го вә ке бь сә кь-
нә!» 4Паше wан р’а гот: «Р’о жа 
шә ми йе qән щи кь рьн ща йиз 
ә, йан хь ра би кь рьн? Р’ӧ һ’ә ки 
хь лазф кьн, йан ӧн да кьн?» Ле 
wан дәнг нә кьр. 5Иса бь һерс 
ль до ра Хwә нь һе р’и, бо на сәр-
һ’ьш ки йа wан бәр Хwә к’әт у 
wи мә рь ви р’а гот: «Дәс те хwә 
дь реж кә». Әwи жи дь реж кьр у 
дәс те wи ди са qәнщ бу. 6Фе рь си 
дәр к’ә ть нә дәр ва у пе р’а-пе р’а 
т’ә ви Һе ро дә си йаф ше wь рин, 
кӧ ча wа Wи бь дь нә кӧш ть не. 

Щьватальдәвеголе
7Иса т’ә ви ша гьр тед Хwә чу дә-

ве го ле. Жь Щә ли ле ә’лаләтәкә 

* 2:26 Qа ну на К’а һин ти йе 24:9; П’ад ша ти I, 21:1-6. 
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гь ран пәй Wи чу. 8Га ва кӧ wа-
на кь рь нед Wи бь һис тьн, жь 
Щь һус та не, Ор шә ли ме, Иду-
мә йа йе, wи али йе Ур дӧ не йи 
р’о һь ла те, ӧса жи жь qә за Сур у 
Сайде гә ләк мә рьв һа ть нә щәм 
Wи. 9У Иса жь дәст ә’ла лә те 
ша гьр тед Хwә р’а гот, кӧ Wи-
р’а qә йь кә ке һа зьр кьн, wә ки 
нә к’ә вә ль бәр дә’ фа. 10Чьм ки 
Иса гә ләк мә рьв qәнщ кь рьн, 
ӧса кӧ йед нә хwәш т’о пи сәр 
дь бун, wә ки дәс те хwә бь да на 
Wи. 11Дә ма кӧ р’ӧ һ’ед һ’ә рам Әw 
дь ди тьн, ль бәр Wи дә вә р’у йа 
хwә да ви ть нә ә’р де, дь кь рь нә 
qи р’ин у дь го тьн: «Тӧ Кӧ р’е 
Хwә де йи!» 12Ле Иса һ’ьшк 
т’ә ми ль wан дь кьр, кӧ бо на 
Wи нә кь нә дән ги. 

Бьжартьнаһәрдонздәһа
(Мәтта10:1‑4;Луqа6:12‑16)

13Иса һьл к’ь ши йа ч’и йе у 
мә рь вед кӧ Wи дь хwәс тьн га зи 
щәм Хwә кь рьн. Әw жи чу нә 
щәм Wи. 14Әwи донз дәһ мә рьв 
бь жар тьн, на вед wан «шан диф» 
да ни, кӧ т’ә ви Wи бь ми ньн у 
wан бь ши нә, wә ки дан на син 
кьн. 15У һ’ӧ кӧм да wан кӧ щь на 
дәр хьн. 16Һәр донз дә һед бь-
жар ти әв ьн: Шьм һ’ун (кӧ на ве 
wи кь рә Пәт русф), 17Аqу беф 

Зә бә ди у Йу һ’ән на йе бьре wи, 
(әwи на ве Бо ан әр щәс ль wан 
кьр, кӧ те фә’м кь рь не: «Кӧ р’ед 
Гӧ р’и ни йа Ә’з мен») 18Ән дра-
wьс, Фи ли по, Бәр то ло мә йо, 
Мәт та, Т’у ма, Аqу беф кӧ р’е 
Һал фа wо, Тәдайо, Шьм һ’у не 
wә лат п’а рьстф 19у Щь һу да йеф 
Ис хәр йо ти йе кӧ бу нә ма ме Иса. 

ИсауБәлзәбулф
(Мәтта12:22‑32;
Луqа11:14‑23;12:10)

20Паше Иса чу ма лә ке. Ди са 
һа qас ә’ла ләт щь ви йа, һ’ә та кӧ 
нь ка рь бун на не хwә жи бь-
хwа ра на. 21Га ва йед жь хун у 
qь не та Wи бь һис тьн, дәр к’ә тьн 
Wи бь гь рьн, чьм ки wа на дь гот: 
«Әwи һ’ь ше Хwә ӧн да кь ри йә!» 
22У әw qа нун за нед кӧ жь Ор-
шә ли ме бәр жер бь бун, дь го тьн: 
«Бәл зә булф Wи да һә йә! Әw бь 
һ’ӧ кӧ ме сәр wе ре щь на щь на 
дәр дь хә!» 23Иса жи әw га зи 
щәм Хwә кь рьн у бь мә сә ла 
wан р’а гот: «Ми ре щьн ча wа 
дь ка рә хwә ха хwә дәр хә? 24Һә-
гәр нав п’ад ша ти ке да т’ь фаqф 
т’ӧ нә бә, әw нь ка рә бь ми нә. 
25Ма ла кӧ бе т’ь фа qи бь к’ә ве, 
әw мал нь ка рә бь ми нә. 26Һә гәр 
ми ре щьн р’а бә һьм бә ри хwә 
у бь бә дӧ ти рә ти, әw нь ка рә 
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бь ми нә, ле бә ле wе хь ла зи йа 
wи бе. 27Ле бә ле т’ӧ кәс нь ка-
рә бь к’ә вә ма ла мер ха сә ки у 
һә бу каф wи т’а лан кә, һә гәр 
пе ши йе wи мер ха си гь ре нә дә. 
Га ва гь ре да, һьн ге wе бь ка рь бә 
ма ла wи т’а лан кә. 
28Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, 

һәр гӧ нә у һәр го ть на хь раб 
кӧ бе жьн wе ль бән дед дь не 
бе нә бах шан дь не, 29ле к’и кӧ 
го ть нә кә хь раб мь qа бь ли Р’ӧ-
һ’е Пи роз бе жә, т’ӧ щар ль wи 
на йе бах шан дь не. Әwе бь wи 
гӧ нә йи һ’ә та-һ’ә та йе сущ дар 
бә». 30Иса әв йәк гот, чьм ки 
wан дь гот: «Р’ӧ һ’е һ’ә рам Wи-
да һә йә». 

ДеубьрайедИса
(Мәтта12:46‑50;
Луqа8:19‑21)

31Һьн ге де у бь ра йед Иса 
һа тьн, ль дәр ва сә кь нин, йәк 
шан дь нә пәй Wи у га зи Wи кь-
рьн. 32Ә’ла лә та кӧ ль до ра Wи 
р’у ньш ть бу го тә Wи: «Ва ди йа 
Тә у бь ра йед Тә дәр ва пьр са 
Тә дь кьн». 33Иса ща ба wан да 
у гот: «Ди йа Мьн у бь ра йед 
Мьн к’и нә?» 34Һьн ге ль йед 
до ра Хwә р’у ньш ти нь һе р’и у 
гот: «Ва нә де у бь ра йед Мьн! 
35Һәр кә се кӧ хwәс ть на Хwә де 

би нә се риф, әw ә бьре Мьн, 
хуш ка Мьн у ди йа Мьн». 

Мәсәлат’охьмр’әшф
(Мәтта13:1‑9;Луqа8:4‑8)

41Иса ди са ль дә ве го ле 
дәст бь һин кь рь не кьр. 

Ә’ла лә тә кә ӧса мә зьн ль до ра 
Wи щь ви йа, к’әр ба Әw к’ә тә 
qә йь ка ль сәр го ле у р’у ньшт. 
Т’ә ма ми йа ә’ла лә те ль дә ве 
го ле бу 2у Wи бь мә сә ла әw 
һи ни гә ләк тьш та дь кь рьн. 
Һин кь рь на Хwә да гот: 3«Гӧһ-
да ри! Т’о хьм р’әшф р’а бу чу кӧ 
т’ох ьм бь р’ә ши нә. 4Ча хе әwи 
т’о хь ме хwә дь р’ә шанд, һь нәк 
же к’ә ть нә дә ве р’е, тәй рә дә 
һа тьн у әw хwа рьн. 5У һь нәк 
к’ә ть нә сәр ә’р де кә вь ри, ль wьр 
кӧ хwә ли кем бу. Әw зу шин 
бун, чьм ки тә ла ше хwә ли йе нә 
к’ур бу. 6Ча хе тә’в дәр к’әт, әw 
ч’ьл мь син у чьм ки р’а wедф wан 
т’ӧнә бун, һ’ьшк бун. 7У һь нә-
кед дьн к’ә ть нә на ва сть ри йа, 
сть ри р’а бун әw хә нь qан дьн 
у бәр нә дан. 8У һь нә кед дьн 
жи к’ә ть нә на ва ә’р де qәнщ у 
шин бун, мә зьн бун у һь нә ка 
си, һь нә ка шест, һь нә ка сәд 
щар бәр дан». 

9У Иса wан р’а гот: «Гӧ һе к’е йи 
бь һис ть не һә йә бь ра бь бь һе». 
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Исачьмабьмәсәла
хәбәрдьдә

(Мәтта13:10‑17;Луqа8:9‑10)

10Га ва Иса т’ә не ма, йед 
до ра Wи гьр ть бун т’ә ви һәр 
донз дә һа, бо на ван мә сә ла же 
пьр син. 11Әwи ща ба wан да у 
гот: «Wә р’а һа ти йә да йи не кӧ 
һун сӧ р’ед П’ад ша ти йа Хwә де 
бь за нь бьн, ле бо на wан, йед кӧ 
дәр ва нә, һәр тьшт бь мә сә ла 
те го ть не, 12wә ки: 
 ‹Чь qа си бь нь һе р’ьн жи, нә-

би ньн, 
 чь qа си бь бь һен жи, фә’м 

нә кьн, 
 wә ки нә бә кӧ вә гә р’ьнф у ль 

wан бе афу кь рь неф›*». 

Шьровәкьрьна
мәсәлат’охьмр’әш
(Мәтта13:18‑23;
Луqа8:11‑15)

13Һьн ге Иса wан р’а гот: «Һун 
ве мә сә ле фә’м на кьн? Ле иди 
һу не һ’ә му мә сә ла ча wа фә’м 
бь кьн? 14Т’о хьм р’әш хә бә ре 
дь р’ә ши нә. 15Әwед ль дә ве р’е 
кӧ хә бәр ле те чан дь не, әw ьн, 
кӧ га ва дь бь һен, пе р’а-пе р’а 
ми ре щьн те у хә бә ра дь леф 

wан да чан ди дәр дь хә. 16Әwед 
ль сәр ә’р де кә вь ри әw ьн, кӧ 
га ва хә бә ре дь бь һен, әw зу бь 
әшq у ша wе qә бул дь кьн, 17ле 
чьм ки р’а wед wан т’ӧнә нә, әw 
дь реж т’аw на кьн. У га ва бо-
на хә бә ре р’ас ти тән га си йаф 
йан зе ран дь не тен, зу жь р’е 
дь к’ә вьн. 18У әwед на ва сть-
ри йа да һа ть нә чан дь не әw ьн, 
кӧ хә бә ре дь бь һен, 19хә мед ве 
дьн йа йе, дә рә wед дәw лә ти йе у 
хwәс ть на тьш тед дьн дь к’ә вь нә 
на ве у хә бә ре дь хә нь qи ньн, әw 
бе бәр дь ми ньн. 20У әwед ә’р-
де qәнщ да һа ть нә чан дь не әw 
ьн, кӧ хә бә ре дь бь һен, qә бул 
дь кьн, һь нәк си, һь нәк шест у 
һь нәк жи сәд щар бәр дь дьн». 

Ч’ьрасәрп’еч’ьреф
(Луqа8:16‑18)

21У Иса wан р’а гот: «Га ва 
ч’ь ре ти нь нә һьн дӧр’, бо на чь 
ти ньн? Бо на бьн сә ль ке, йан 
бо на бьн нь ви не? Нә ти ньн кӧ 
дай нь нә сәр п’е ч’ь реф? 22Т’ӧ 
тьш те вә шар ти т’ӧнә йә кӧ 
нә йе аш кә рә кь рь не у нә жи 
тьш тә ки дь зи ва һә йә кӧ нә-
к’ә вә бәр р’о на йе. 23Гӧ һе к’е йи 
бь һис ть не һә йә бь ра бь бь һе». 

* 4:12 Иша йа 6:9-10. 
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24Иса wан р’а гот: «Ди на хwә 
бь дь нә тьш тед кӧ һун дь бь һен. 
Һун бь чь ча пе бь пи вьн, бь wе 
пи ва не жи wе wә р’а бе пи ва-
не у сәр да жи wе һе зе дә бә. 
25Чьм ки к’е р’а кӧ һә йә, wе һе 
ле зе дә бә у к’е р’а кӧ т’ӧнә, чь 
һә йә жи wе же бе стан дь не». 

Мәсәлат’охьмешиндьбә
26У Иса гот: «П’ад ша ти йа 

Хwә де ми на ве йә ке йә: Мә рь-
вәк т’ох ьм дь р’ә ши нә нав ә’р де. 
27У шәв у р’ож р’а дь зе, р’а дь бә, 
т’ох ьм шин дь бә, бь льнд дь бә 
у хwә ха пе на һ’ә сә кӧ әв ча wа 
дь бә. 28Ә’рд жь хwә бәр дь дә, 
пе ши йе зил, паше сьм бьл, 
пәй р’а жи гә нь ме гь һиш ти 
сьм бьл да. 29Га ва кӧ бәр дь гь-
һи жә, мә рьв иди дә’ се да ве же, 
чьм ки дә ма нан дь ру неф пе р’а 
гь һиш ти йә».

Мәсәлаһ’әбат’охьме
хәрдалеф

(Мәтта13:31‑32;
Луqа13:18‑19)

30У Иса гот: «Әм П’ад ша ти-
йа Хwә де ми на чь бь шь би ньн? 
Йан жи әм wе бь к’и жан мә сә ле 
шь ро вә кьн? 31Әw ми на һ’ә бә кә 
т’о хь ме хәр да ле йә кӧ жь һ’ә-
му т’о хь мед кӧ сәр ә’р де те нә 

чан дь не һур тьр ә. 32Ле га ва 
әw те чан дь не дь гь һи жә, жь 
һ’ә му п’ьн ща р’а мәс тьр дь бә 
у ч’ь qь лед мә зьн дь дә, ӧса кӧ 
тәй рә дед ә’з мен дь ка рьн хwә 
бь дь нә бьн си йа wе». 

Исабьмәсәлахәбәрдьдә
(Мәтта13:34‑35)

33Бь гә ләк мә сә лед бь ви 
аwайи wан р’а һа qас хә бәр дь да, 
чь qас кӧ wа на дь ка рь бу фә’м 
бь кь ра. 34Бе мә сә лә wан р’а 
тьш тәк нә дь гот, ле ша гьр тед 
Хwә р’а баш qә һәр тьшт шь-
ро вә дь кьр. 

Исафьртонефдьсәqьр’инә
(Мәтта8:23‑27;Луqа8:22‑25)

35Wе р’о же, га ва р’о чу ава, 
Иса ша гьр тед Хwә р’а гот: «Әм 
дәр ба зи wи бә ри го ле бьн». 
36Ша гьрт жь ә’ла лә те qә ти-
йан, к’ә ть нә wе qә йь ка кӧ Иса 
те да бу у wа на Әw т’ә ви хwә 
бьр. Qә йь кед дьн жи т’ә ви Wи 
бун. 37Дә ижар фьр то нә кәф 
мә зьн ль wан р’а бу, пе ла ӧса 
ль qә йь ке дь хьст, кӧ иди әw бу 
бь аве т’ь жи бь бу йа. 38Ле Иса 
па ши йа qә йь ке да сә ре Хwә 
да ни бу сәр бә’л ги у р’а за бу. 
Wа на Әw һ’ьш йар кьр у го ть не: 
«Дәрс дарф, нә хә ма Тә йә кӧ әм 
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ӧн да дь бьн?» 39Иса р’а бу, ль 
ба йе һь лат у ә’мь ри сәр го ле 
кьр гот: «Бь сә кь нә, кәр’ бә!» 
Фьр то не да ни у һ’ә му тьшт 
сә qь р’ин. 40Иса wан р’а гот: 
«Һун чь ма дь тьр сьн? Һе ча wа 
ба wә ри йа wә т’ӧнә?» 41Са wә кә 
гь ран ль wа на гьрт у һәв дӧ р’а 
го тьн: «Гә ло әв к’и йә, кӧ ба 
у гол жи ель миф Wи дь бьн?» 

Исайәкищьнак’әти
qәнщдькә

(Мәтта8:28‑34;Луqа8:26‑39)

51Әwа на дәр ба зи wи бә ри 
го ла Щә ли ле бун у гь-

һиш ть нә т’оп ра хед Гь ра си не. 
2Га ва кӧ Иса жь qә йь ке дәр-
к’әт, һьн ге жь нав го р’ьс та на 
мә рь вәк р’ас ти Wи һат, кӧ 
р’ӧ һ’е һ’ә рам пе р’а бу. 3Әw нав 
го р’ьс та на да дь ма у т’ӧ кә си 
иди нь ка рь бу бь зьн щи ра жи 
әw гь ре да. 4Чьм ки гә ләк ща ра 
әw бь qәйд у зьн щи ра гь ре да-
бун, ле wи зьн щир qә тан дь бун 
у qәйд шке нан дь бун. Т’ӧ кә си 
нь ка рь бу әw зәфт бь кь ра. 5Т’ь-
ме шәв у р’ож го р’ьс та на да у 
сә ре ч’и йа дь кь рә qи р’ин, пе 
кә вь ра хwә бь рин дар дь кьр. 
6Га ва әwи дур ва Иса дит, 

бә зи, хwә ави тә бәр нь га 7у бь 
дән гә ки бь льнд кь рә qи р’ин у 

го те: «Тӧ чь жь мьн дь хwа зи, 
Исайе Кӧ р’е Хwә де йе Һә ри 
Жор ьн? Тӧ ха ть ре Хwә де ки, 
мьн нә дә щә фе!» 8Әwи әв йәк 
дь гот, чьм ки Иса дь го те: «Һәй 
р’ӧ һ’е һ’ә рам! Жь ви мә рь ви 
дәр к’ә вә!» 9Иса же пьр си у 
гот: «На ве тә чь йә?» Әwи жи 
гот: «На ве мьн К’о мәc кәр ә, 
чьм ки әм гә ләк ьн». 10У гә-
лә ки р’ә ща жь Иса дь кьр, кӧ 
wан жь wе т’оп ра хе дәр нә хә. 
11Wьр ль син ге ч’и йе су ри ки 
бә ра за йи мә зьн дь ч’е ри йа. 
12Р’ӧ һ’ед һ’ә рам р’ә ща жь Иса 
кь рьн у го тьн: «Мә бь ши-
нә на ва бә ра за, әм бь к’ә вь нә 
на ва wан». 13Әwи жи изьн да 
wан, р’ӧ һ’ед һ’ә рам дәр к’ә тьн у 
к’ә ть нә на ва бә ра за. Әw су ри 
не зи ки дӧ һ’ә зар бә ра за бу, әw 
жор да р’ә ви, хwә жь кән дел да 
ави ть нә го ле у хә нь qин. 14Бә-
раз ван р’ә вин чу нә ба жар у 
гӧн да, әв йәк гь ли кь рьн. У 
бь нә лиф һа тьн кӧ тьш тед бу йи 
бь би ньн. 15У һа ть нә щәм Иса, 
ди на хwә да не, wе әw мә рь ве 
щь на к’ә ти йи кӧ к’о мәc кә рә кә 
щь на пе р’а бу, к’ьн ще wи ле, 
сәр һ’ь ше хwә да һа ти р’у ньш ти 
йә. Һьн ге әw тьр си йан. 16Әwед 
кӧ әв йәк ди ть бун щьм ә’ те р’а 
гь ли кь рьн, кӧ чь һа тә сә ре wи 
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щь на к’ә ти у бә ра за. 17Һьн ге 
wа на р’ә ща жь Иса кьр, кӧ Әw 
жь ә’р де wан һә р’ә. 

18Га ва Иса к’ә тә qә йь ке, әwи 
кӧ щь на к’ә ти бу, р’ә ща же кьр, 
кӧ т’ә ви Wи һә р’ә. 19Ле Иса 
нә һьшт у же р’а гот: «Вә гә р’ә 
ма ла хwә у нә фә ред ма ла хwә-
р’а бе жә, кӧ Хӧ дан бо на тә чь 
кьр у ча wа ль тә һа тә р’ә’ ме». 
20Әw жи чу у дәст пе кьр чь кӧ 
Иса бо на wи кь рь бу qә за Де-
ка по ли се да* бә ла кьр у һәр 
кәс ә’щеб ма йи дь ма. 

Qизькамьри
ук’ӧлфәтәкәфнәхwәш

(Мәтта9:18‑26;Луqа8:40‑56)

21Га ва Иса ди са бь qә йь-
ке дәр ба зи wи бә ре дьн бу, 
ә’ла лә тә кә гь ран ль до ра Wи 
щь ви йа. Га ва Әw ль дә ве го ле 
бу, 22йә ки жь сәр wе ред к’ь-
ниш те кӧ на ве wи Йа йи ро бу 
һа тә щәм Wи, га ва wи Иса дит, 
хwә ави тә нь гед Wи, 23гә ләк 
р’ә ща же кьр у гот: «Qи зь ка 
мьн ль бәр мь рь не йә. Wә рә у 
дәс тед Хwә дай нә сәр wе, кӧ 
qәнщ бә у бь жи». 24Иса р’а бу 
т’ә ви wи чу. 

Ә’ла лә тә кә гь ран пәй Wи дь-
чу у тән га си дь да нә Wи. 25Wьр 
к’ӧл фә тәкф жи һә бу, кӧ донз дәһ 
са ле wе бун, сәр ху не вә бь бу. 
26Әwе гә лә ки дәс те һ’ә ки ма да 
к’ь шан дь бу у һ’ә му һә бу ка хwә 
хәрщ кь рь бу, ле т’ӧ ч’а рә ле 
нә бь бу у сәр да һе хь раб бьбу. 
27Әwе дәр һә qа Исада бь һист, 
пьш те ва һа тә на ва ә’ла лә те у 
ль к’ьн ще Wи к’әт. 28Чьм ки 
әwе дь ле хwә да дь гот: «Һә гәр 
әз т’ә не к’ьн ще Wи жи к’ә вьм, 
әзе qәнщ бьм». 29У пе р’а-пе р’а 
хун же ч’ь ки йа у бә дә на хwә да 
т’әх мин кьр, кӧ жь еша хwә 
qәнщ бу. 30Иса дәст хwә да пе 
һ’ә си йа кӧ qә wа тәк же чу, нав 
ә’ла лә те да зь вь р’и у пьр си: 
«К’е ль к’ьн щед Мьн к’әт?» 
31Ша гьр тед Wи го тьн: «Тӧ 
дь би ни кӧ ә’ла ләт тән га си йе 
дь дә Тә, ле Тӧ дь бе жи: ‹К’е ль 
Мьн к’әт?›» 32Ле Иса дор-бә ре 
Хwә дь нь һе р’и кӧ бь би нә, к’е 
әв йәк кьр. 33Һьн ге к’ӧл фәт 
ль хwә һ’ә си йа кӧ чь ль wе 
qә wь ми, бь тьр се у лә рь зә ке 
һат хwә ави тә бәр Wи у һәр 
тьшт р’аст гот. 34Иса wе р’а гот: 
«Ә’вде! Ба wә ри йа тә тӧ qәнщ 

* 5:20 «Де ка по лис» бь зь ма не йу на ни те фә’м кь рь не: «Дә һә Ба жар», 
чьм ки әва qә за бә ре да бь йәкти йа дә һә ба жа ра һа ти йә че кь рьн. 
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кь ри. Бь хер у сь ла мәт һә р’ә у 
жь еша хwә qәнщ бә». 
35Иса һе хә бәр дь да, жь 

ма ла сәр wе ре к’ь ниш те мә рьв 
һа тьн у го тьн: «Qи за тә мьр, 
иди зә’ мә те нә дә Дәрс дар». 
36Ле Иса гӧһ нә да го ть на wан, 
wи сә рә ке к’ь ниш те р’а гот: 
«Нә тьр сә, т’ә не ба wәр бь кә!» 
37Әwи нә һьшт кӧ кәс пәй Wи 
һә р’ә, пеш ть ри Пәт рус, Аqуб 
у Йу һ’ән на йе бьре wи. 38Ча-
хе гь һиш ть нә ма ла сә рә ке 
к’ь ниш те, Иса дит wе һе wәр-
за wан ә, дь гь рин у дь кь нә 
qа р’ә-qар’. 39Га ва Әw к’ә тә 
һьн дӧр’, wан р’а гот: «Чь ма һун 
дь кьн qал мә-qалм у дь гь рин? 
Зар’ нә мь ри йә, ле һе нь жи йә». 
40Wа на qәр фе хwә пе дь кьр. 

Ле Иса һ’ә му дәр хьс ть нә 
дәр ва, де у ба ве qи зь ке т’ә ви 
һәр се ша гьр тед Хwә һьл дан 
у к’ә тә щи йе кӧ qи зьк ле бу. 
41Дәс те qи зь ке гьрт у го тә wе: 
«Та ли та qум!» кӧ те фә’м кь рь-
не: «Qи зьк, әз тә р’а дь бе жьм, 
р’а бә!» 42Qи зьк пе р’а-пе р’а р’а бу 
у гә р’и йа. Әw донз дәһ са ли бу. 
Әwед кӧ ди тьн һ’ь ше сә ре wан 
чу. 43Иса һ’ьшк т’ә ми ль wан 
кьр, кӧ ве йә ке кә си р’а нә бе-
жьн у wан р’а гот, кӧ хwа рь не 
бь дь нә wе. 

БажареНьсрәте,льк’ӧИса
мәзьнбьбу,Wиqәбулнакә

(Мәтта13:53‑58;
Луqа4:16‑30)

61Иса жь wь ра дәр к’әт у чу 
щи-мьс к’ә не Хwә. Ша гьр тед 

Wи жи пәй Wи чун. 2Ча хе р’о жа 
шә ми йе һат, Wи к’ь ниш те да 
дәст бь һин кь рь не кьр у гә лә ка 
кӧ бь һист зән дә гьр ти ма бун у 
дь го тьн: «Әви мә рь ви әв тьшт 
жь к’ӧ ани нә? Әв чь сәр wах тиф 
йә кӧ же р’а һа ти йә да йи не? У әв 
чь к’ә рә мәт ьн кӧ бь дәс те Wи 
дь qә wь мьн? 3Нә Әв нә щар ә? Нә 
Әв кӧ р’е Мәр йә меф у бьре Аqубф, 
Йу сес, Щь һу даф у Шьм һ’ун ә? 
Нә хуш кед Wи ль вьр нав мә да 
нә?» Бь ви аwайи әw жь Wи чун. 
4Иса wан р’а гот: «П’е хәм бәр 

т’ӧ щи йи нә бе qә дьр ә, пеш ть ри 
на ва щи-мьс к’ә не хwә, мә рь вед 
хwә у ма ла хwә да». 5Әwи ль 
wе дә ре нь ка рь бу т’ӧ к’ә рә мәт 
бь кь ра, т’ә не дәс те Хwә да ни 
сәр чәнд нә хwә ша у әw qәнщ 
кь рьн. 6Әw сәр нә ба wә ри йа 
wан ә’щеб ма йи ма. 

Шандьнаһәрдонздәһа
(Мәтта10:5‑15;Луqа9:1‑6)

Иса ль гӧн дед дор-бә ра дь-
гә р’и йа у һин дь кьр. 7Wи һәр 
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донз дәһ га зи щәм Хwә кь рьн, 
дәст пе кьр әw щот-щот шан дьн 
у һ’ӧ кӧ ме ль сәр р’ӧ һ’ед һ’ә рам-
р’а да wан. 8Т’ә ми да wан у гот: 
«Бо на р’е, пеш ть ри шьв да ра 
дәс те хwә т’ӧ тьш ти хwә р’а 
һьл нә дьн: Нә нан, нә ту рьк у 
нә жи п’ә ра бәр пьш та хwә да. 
9Ча рь хед хwә бь кь нә п’и йе хwә, 
ле дӧ дәст кь рас хwә р’а һьл нә-
дьн». 10Сәр да зе дә кьр го тә wан: 
«Әw ма ла кӧ һун бь к’ә вь не, wе 
ма ле да жи бь ми ньн, һ’ә та һун 
жь wи щи йи дәр к’ә вьн. 11Әw 
щи йед кӧ wә qә бул нә кьн у 
гӧһ да ри йа го ть на wә нә кьн, 
жь wьр дәр к’ә вьн у т’о за нь гед 
хwә даw ши ньн, wә ки wа на р’а 
бь бә шә’ дә ти». 

12Әw жи р’е к’ә тьн чун у дан -
на  син дь кь рьн кӧ мә рьв жь 
гӧ нә кь рь не вә гә р’ьн. 13Wа на 
гә ләк щьн дәр дь хьс тьн у р’унф 
ль гә ләк нә хwә ша дь дан у әw 
qәнщ дь кь рьн. 

Кӧштьна
Йуһ’әннайеньхӧмдарф
(Мәтта14:1‑12;Луqа9:7‑9)

14Һе ро дәс п’ад ша әв йәк бь-
һист, чьм ки нав у дән ге Иса 

дәр к’ә ть бу. Һь нә ка дь гот: «Әва 
Йу һ’ән на йе нь хӧм дарф ә жь 
нав мь ри йа р’а бу йә. Лә ма жи 
пе wи к’ә рә мәт те нә кь рь не». 
15Ле һь нә ка жи дь гот: «Әва 
Ел йасф ә». Һь нә кед дьн жи 
дь го тьн: «Әва п’е хәм бә рә ки 
ми на п’е хәм бә ред бә ре йә». 16Ле 
га ва Һе ро дәс әв йәк бь һист, 
гот: «Әва әw Йу һ’ән на йә, йе 
кӧ мьн сә ре wи ле хьс ти йә, жь 
нав мь ри йа р’а бу йә!» 17‑18Чьм ки 
Һе ро дәс хwә ха Һе ро ди йа жь на 
Фи ли по йе бьре хwә стан дь бу, 
ле Йу һ’ән на же р’а чәнд ща ра 
го ть бу: «Нә р’аст ә кӧ тӧ жь на 
бьре хwә бьс ти ни». Һе ро дәс жи 
к’әр би Һе ро ди йа йе Йу һ’ән на 
да бу гьр ть не, гь ре да бу у ави ть бу 
кә ле. 19Лә ма Һе ро ди йа йе к’ин 
Йу һ’ән на р’а да жот, дь хwәст 
wи бь дә кӧш ть не, ле нь ка рь бу, 
20чьм ки Һе ро дәс жь Йу һ’ән на 
дь тьр си йа у әw хwәй дь кьр. Әwи 
за нь бу кӧ Йу һ’ән на мә рь вә ки 
р’аст у бӧ һӧр ти йә. Га ва кӧ 
гӧһ да ри йа го ть на wи дь кьр, 
сә ре wи т’ә ви һәв дь бу*, ле ди са 
бь һ’ә wас гӧһ дь да го ть на wи. 
21Аwа ща рә ке мә щал вә бу. Һе-
ро дәс бо на р’о жа бу йи на хwә, 

* 6:20 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «сә ре wи т’ә ви һәв дь бу» аһа 
йә: «Wи гә ләк тьшт дь кьр». 
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ә’сьл за да, сәр һ’ә за редф әс кә ра 
у гь рә гь ред Щә ли ле р’а мәс рәф 
да ни. 22Га ва qи за Һе ро ди йа йе 
к’ә тә һьн дӧр’ у р’ә qь си, әв йәк 
ль дь ле Һе ро дәс у т’әг лиф кь-
ри йед ль сәр сьф ре р’у ньш ти 
хwәш һат. Һьн ге п’ад ше го тә 
qи зь ке: «Тӧ жь мьн чь бь хwа зи, 
әзе бь дь мә тә». 23У wи же р’а 
сонд хwар гот: «Тӧ жь мьн чь 
бь хwа зи, әзе бь дь мә тә, һ’ә та 
ни ве п’ад ша ти йа хwә жи!» 
24Qи зьк дәр к’ә тә дәр ва у чу 
жь ди йа хwә пьр си: «Әз чь 
бь хwа зьм?» Ди йа wе жи гот: 
«Сә ре Йу һ’ән на йе нь хӧм дар». 
25Qи зь ке лә занд чу щәм п’ад ше 
у хwәс ть на хwә же р’а гот: «Әз 
дь хwа зьм кӧ тӧ нь һа сә ре Йу-
һ’ән на йе нь хӧм дар ль сәр сь ни-
йе бь ди мьн». 26П’ад ша гә лә ки 
бәр хwә к’әт, ле чьм ки ль бәр 
т’әг лиф кь ри йа сонд хwа рь бу, 
нә хwәст созе хwә бә тал кь ра. 
27П’ад ше пе р’а-пе р’а ә’мь ри 
сәр щә лат кьр, кӧ һә р’ә сә ре 
Йу һ’ән на би нә. Щә лат жи чу 
кә ле да, сә ре wи ле хьст 28у ль 
сәр сь ни йе ани у да кә ч’ь ке. 
Әwе жи әw һьл да бьр да ди йа 
хwә. 29Га ва ша гьр тед Йу һ’ән на 
әв йәк бь һис тьн, һа тьн щьн-
йа зе wи бь рьн кь рь нә т’ьр бе. 

Исапенщһ’әзарат’ердькә
(Мәтта14:13‑21;Луqа9:10‑17;

Йуһ’әнна6:1‑14)

30У шан диф вә гә р’и йа нә щәм 
Иса, һ’ә му тьш тед кӧ кь рь бун 
у һин кь рь бун же р’а го тьн. 
31Иса wан р’а гот: «Дә wә рьн 
әм т’ә не һә р’ь нә щи ки хәw лә 
у һь нә ки р’ь һ’әт бьн». Чьм ки 
гә ләк дь һа тьн у дь чун, wа на 
мә щал нә дь дит кӧ на не хwә 
жи бь хwа ра на. 32У әw т’ә не 
бь qә йь ке чу нә щи ки хәw лә. 
33Ле гә лә ка кӧ чу йи на wан 
дит, әw нас кь рьн, жь һ’ә му 
ба жа ра пә йа бә зин у бә ри wан 
гь һиш ть нә wи щи йи. 34Ча хе 
Иса жь qә йь ке дәр к’әт у Wи 
ә’ла лә тә кә гь ран дит, һьн ге 
гӧ не Wи ль wан һат, чьм ки 
әw ми на пә зед бе шь ван бун. 
Дәст пе кьр гә ләк тьшт әw һин 
кь рьн. 35Иди чьм ки дә рәнг бу, 
ша гьр тед Иса һа тьн у го ть не: 
«Әв дәр щи ки хь ки-хwә ли йә, 
wәхт жи иди дә рәнг ә. 36Щьм-
ә’ те бәр’ дә кӧ әw һә р’ь нә гӧнд 
у бәр гед дәр-до ра у хwә р’а 
тьш тед хwа рь не бь к’ь р’ьн». 
37Ле Иса ль wан вә гә р’анд у 
гот: «Һун хӧ рәк бь дь нә wан!» 
Же р’а го тьн: «Әм һә р’ьн ба һе 
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дӧ сьд зи виф нан бь к’ь р’ьн у 
wан бь дь нә хwа рь не?» 
38Иса wан р’а гот: «Һә р’ьн 

бь нь һе р’ьн, к’а чәнд на нед wә 
һә нә». Га ва кӧ пе һ’ә си йан, 
го тьн: «Пенщ нан у дӧ мә’ си 
һә нә». 39Wи ә’мьр кьр кӧ һ’ә-
му жи к’ом-к’ом ль сәр ги һа йе 
шин р’у нен. 40Әw жи к’ом-к’ом, 
сәд-сәд, пен щи-пен щи ль ә’р де 
р’у ньш тьн. 
41Иса һәр пенщ нан у һәр 

дӧ мә’ си һьл дан, бә ре Хwә ә’з-
мен да кьр шь кь ри да, әw нан 
кәр кь рьн у да ша гьр тед Хwә, 
wә ки әw дай нь нә бәр ә’ла лә те. 
У һәр дӧ мә’ си жи ль һ’ә му йа 
бә ла кьр. 42Һ’ә му йа хwар у т’ер 
бун. 43Жь wан нан у мә’ си йа 
донз дәһ сә лә йед т’ь жи һу рьк 
бә рәв кь рьн. 44Йед кӧ жь wи 
на ни хwа рьн wә кә пенщ һ’ә зар 
ме ри бун. 

Исап’ийальсәравер’адьчә
(Мәтта14:22‑33;
Йуһ’әнна6:15‑21)

45Дәст хwә да Әwи п’е йи сәр 
ша гьр тед Хwә кьр, кӧ бь к’ә вь нә 
qә йь ке у пе ши йа Wи дәр ба зи 
wи бә ри го ле, Бәйт сай да йе 
бьн, һ’ә та кӧ Хwә ха щьм ә’ те 
вә р’е кә. 46Пәй вә р’е кь рь не р’а 
р’а бу чу сә ре ч’и йе, кӧ дӧа бь кә. 

47Га ва кӧ р’о чу ава, qә йьк на ва 
го ле да бу у Иса т’ә не дә ве го ле 
бу. 48Иса дит кӧ ша гьрт бер-
к’ь шан дь не да гә лә ки зә’ мә те 
дь к’ь ши ньн, чьм ки ба мь qа бь ли 
wан бу. Не зи ки qә рә бәр бан ге 
Иса сәр го ле р’а пә йа дь чу не зи-
ки wан дь бу. Wи хwәст кӧ бәр 
wан р’а дәр баз бу йа, 49ле ча хе 
wа на дит кӧ Иса сәр го ле р’а 
пә йа дь чә, wан т’ь реф хә йа лә кәф 
кӧ дь би ньн у кь рь нә qи р’ин. 
50Чьм ки һ’ә му йа жи Әw дит 
у тьр си йан. Ле Иса wе дә ме 
дәнг да wан у гот: «Сәр хwә 
бьн! Әз ьм. Нә тьр сьн!» 51Һьн-
ге Әw к’ә тә qә йь ке щәм wан у 
ба сә кь ни. Ша гьрт ә’щеб ма йи 
ман, һ’ь ше сә ре wан чу, 52чьм-
ки әw qә wь ман дь на ль сәр нен 
һе сә ре wан да р’у нә ньш ть бу, 
фә’ ме wан да да йи бу. 

ИсаЩенисартеданәхwәша
qәнщдькә

(Мәтта14:34‑36)

53Әw дәр ба зи wи бә ри го ле 
бун у ль али йе Ще ни сар те ва 
гь һиш ть нә бә жеф, qә й ик щи 
кь рьн. 54Га ва жь qә йь ке пә йа 
бун, щьм ә’ те пе р’а-пе р’а Иса 
нас кьр. 55Әw т’ә ма ми йа wе 
qә за йе вьр да-wе да бә зин у 
дәст пе кьр ьн нә хwәш нь ви на ва 
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дани нә wи щи йе кӧ дь бь һис-
тьн Иса ле бу. 56Һәр щи йед 
кӧ Иса дь чу йе, һә гәр ба жар 
бу на, гӧнд бу на, бәр гә бу на, 
нә хwәш ба за ра да да да нин у 
һи ви же дь кь рьн кӧ т’ә не ль 
р’и ши йед к’ьн щед Wи к’әвьн. 
У һ’ә му йед кӧ ле дь к’ә тьн, жь 
нә хwә ши йед хwә qәнщ дь бун. 

Р’аw‑р’ьзьмедфкал‑бава
ухәбәраХwәде
(Мәтта15:1‑9)

71Фе рь си йа у һь нәк qа нун-
за нед кӧ жь Ор шә ли ме һа-

ть бун, до ра Иса гьр тьн. 2Wа на 
дит кӧ һь нә кә жь ша гьр тед 
Wи бь дәс тед һ’ә рам, аwа го-
ти дәст нә шуш ти нан дь хwьн. 
3Фе рь си у һ’ә му щь һуф пәй 
р’аw-р’ь зь медф кал у ба вед хwә 
дь чьн, һ’ә та кӧ дәс тед хwә р’ьнд 
нә шон, на не хwә на хwьн 4у жь 
ба за ре жи чь ти ньн, һ’ә та аве 
нә хьн, на хwьн*. Гә ләк ә’дә тед 
дьн жи һә нә, кӧ жь кал у ба ва 

һьл да нә у дь qә ди ньн: Мә сә лә, 
ми на шуш ть на т’а са, шәр бь ка у 
фь ра qед сь фь рә ма йин**. 5Һьн-
ге фе рь си у qа нун за на жь Иса 
пьр син: «Чь ма ша гьр тед Тә пәй 
р’аw-р’ь зь мед кал у ба ва на чьн у 
бь дәс тед һ’ә рам* нан дь хwьн?» 
6Әwи ль wан вә гә р’анд у гот: 
«Иша йа бо на wә дӧ р’у йа р’аст 
п’е хәм бәр тиф кь ри йә! Ча wа кӧ 
һа ти йә нь ви са ре: 
 ‹Әва щьм ә’ та бь за реф хwә 

qә дь ре Мьн дь гь рә, 
 ле дь леф wан жь Мьн дур ә. 
7 Ба ди һә wаф Мьн дь һ’ә би ньн, 
 т’ә ми йед мә рь ва ча wа qа-

ну нед Мьн щьм ә’ те һин 
дь кьн›*. 

8Һун т’ә ми йед Хwә де дь һе льн 
у пәй р’аw-р’ь зь мед мә рь ва йи йе 
дь к’ә вьн». 9У гот: «Һун т’ә ми-
йед Хwә де р’ьнд дь дь нә али ки, 
wә ки р’аw-р’ь зь мед хwә хwәй 
кьн. 10Мә сә лә, Му са го ти йә: 
‹Qә дь ре де у ба ве хwә бь гь рә›* 
у ‹Әwе кӧ гь ли ки qо ла йи де у 

* 7:4 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «У жь ба за ре жи тен, һ’ә та аве 
сәр хwә да нә кьн, нен на хwьн». 
** 7:4 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Ӧса жи щи-нь ви на». 
* 7:5 Нав дәст нь ви са ред qәнщ да дәw са «бь дәс тед һ’ә рам» «дәст qь-
лер» һә йә. 
* 7:7 Иша йа 29:13. 
* 7:10 Дәр к’ә тьн 20:12; Qа ну на Дӧ ща ри 5:16. 
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ба ве хwә р’а бе жә, гә рә ке бе 
кӧш ть не›**. 11Ле һун дь бе жьн: 
‹К’и кӧ ди йа хwә йан ба ве 
хwә р’а бе жә: Әw али к’а ри йа 
кӧ гә рә ке жь мьн бь гь һи жә 
тә, әw «qӧр бан»ф ә›, (аwа го ти 
ди йа рик ә кӧ Хwә де р’а те да-
йи не) 12һун иди на һе льн кӧ 
әw тьш тә ки де у ба ве хwә р’а 
бь кә! 13Бь ви аwайи, һун бь 
wан р’аw-р’ь зь мед хwә йә кӧ 
дәр ба зи нь сь ледф ну дь кьн, 
хә бә ра Хwә де дь кь нә хwә ли. У 
һун гә ләк тьш тед аһа дь кьн». 

Тьштедкӧмерьв
дьһ’әр’ьминьн
(Мәтта15:10‑20)

14Һьн ге Иса ә’ла ләт ди са га зи 
щәм Хwә кьр у го тә wан: «Һун 
һ’ә му гӧһ да ри йа Мьн бь кьн у 
фә’м кьн. 15Тьш тә ки ӧса т’ӧнә, 
кӧ жь дәр ва бь к’ә вә нав-дь ле 
ме рьв у wи бь һ’ә р’ь ми нә, ле 
әw тьш тед кӧ жь дьл дәр тен, 
әw ме рьв дь һ’ә р’ь ми ньн. 16Гӧ-
һе к’е йи бь һис ть не һә йә бь ра 
бь бь һе»*. 
17Га ва жь ә’ла лә те qә ти йа 

һа тә мал, ша гьр тед Wи мә’ на 
wе мә сә ле же пьр син. 18Иса 

ль wан вә гә р’анд у гот: «Һун 
һе на гь һи жь нә гь ли йа? Чь ма 
һун фә’м на кьн, чь кӧ жь дәр ва 
дь к’ә вә нав-дь ле ме рьв, нь ка рә 
wи бь һ’ә р’ь ми нә. 19Чьм ки әw 
нә кӧ дь к’ә вь нә дь ле wи, ле 
дь чь нә зь ке wи у жь wьр жи 
дәр тен дәр ва». (Бь ви аwайи 
Иса да к’ьф ше, кӧ һ’ә му хwа-
рьн жи һ’ә лалф ьн.) 20У гот: 
«Әw тьш тед кӧ жь дь ле ме рьв 
дәр дь к’ә вьн, әw wи дь һ’ә р’ь-
ми ньн. 21Чьм ки жь һьн дӧр’, 
жь дь ле мә рьв фь кь ред хь-
раб дәр дь к’ә вьн: Qа виф, дь зи, 
кӧш тьн, 22зь не к’а ри, ть ма йи, 
хь ра би, фел ба зи, тол ти, ч’ә’ ве 
хь раб, бӧх дан бе жи, к’ӧ ба ри у 
бе аqь ли. 23Әв һ’ә му тьш тед 
хь раб жь дьл дәр дь к’ә вьн у 
ме рьв дь һ’ә р’ь ми ньн». 

Баwәрийак’ӧлфәта
ФиникйаСурйайе
(Мәтта15:21‑28)

24Иса жь wе дә ре р’а бу чу 
си но ре Су ре. Чу ма лә ке у нә-
дь хwәст кӧ кә сәк пе бь һ’ә си-
йа, ле нь ка рь бу Хwә вә шар та. 
25К’ӧл фә тә кә кӧ qи зь ка wе 
р’ӧ һ’е һ’ә рам ва гьр ти бу, бо на 

** 7:10 Дәр к’ә тьн 21:17; Qа ну на К’а һин ти йе 20:9. 
* 7:16 Нав дәст нь ви са ред һә рә qәнщ да р’еза 16-а т’ӧнә. 
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Иса пе һ’ә си йа, ләз һат у хwә 
ави тә бәр нь гед Wи. 26Әw к’ӧл-
фәт йу нанф бу, ә’сь ле хwә да жи 
жь Фи ник йа Сур йа йе бу. Wе 
ла ва жь Иса кьр, кӧ щьн жь 
qи за wе дәр хә. 27Иса wе р’а гот: 
«Бь һе лә бь ра пе ши йе зар’ т’ер 
бьн, чьм ки нә р’аст ә кӧ нан 
бәр за р’а һьл дьн у ба ве жь нә 
бәр са». 28Әwе ль Wи вә гә-
р’анд у гот: «Бә ле Хӧ дан, нә 
сә жи wан һу рь кед бәр за р’а йә 
бь не сьф ре да ма йи дь хwьн?» 
29Һьн ге Әwи к’ӧл фә те р’а гот: 
«Бо на ха ть ре ве го ть на тә, тӧ 
дь ка ри һә р’и. Щьн жь qи зь ка 
тә дәр к’әт». 30К’ӧл фәт жи чу 
ма ла хwә, ди на хwә да йе, wе 
qи зьк нав нь ви не да п’ал да йә 
у щьн жи же дәр к’ә ти йә. 

Мәрьвәкикәр’улал
хәбәрдьдә

31Пәй wе йә ке р’а Иса жь си но-
ре Су ре дәр к’әт, на ва Сай де р’а 
дәр баз бу, qә за Де ка по ли се р’а 
һа тә го ла Щә ли ле. 32Мә рь вә-
ки кәр’ у лал ани нә щәм Wи 
у ла ва же кь рьн кӧ дәс те Хwә 
дай нә сәр wи. 33Иса әw мә рьв 
жь ә’ла лә те qә танд, т’ь ли йед 
Хwә кь рь нә гӧ һед wи, дәс те 
Хwә да т’у кьр, ль зь ма не wи 
да. 34У бә ре Хwә ә’з мен да кьр, 

к’ә сәр һа те у гот: «Әф фа та!» 
кӧ те фә’м кь рь не: «Вә бә!» 35У 
дәст хwә да гӧ һед wи бь һис тьн, 
зь ма не wи вә бу у зә лал дәст бь 
хә бәр да не кьр. 36Иса т’ә ми ль 
wан кьр, кӧ кә си р’а нә бе жьн. Ле 
Әwи чь qас т’ә ми ль wан дь кьр, 
wа на һа qас зе дә бә ла дь кьр. 
37Мә рьв гә лә ки ә’щеб ма йи 
ма бун у дь го тьн: «Әви һ’ә му 
тьшт qәнщ кьр: Һьн кә р’а дь дә 
бь һис ть не, һьн жи ла ла дь дә 
хә бәр да не». 

Исачарһ’әзарат’ердькә
(Мәтта15:32‑39)

81Wан р’о жа да ди са ә’ла лә-
тә кә гь ран щь ви йа. Тьш-

тә ки wа ни хwа рь не т’ӧнә бу кӧ 
бь хwа ра на, Иса га зи ша гьр тед 
Хwә кьр у гот: 2«Гӧ не Мьн ль ве 
ә’ла лә те те. Әв се р’ож ә т’ә ви 
Мьн ә у тьш тә ки wа ни хwа рь-
не т’ӧнә. 3Һә гәр Әз wан бьр’ чи 
вә р’е кь мә ма лед wан, дь ле wа не 
р’ева хwә ва һә р’ә у жь ван һь-
нәк жи жь щи йед дур һа ть нә». 
4Ша гьр тед Wи ле вә гә р’ан дьн 
у го тьн: «Ль ве бә р’и йеф әме 
жь к’ӧ һа qас нан дәст хьн, кӧ 
ве щьм ә’ те т’ер кьн?» 5Иса жь 
wан пьр си: «Чәнд на нед wә һә-
нә?» Wа на гот: «Һ’әфт». 6Һьн ге 
ә’мьр кьр кӧ ә’ла ләт сәр ә’р де 
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р’у не. Әwи әw һ’әфт нан һьл-
дан шь кь ри да, әw кәр кь рьн у 
паше да нә ша гьр тед Хwә, кӧ 
дай нь нә бәр ә’ла лә те. Wа на 
әw дани нә бәр wан. 7У чәнд 
мә’ си йед wа нә һур жи һә бун. 
Иса бо на wан жи шь кь ри да у 
гот: «Ван жи дай нь нә бәр ә’ла-
лә те». 8Wа на хwар у т’ер бун. 
Паше һ’әфт зәм бил жь һу рь кед 
бәр ма йи бә рәв кь рьн. 9Әwед кӧ 
хwа рьн, wә кә чар һ’ә зар мә рь ва 
бун. Га ва кӧ Иса әw вә р’е кь рьн, 
10пе р’а-пе р’а т’ә ви ша гьр тед 
Хwә к’ә тә qә йь ке у чу нә qә за 
Дал ма ну та йе. 

К’әрәмәтәкечаwанишан
жьә’зманадьхwазьн

(Мәтта16:1‑4)

11Фе рь си һа тьн у дәст пе кьр ьн 
Исар’а к’ә ть нә дә’wе. Әw дь ще-
р’ь бан дьн у жь Wи ни ша нәк 
жь ә’з мен дь хwәс тьн. 12К’ур 
к’ә сәр һа те у гот: «Чь ма әва 
нь сь ла ль ни ша нә ке дь гә р’ә? 
Әз р’аст wә р’а дь бе жьм кӧ ви 
нь сь ли р’а ни ша нәк на йе да-
йи не». 13Wи әw һьш тьн, ди са 
к’ә тә qә йь ке у дәр ба зи wи 
бә ри го ле бу. 

Һәвиртьр’шкефферьсийа
уҺеродәс

(Мәтта16:5‑12)

14Ижар ша гьр та бир кь рь бу 
кӧ хwә р’а нан һьл да на. Ль щәм 
wан, qә йь ке да пеш ть ри на нә ки 
тьш тә ки wа ни хwа рь не т’ӧнә-
бу. 15Иса т’ә ми да wан у гот: 
«Мь qа ти хwә бьн, һ’әв за хwә 
жь һә вир тьр’ш кеф фе рь си йа у 
ӧса жи йе Һе ро дәс* бь кьн». 16Ле 
әwа на нав һәв да хә бәр дь дан у 
дь го тьн: «На не мә т’ӧнә, лә ма 
аһа дь бе жә». 17Иса ва ә’йан бу 
кӧ әw чь дь бе жьн у wан р’а гот: 
«Һун чь ма нав һәв да хә бәр дь-
дьн, кӧ на не wә т’ӧнә? Һә ла һе 
һун фә’м на кьн? У сә ре wә да 
р’у на ни, һә ла һе һун на гь һи-
жь нә гь ли йа? 
18 Ч’ә’ ве wә һә нә, һун на би ньн? 
 Гӧ һе wә һә нә, һун на бь һен? 
Ча wа на йе би ра wә*, 19ча хе 
Мьн пенщ нан бо на пенщ һ’ә-
зар мә рь ва кәр кь рьн? Wә жь 
һу рь кед бәр ма йи чәнд сә лә йед 
т’ь жи бә рәв кь рьн?» Wан ле 
вә гә р’анд у го тьн: «Донз дәһ». 
20«У га ва Мьн һ’әфт нан бо на 
чар һ’ә зар мә рь ва кәр кь рьн, 

* 8:15 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «Һе ро дәс» «Һе ро дә си йа» һә йә. 
* 8:18 Йе рә ми йа 5:21; Һә зә ки й ел 12:2. 
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wә чәнд зәм би лед т’ь жи бәр-
ма йи бә рәв кь рьн?» Wан гот: 
«Һ’әфт». 21Иса wан р’а гот: «Ле 
чь ма һун һе фә’м на кьн?» 

ЛьБәйтсайдайе
qәнщкьрьнакорәки

22У әw һа ть нә Бәйт сай да йе. 
Һь нә ка мә рь вә ки кор ани щәм 
Иса у ла ва же кь рьн, кӧ дәс те 
Хwә дай нә сәр wи. 23Әwи жи 
дәс те мә рь ве кор гьрт, жь гӧнд 
дәр хьс тә дәр, т’у йи ч’ә’ вед wи 
кь рьн у дәс тед Хwә дани нә сәр 
wи, пьр си: «Тӧ тьш тә ки дь би-
ни?» 24Әwи жи ль жо ре нь һе р’и 
у гот: «Әз мә рь ва дь би ньм, ле 
ми на да ра нә, кӧ дь гә р’ьн». 
25Ди са Иса дәс тед Хwә дани-
нә сәр ч’ә’ вед wи, кор зур’ бу 
нь һе р’и у ч’ә’ вед wи вә бун, һәр 
тьшт зә лал дит. 26Иса әw шан дә 
ма ла wи у же р’а гот: «Нә к’ә вә 
на ва гӧнд»*. 

Пәтрусшә’дәтийе
льсәрИсадьдә

(Мәтта16:13‑20;Луqа9:18‑21)

27Иса т’ә ви ша гьр тед Хwә чу 
гӧн дед Qәй сә ри йа Фи ли по йе у 
р’е да жь ша гьр тед Хwә пьр си: 

«Бь т’әх ми на мә рь ва Әз к’и мә?» 
28Wан ле вә гә р’анд у го тьн: 
«Һь нәк дь бе жьн ‹Йу һ’ән на йе 
нь хӧм дар ә›, һь нә кед дьн дь бе-
жьн ‹Ел йас ә›, һь нә кед ма йин 
жи дь бе жьн ‹йәк жь п’е хәм бә ра 
йә›». 29Иса жь wан пьр си: «Ле 
һун чь дь бе жьн? Бь т’әх ми на 
wә Әз к’и мә?» Пәт рус ле вә-
гә р’анд у го те: «Т’ӧ Мәсиһ и». 
30Әwи т’ә ми ль wан кьр, кӧ 
дәр һә qа Wи да кә си р’а тьш тә ки 
нә бе жьн. 

Исадәрһәqащәфа
умьрьнаХwәдадьбежә

(Мәтта16:21‑28;Луqа9:22‑27)

31Пәй ве йә ке р’а Иса дәст-
пе кьр ша гьр тед Хwә һин кьр, 
кӧ гә рә ке Кӧ р’е Ме рьв гә лә ки 
щә фе бь к’ь ши нә, жь али йе 
р’ус пи йаф, сә рә кед к’а һи на у 
qа нун за на да бе т’әх сир кь рь неф 
у кӧш ть не, ле р’о жа сь си йа 
жь мь рь не р’а бә. 32Әwи әв 
йәк зә лал гот. Һьн ге Пәт рус 
Әw да али ки у ле һь лат. 33Ле 
Иса сәр мь ле Хwә ва зь вь р’и у 
ль ша гьр тед Хwә нь һе р’и, ль 
Пәт рус һь лат у гот: «Жь бәр 
ч’ә’ ве Мьн бә та вә бә, щь но! 

* 8:26 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Гӧнд да кә сә ки р’а тьш-
тә ки нә бе жи». 
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Чьм ки нет-фь кь ра тә нә жь 
Хwә де йә, ле жь мә рь ва йе йә». 
34Паше Иса га зи ә’ла лә те у 

ша гьр тед Хwә кь рьн, wан р’а 
гот: «Һә гәр йәк дь хwа зә ль пәй 
Мьн бе, бь ра хwә ин к’арф кә, 
ха чеф хwә һьл дә у пәй Мьн бе. 
35Чьм ки к’и кӧ дь хwа зә ә’мь ре 
хwә хь лаз кә, әwе wи ӧн да кә 
у к’и кӧ ә’мь ре хwә бо на Мьн 
у Мьз ги ни йе ӧн да кә, әwе wи 
хь лаз кә. 36Чь фәй дә һә гәр 
мә рьв т’ә ма ми йа дьн йа йе qа-
зьнщ кә, ле ә’мь ре хwә ӧн да 
кә? 37Йан жи мә рьв чь дь ка рә 
бәр ә’мь ре хwә ва бь дә? 38Әwе 
кӧ Мьн у хә бә ред Мьн нав ви 
нь сь ле ха ль фиф у гӧ нә к’ар да 
шәрм һ’ә саб кә, Кӧ р’е Ме рьв 
жи wе wи шәрм һ’ә саб кә, га-
ва р’у мә та Ба веф Хwә ва т’ә ви 
мьл йа к’ә тед пи розф бе».
 

91У Әwи wан р’а гот: «Әз р’аст 
wә р’а дь бе жьм, кӧ һь нә кед 

ль вьр сә кь ни һә нә wе мь рь не 
нә би ньн, һ’ә та кӧ нә би ньн 
П’ад ша ти йа Хwә де бь qә wат те». 

ШагьртИсанаванур
ур’умәтедадьбиньн

(Мәтта17:1‑13;Луqа9:28‑36)

2Пәй шәш р’о жа р’а Иса т’ә ви 
Хwә Пәт рус, Аqуб у Йу һ’ән на 

һьл дан у р’а кь рь нә ч’и йа ки 
бь льнд, ль wьр әw т’ә не бун. 
Һьн ге р’ән ге Wи ль бәр ч’ә’ ве 
wан һа тә гӧ һас ть не. 3К’ьн щед 
Wи ӧса чил-qәр qаш бун у һа-
qа си бь рь qин, кӧ ль сәр р’у йе 
ә’р де т’ӧ тьш тә ки к’ьнщ сь-
пи кь рь не нь ка рь бу әw һа qа си 
сь пи бь кь ра. 4Һьн ге Ел йас у 
Му са wан ва хӧйа бун у т’ә ви 
Иса хә бәр дан. 5Пәт рус Исар’а 
гот: «Дәрс дар, ча wа р’ьнд ә кӧ 
әм вьр ьн! Дә әме се һ’о ль ка 
че кьн, йә ке Тә р’а, йә ке Му са-
р’а у йә ке жи Ел йас р’а». 6Әw 
ӧса тьр си йа бун, кӧ Пәт рус 
нь за нь бу чь бе жә. 
7Wе га ве ә’w рәк дәр к’әт ль 

сәр wан кь рә си у дән гәк жь 
ә’wр һат: «Әв ә Кӧ р’е Мь ни 
дә лал! Гӧһ да ри йа Wи бь кьн!» 
8Ньш ке ва ша гьр та ль до ра хwә 
нь һе р’и, пеш ть ри Иса кә сәк 
нә ди тьн. 
9Ча хе жь ч’и йе дь һа ть нә 

хwа ре, Иса т’ә ми ль wан кьр 
гот: «Чь кӧ wә дит т’ӧ кә си р’а 
нә бе жьн, һ’ә та кӧ Кӧ р’е Ме рьв 
жь мь рь не р’а нә бә». 10Ша гьр та 
әв т’ә ми хwәй кьр у жь һәв дӧ 
пьр син, к’а мә’ на ве р’а бу на 
жь мь рь не чь йә. 11У wа на же 
пьр си: «Гә ло чь ма qа нун зан 
дь бе жьн пе ши йе гә рә ке Ел йас 
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бе?»* 12Әwи жи wан р’а гот: 
«Р’аст ә, пе ши йе Ел йа се бе у 
һәр тьш ти wе ди са би нә щи. 
Ле чь ма һа ти йә нь ви са ре, кӧ 
Кӧ р’е Ме рьв wе гә лә ки щә фе 
бь к’ь ши нә у бе бе һӧр мәт кь-
рь не? 13Ле Әз wә р’а дь бе жьм, 
Ел йас һа ти йә жи у ча wа кӧ 
бо на wи һа ть бу нь ви са ре, ӧса 
жи сә ре wи кь рьн, ча wа кӧ дь ле 
wан хwәст». 

Исакӧр’ькәкищьнак’әти
qәнщдькә

(Мәтта17:14‑21;
Луqа9:37‑43а)

14Га ва вә гә р’и йа нә щәм ша-
гьр тед дьн, ди тьн ль до ра wан 
ә’ла лә тә кә гь ран гьр ти йә у 
qа нун зан жи wан р’а к’ә ть бу-
нә дә’wе. 15Һьн ге т’ә ма ми йа 
ә’ла лә те кӧ Иса дит, гә лә ки 
ә’щеб ма йи ма, бәр бь Wи бә зин 
у сь лав да не. 16Иса жь ша гьр-
та пьр си: «Һун бо на чь wан р’а 
к’ә ть нә дә’wе?» 

17Жь нав ә’ла лә те мә рь вә ки 
ле вә гә р’анд у гот: «Дәрс дар! 
Мьн кӧ р’е хwә йи р’ӧ һ’е лал ва 
гьр ти ани щәм Тә. 18К’и дә ре 
кӧ пе дь гь рә wи ә’р де дь хә, 
к’әф дев дь к’ә вә, дь ран ле 

дь кь нә ч’ьр кә-ч’ьрк у р’әq 
дь бә. Мьн һи ви жь ша гьр тед 
Тә кьр, кӧ ви р’ӧ һ’и дәр хьн, 
ле нь ка рь бун». 
19Иса ль wан вә гә р’анд у 

гот: «Һәй нь сь ле нә ба wәр! 
Һ’ә та к’ән ге Әзе т’ә ви wә бьм? 
Һ’ә та к’ән ге Әзе ль wә сә бьр 
кьм? Wи би нь нә щәм Мьн». 
20Wа на кӧ р’ьк ани нә щәм 
Иса. Га ва кӧ р’ӧ һ’е һ’ә рам Иса 
дит, пе р’а-пе р’а кӧ р’ьк вә ч’ь-
р’ь канд. Әw к’ә тә ә’р де, к’әф 
дев к’әт у п’ьр пь ти. 21Иса жь 
ба ве wи пьр си: «Жь к’ән ге ва 
әв йә ка т’ә ви wи дь qә wь мә?» 
Әwи гот: «Жь за р’о ти йе да. 
22У ви р’ӧ һ’и гә ләк ща ра әва 
ави ти йә на ва егьр у аве, кӧ 
wи бь кӧ жә. Ле һә гәр жь дәс-
те Тә те, тьш тә ки бь кә бь ра 
гӧ не Тә ль мә бе, али к’а ри йа 
мә бь кә!» 23Иса wи р’а гот: «Тә 
гот чь? ‹Һә гәр жь дәс те тә те?› 
Бо на йе ба wәр дь кә һәр тьшт 
дь бә». 24Wе га ве ба ве кӧ р’ьк 
кь рә qи р’ин у гот: «Әз ба wәр 
дь кьм. Али к’а ри йа нә ба wә-
ри йа мьн бь кә!» 25Га ва Иса 
дит кӧ ә’ла ләт дь бә зә, т’о пи 
сәр Wи дь бә, ль р’ӧ һ’е һ’ә рам 
һь лат у гот: «Һәй р’ӧ һ’е кәр’ у 

* 9:11 Ма ла хи 4:5. 
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лал, Әз ә’мь ри сәр тә дь кьм: 
Жь кӧ р’ьк дәр к’ә вә у ща рә кә 
дьн нә к’ә ви на ва wи!» 26Р’ӧһ’ 
кь рә qи р’ин, кӧ р’ьк qа йим 
вә ч’ь р’ь канд же дәр к’әт. У 
кӧ р’ьк бу ми на мь ри йа, ӧса кӧ 
гә лә ка дь гот: «Әw мьр!» 27Ле 
Иса дәс те wи гьрт, әw р’а кьр. 
Кӧ р’ьк жи р’а бу сә кь ни. 28Ча хе 
Иса к’ә тә ма ле, ша гьр тед Wи 
баш qә же пьр син: «Мә чь ма 
нь ка рь бу әw щьн дәр хьс та?» 
29Иса ль wан вә гә р’анд у гот: 
«Щь не ви щу р’ә йи бь т’ӧ тьш-
ти дәр найе, пеш ть ри бь дӧа*». 

Исадисадәрһәqа
мьрьнаХwәдадьбежә
(Мәтта17:22‑23;
Луqа9:43б‑45)

30Жь wьр чун у нав Щә ли ле р’а 
дәр баз бун. Иса нә дь хwәст кӧ 
кәс ве йә ке бь һ’ә сә, 31чьм ки 
Әwи ша гьр тед Хwә һин дь кьр у 
wан р’а дь гот: «Кӧ р’е Ме рьв wе 
бь к’ә вә дәс те мә рь ва, әwе Wи 
бь кӧ жьн, ле пәй кӧш ть не р’а 
р’о жа сь си йа wе р’а бә». 32Ле 
wа на әв го тьн фә’м нә дь кьр, 
дь тьр си йан жи кӧ жь Wи бь-
пьр сьн. 

К’ийәйеһәримәзьн?
(Мәтта18:1‑5;Луqа9:46‑48)

33У әw һа ть нә Кә фәр на һу ме. 
Га ва Иса мал да бу, жь ша гьр та 
пьр си: «Һун р’е да бо на чь һәв-
р’а к’ә ть бу нә дә’wе?» 34Wа на 
дән ге хwә нә кьр, чьм ки р’е да 
нав һәв да хә бәр да бун, к’а жь 
wан к’и йә йе һә ри мә зьн. 
35Иса р’у ньшт, га зи һәр донз-
дә һа кьр у wан р’а гот: «Һә гәр 
йәк дь хwа зә бь бә йе пеш, 
гә рә ке әw бь бә йе һә ри паш 
у хӧ ла ме һ’ә му йа». 36У дәс те 
за р’о кә ке гьрт, нав wан да да 
сә кь нан дь не, паше әw за р’ок 
да һ’ә ме за Хwә у wан р’а гот: 
37«К’и за р’о кә кә аһа бь на ве 
Мьн qә бул кә, әw Мьн qә бул 
дь кә. У к’и кӧ Мьн qә бул кә, 
әw нә кӧ Мьн, ле Йе кӧ Әз 
шан дь мә qә бул дь кә». 

Йенәмьqабьлимәйә,
әwпьштамәйә
(Луqа9:49‑50)

38Йу һ’ән на Исар’а гот: «Дәрс-
дар! Мә мә рь вәк дит кӧ бь на ве 
Тә щьн дәр дь хьс тьн, ле мә кьр 
кӧ әм нә һе льн, чьм ки әw пәй мә 

* 9:29 Нав дәст нь ви са ред паш wәх ти йе да аһа йә: «Пеш ть ри бь дӧа у 
р’о жи йе». 
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на йе». 39Ле Иса гот: «Пе ши йе 
ль wи нә гь рьн. Кә сәк т’ӧнә кӧ 
бь на ве Мьн к’ә рә мә тә ке бь кә 
у пе р’а-пе р’а бь ка рь бә һьн да ва 
Мьн да хь раб хә бәр дә. 40Чьм ки 
әwе кӧ нә мь qа бь ли мә йә, әw 
пьш та мә йә. 41Әз р’аст wә р’а 
дь бе жьм, әwе кӧ т’а сә ав бь дә 
wә бо на ха ть ре wе йә ке, кӧ һун 
п’а ра Мәсиһ ьн, әwе һә qе хwә 
qәт ӧн да нә кә. 

Жьр’едәрхьстьн
(Мәтта18:6‑9;Луqа17:1‑2)

42К’и кӧ жь ван бь ч’у ка йә ки, 
йе кӧ ба wә ри йа хwә Мьн ти нә 
жь р’е дәр хә, wи р’а һе qәнщ ә, 
кӧ бә ра шәк сту йе wи ва бе гь-
ре да не у бе ави ть не на ва бә’ ре. 
43‑44Һә гәр дәс те тә, тә жь р’е 
дәр дь хә, wи же кә! Бо на тә һе 
qәнщ ә, кӧ тӧ qоп бь к’ә ви жи-
йи не, нә кӧ дӧ дәс тед тә һә бьн 
у һә р’и щә’ нь меф, на ва агь ре кӧ 
qәт на тә мь рә.* 45‑46Һә гәр нь ге 
тә, тә жь р’е дәр дь хә, wи же кә! 

Бо на тә һе qәнщ ә, кӧ тӧ бе 
ньг бь к’ә ви жи йи не, нә кӧ дӧ 
нь гед тә һә бьн у бе йи ави ть не 
щә’ нь ме. 47Һә гәр ч’ә’ ве тә, тә 
жь р’е дәр дь хә, wи дәр хә! Бо на 
тә һе qәнщ ә, кӧ тӧ бь ч’ә’ вә ки 
бь к’ә ви П’ад ша ти йа Хwә де, нә 
кӧ дӧ ч’ә’ ве тә һә бьн у бе йи 
ави ть не щә’ нь ме. 48Wе дә ре 
‹әwе жь кӧр ме нә мь ри бе нә 
ко ть не у агь ре жи нә тә мь рә›*. 
49Чьм ки һәр мә рь вә ке бь егьр 
бе хwе кь рь не*. 50Хwе тьш тә ки 
qәнщ ә. Ле һә гәр хwе шо р’а-
йи йа хwә ӧн да кә, һу не ча wа 
ди са шо р’а йи йа wе би нь нә щи? 
Бь ра тә’ ма хwе на ва wә да бә у 
бь һәв р’а ә’дь ла йи йе да бь жин». 

Пьрсажьнбәр’дане
(Мәтта19:1‑12;Луqа16:18)

101Иса жь wьр р’а бу чу 
си но ре Щь һус та не у дәр-

ба зи wи али йе ч’ә ме Ур дӧ не бу. 
Ди са ә’ла лә те ль до ра Wи гьрт 
у ча wа ә’дә те Wи бу, Әwи ди са 

* 9:43-44, 45-46 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да, р’еза 48-а хь ла зи йа р’еза 44 у 
46-ада те wә к’ь лан дь не: «Wе дә ре әwе жь кӧр ме нә мь ри бе нә ко ть не 
у агь ре жи нә тә мь рә». 
* 9:48 Иша йа 66:24. 
* 9:49 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «У һәр qӧр ба не бь хwе 
бе хwе кь рь не». Һь нәк аһа фә’м дь кьн: «Чьм ки һәр мә рь вә ке бь егьр 
бе са фи кь рь не, ча wа кӧ һәр qӧр бан бь хwе те хwе кь рь не». Qа ну на 
К’а һин ти йе 2:13. 
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әw һин кь рьн. 2Жь фе рь си йа 
һь нәк не зи ки Wи бун у же пьр-
син, wә ки Wи бь ще р’ь би ньн: 
«Гә ло ль го ра Qа ну не р’аст 
ә, кӧ мер жь на хwә бәр’ дә?» 
3Иса ща ба wан да у гот: «Му са 
чь т’ә ми да wә?» 4Wа на гот: 
«Му са изьн да, кӧ мер к’а ха за 
жьн бәр’ да не бь нь ви сә у жь не 
бәр’ дә»*. 5Ле Иса wан р’а гот: 
«Жь дәст сәр һ’ьш ки йа wә Му са 
әв т’ә ми wә р’а нь ви си. 6Ле сә-
ре се ри да, wәх те ә’фь ран дь не 
Хwә де әw ‹qь сь ме мер у жь не да 
хӧ ль qан дьн›*. 7‹Бо на ве йә ке 
ме ре де у ба ве хwә бь һе лә, хwә 
ль жь на хwә бь гь рә 8у һәр дӧ 
wе бь бь нә бә дә нәк›*. Аwа иди 
әw нә дӧ дӧ нә, ле бә дә нәк ьн. 
9Бо на ве йә ке әwед кӧ Хwә де 
әw кь рь нә йәк, бь ра мә рьв wан 
жь һәв дӧ нә qә ти нә». 10Га ва әw 
ди са мал да бун, ша гьр та бо на 
ве мә сә ле жь Wи пьр син. 11Иса 
wан р’а гот: «К’и кӧ жь на хwә 
бәр’ дә у йә кә дьн бьс ти нә, һьн-
да ва wе да зь не к’а ри йе дь кә 12у 
һә гәр жьн жи ме ре хwә бәр’ дә 
у йә ки дьн бьс ти нә, зь не к’а-
ри йе дь кә». 

Исадӧазар’окадькә
(Мәтта19:13‑15;
Луqа18:15‑17)

13Аwа за р’ок дани нә щәм 
Иса, кӧ дәс те Хwә дай нә сәр 
wан, ле ша гьрт ль йед да нин 
һь ла тьн. 14Га ва кӧ Иса әв йәк 
дит, һерс к’әт у wан р’а гот: 
«Бь ра әw за р’ок бе нә щәм Мьн, 
пе ши йа wан нә гь рьн, чьм ки 
П’ад ша ти йа Хwә де п’а ра йед 
аһа йә. 15Әз р’аст wә р’а дь бе-
жьм, к’и П’ад ша ти йаф Хwә де 
ми на за р’о кә ке qә бул нә кә, 
әw т’ӧ щар на к’ә вә на ва wе». 
16Паше әw зар’ да нә һ’ә ме за 
Хwә, дәс те Хwә да ни сәр wан 
у дӧа ль wан кьр. 

Йәкидәwләтильжийинаф
һ’әта‑һ’әтайедьгәр’ә
(Мәтта19:16‑30;
Луqа18:18‑30)

17Га ва Иса р’и йа Хwә да дь чу, 
йәк бәр бь Wи бә зи, чу ль бәр 
Wи чок да у же пьр си: «Дәрс-
да ре qәнщ, әз чь бь кьм, wә ки 
жи йи на һ’ә та-һ’ә та йе wар 
бьм?» 18Иса wи р’а гот: «Тӧ чь ма 

* 10:4 Qа ну на Дӧ ща ри 24:1-3. 
* 10:6 Дәст пе бун 1:27; 5:2. 
* 10:8 Дәст пе бун 2:24. 
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Мьнр’а дь бе жи qәнщ? Qәнщ 
т’ә не Хwә де йә, пеш ть ри Wи 
кә сәки дьн т’ӧнә. 19Тӧ т’ә ми йа 
зани: ‹Нә кӧ жә, зь не к’а ри йе 
нә кә, нә дь зә, шә’ дә ти йа дә-
рәw нә дә, ху да на хәл qе нә хwә, 
qә дь ре де у ба ве хwә бь гь рә›*». 

20Әwи гот: «Дәрс дар, әв һ’ә му 
жи мьн жь ща һьл ти йа хwә да 
хwәй кь рь нә». 21Иса ле нь-
һе р’и, әw һ’ьз кьр у го те: «Һе 
ке ма си кә тә һә йә. Һә р’ә чи тә 
һә йә бь фь ро шә, бә ла йи фә qи ра 
кә, һьн ге хьз на тә wе ль ә’з мен 
һә бә. У пәй Мьн wә рә*». 22Ль 
сәр ве го ть не әwи р’әнг авит, 
мә’ дә кь ри чу, чьм ки гә ләк һә-
бу ка wи һә бу. 
23Иса ль до ра Хwә нь һе р’и 

у ша гьр тед Хwә р’а гот: «Дәw-
лә ти йа р’а чь qас зә’ мәт ә, кӧ 
бь к’ә вь нә П’ад ша ти йа Хwә де!» 
24Ша гьрт сәр ван го ть нед Wи 
ә’щеб ма йи ман, ле Иса ди са 
ду ма йи кьр у гот: «Лаw но! 
Wан р’а чь qас зә’ мәт ә, бь к’ә-
вь нә П’ад ша ти йа Хwә де, йед 

кӧ гӧ ма на хwә да ти нь нә сәр 
дәw лә та хwә!* 25Дә вә wе qӧ ла 
дәр зи йе р’а һе р’ь һ’әт дәр баз 
бә, нә кӧ дәw лә ти бь к’ә вә 
П’ад ша ти йа Хwә де». 26Ша гьрт 
гә лә ки ә’щеб ма йи ман у һәв р’а 
го тьн: «Иди к’и дь ка рә хь лазф 
бә?» 27Иса ль wан нь һе р’и у 
гот: «Әw тьшт жь дәс те ме-
рьв на йе, ле жь дәс те Хwә де 
те, чьм ки Хwә де дь ка рә һәр 
тьш ти бь кә». 28Һьн ге Пәт рус 
дәст пе кьр же р’а гот: «Аwа мә 
һ’ә му тьшт һьш ти йә у пәй Тә 
һа ть нә». 29Иса wан р’а гот: «Әз 
р’аст wә р’а дь бе жьм, т’ӧ кәс 
т’ӧнә кӧ бо на Мьн у Мьз ги-
ни йе мал, йан бь ра, йан хушк, 
йан де, йан бав, йан зар’, йан 
ә’рд ед хwә һьш ть бьн, 30у ль 
ве дь не сәд qат ма ла, бь ра, 
хуш ка, ди йа, за р’а у ә’р да 
т’ә ви зе ран дь на нәс ти нә у 
дьн йа дьн да жи жи йи на һ’ә-
та-һ’ә та йе. 31Ле гә лә кед пеш 
wе бь бь нә йед паш у йед паш 
wе бь бь нә йед пеш». 

* 10:19 Дәр к’ә тьн 20:12-16; Qа ну на Дӧ ща ри 5:16-20. 
* 10:21 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «У ха че хwә һьл дә, пәй Мьн 
wә рә». 
* 10:24 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да «йед кӧ гӧ ма на хwә дани нә сәр дәw-
лә та хwә» т’ӧнә. 
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Исащарасьсийадәрһәqа
мьрьнаХwәдадьбежә

(Мәтта20:17‑19;
Луqа18:31‑34)

32Аwа әw ль сәр р’е бун у 
һәв раз дь чу нә Ор шә ли ме, Иса 
ль пе ши йа wан дь чу, ша гьрт 
ә’щеб ма йи дь ман у әwед ль 
пәй дь һа тьн дь тьр си йан. Әwи 
ди са һәр донз дәһ да нә али ки у 
дәст пе кьр әw тьш тед кӧ wе сә ре 
Wи бь qә wь ми йа на wан р’а гот: 
33«Бь бь һен! Әм һәв раз дь чь нә 
Ор шә ли ме. Кӧ р’е Ме рьв wе бь-
к’ә вә дәс те сә рә кед к’а һи на у 
qа нун за на. Әwе же р’а кӧш ть не 
дәр хьн у Wи бь дь нә дәс те нә-
щь һу йаф 34у әwе qәр фе хwә ль 
Wи бь кьн, т’у кь не, бь дь нә бәр 
qам чи йа, Wи бь кӧ жьн. У р’о жа 
сь си йа wе жь мь рь не р’а бә». 

ХwәстьнаАqубуЙуһ’әнна
(Мәтта20:20‑28)

35Һьн ге кӧ р’ед Зә бә ди, Аqуб 
у Йу һ’ән на не зи ки Иса бун у 
го ть не: «Дәрс дар, әм дь хwа зьн 
wә ки әм жь Тә чь һи ви кьн, Тӧ 
бо на мә бь ки». 36Әwи жи жь 
wан пьр си: «Һун чь дь хwа зьн 
кӧ Әз бо на wә бь кьм?» 37Wан 
же р’а гот: «Изь не бь дә кӧ р’у-
мә та Тә да жь мә йәк ль мь ле 

Тә йи р’ас те, йе дьн жи ль мь ле 
Тә йи ч’ә пе р’у не». 38Иса wан р’а 
гот: «Һун нь за ньн чь дь хwа зьн. 
Гә ло һун дь ка рьн жь wе к’а се 
вә хwьн, йа кӧ Әзе вә хwьм? Йан 
жи бь wе нь хӧ ман дь не бе нә нь-
хӧ ман дь не бь к’и жа не Әзе бе мә 
нь хӧ ман дь не?» 39Wа на же р’а 
гот: «Әм дь ка рьн». Иса wан р’а 
гот: «Бә ле һу не вә хwьн жь wе 
к’а са кӧ Әзе вә хwьм у бе нә нь-
хӧ ман дь не бь wе нь хӧ ман дь на 
кӧ Әзе пе бе мә нь хӧ ман дь не, 
40ле изь на ль мь ле Мь ни ч’әп 
у р’ас те р’у ньш ть не нә дәс те 
Мьн да йә. Әw щи бо на wан ьн, 
к’и жа на р’а һа ть нә һа зьр кь рь-
не». 41Га ва һәр дә һә ша гьр тед 
дьн әв йәк бь һист, дь ле wан 
жь Аqуб у Йу һ’ән на ма. 42Ле 
Иса әw га зи щәм Хwә кь рьн 
у гот: «Һун за ньн йед кӧ нав 
мь лә та даф сәр wер те нә һ’ә са-
бе, сәр дәс тийе ль wан дь кьн 
у гь рә гь ред wан жи һ’ӧ кӧ ми 
сәр wан дь кьн. 43Ле на ва wә-
да бь ра ӧса ни бә. К’и кӧ на ва 
wә да дь хwа зә бь бә йе мә зьн, 
гә рә ке бь бә бәр дәс ти йе wә. 
44У к’и кӧ на ва wә да дь хwа зә 
бь бә пеш, гә рә ке бь бә хӧ ла ме 
һ’ә му йа. 45Чьм ки Кӧ р’еф Ме рьв 
жи нә һа ти йә кӧ же р’а бәр дәс-
ти йе бь кьн, ле wә ки Әw Хwә ха 
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бәр дәс ти йе бь кә у ә’мь ре Хwә 
бь дә кӧ гә лә ка бь к’ь р’ә». 

Исап’арскьрәкикор
бажареӘриһайедаqәнщдькә

(Мәтта20:29‑34;
Луqа18:35‑43)

46Паше әw һа ть нә Әри һа-
йе. Га ва Иса т’ә ви ша гьр тед 
Хwә у ә’ла лә тә кә гь ран ва жь 
ба жер дәр к’әт, Кӧ р’е Ти мә йо, 
Бар ти мә йо йе кор* ль сәр р’е 
р’у ньш ть бу п’арс дь кьр. 47Га-
ва бь һист кӧ Исайе Ньс рә те 
дәр баз дь бә, дәст пе кьр кь рә 
qи р’ин у гот: «Исайе Кӧ р’еф 
Да wьд, ль мьн wә рә р’ә’ ме!» 
48Гә лә ка ль wи һь лат, wә ки 
дән ге хwә бь бь р’ә, ле әwи һе 
дь кь рә qи р’ин у дь гот: «Кӧ р’е 
Да wьд, ль мьн wә рә р’ә’ ме!» 
49Иса сә кь ни у гот: «Га зи wи 
кьн». Га зи йе кор кь рьн у wи р’а 
го тьн: «Ч’ә’ ве тә р’о ньк! Р’а бә 
сәр хwә, га зи тә дь кә». 50Әwи 
жи п’о те хwә авит, банз да сәр 
хwә у һа тә щәм Иса. 51Иса же 
пьр си: «Тӧ чь жь Мьн дь хwа зи 
кӧ Әз бо на тә бь кьм?» Йе кор 
же р’а гот: «Дәрс дар, дь хwа зьм 
ч’ә’ вед мьн бь би ньн». 52У Иса 

же р’а гот: «Һә р’ә, ба wә ри йа тә 
тӧ qәнщ кь ри». У wи ча хи ч’ә’-
вед wи ди тьн, да пәй Иса чу. 

Исабьр’умәт
дьк’әвәОршәлиме

(Мәтта21:1‑11;Луqа19:28‑40;
Йуһ’әнна12:12‑19)

111Га ва әw не зи ки Ор шә-
ли ме бун у гь һиш ть нә 

ч’и йа йеф Зәй т’у не у гӧн дед 
Бәйт фа ще у Бәй тан йа йе, һьн ге 
Иса дӧ ша гьр тед Хwә шан дьн 2у 
wан р’а гот: «Һә р’ь нә wи гӧн де 
пеш бә ри хwә. Һә ма ча wа кӧ 
һун бь к’ә вь не, һу не щә’ шь кә кә 
гь ре да йи бь би ньн кӧ һе кә сәк 
ле си йар нә бу йә. Әwе вә кьн 
у би ньн. 3У һә гәр йәк жь wә 
бь пь рсә у бе жә: ‹Һун чь ма ве 
йә ке дь кьн?› бе жь не: ‹Хӧ дан р’а 
ла зьм ә у wе дәст хwә да бь ши-
нә вьр›». 4Әw ша гьрт чун у ль 
бәр дә ри ль к’у че, щә’ шь кә кә 
гь ре да йи ди тьн. Га ва вә дь кь-
рьн, 5һь нә кед wьр сә кь ни пьр-
син: «Һун чь дь кьн? Чь ма wе 
щә’ шь ке вә дь кьн?» 6Ша гьр та 
ща ба wан ӧса да, ча wа кӧ Иса 
wан р’а го ть бу. У әw һьш тьн. 
7Щә’ шьк Исар’а анин, к’ьн щед 

* 10:46 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бар-Ти мә йо», аwа го ти «Кӧ р’е-Ти мә йо». 
«Бар» бь зь ма не ара миф «кӧр’» ә. 
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хwә ави ть нә сәр wе у Әw ль wе 
си йар бу. 8Гә лә ка к’ьн щед хwә 
сәр р’е р’а дь хьс тьн, һь нә ка 
жи жь к’әw шен ч’ь qь лед да ра 
дь бь р’ин, сәр р’е р’а дь хьс тьн. 
9Йед ль пе ши йа Wи у пәй Wи 
кӧ дь чун дь кь рь нә qи р’ин: 
«Һосанна! Бьм ба рәк ә Әwе кӧ 
бь на ве Хӧ дан те!* 10Бьм ба рәк 
ә әw П’ад ша ти йа ба ве мә Да-
wьдә кӧ те. Һосанна Йе Һә ри 
Жо рьн р’а!*» 
11Иса к’ә тә Ор шә ли ме, чу 

п’а рьст гә һеф. Ч’ә’ ве Хwә ль һәр 
тьш ти гә р’анд, ле чьм ки иди 
евар бу, т’ә ви һәр донз дә һа чу 
Бәй тан йа йе. 

Дараһежирейәһ’ьшкбуйи
(Мәтта21:18‑19)

12Р’о жа дь не, га ва әw жь Бәй-
тан йа йе дәр дь к’ә тьн, Иса бьр’ чи 
бу. 13Дур ва да рә кә һе жи ре йә 
бәлг да йиф дит, бәр бь wе чу, к’а 
тьш тә ке сәр һә бә. Га ва гь һиш-
тә да ре, пеш ть ри бәл га тьш тәк 
нә дит, чьм ки һе нә wәх те һе жи-
ра бу. 14Һьн ге Әwи wе да ре р’а 

гот: «Бь ра иди т’ӧ кәс т’ӧ щар 
бә ре тә нә хwә». Ша гьр тед Wи 
әв го тьн бь һис тьн. 

Исап’арьстгәһепаqьждькә
(Мәтта21:12‑17;Луqа

19:45‑48;Йуһ’әнна2:13‑22)

15У әw һа ть нә Ор шә ли ме. Иса 
к’ә тә п’а рьст гә һе у дәст пе кьр 
әwед кӧ п’а рьст гә һе да дь к’ь р’ин 
у дь фь ро тьн дәр хьс ть нә дәр ва. 
Т’әх тед п’ә рә гӧ һе р’а у к’ӧр си йед 
кә вотк фь ро ша wәл гә р’ан дьн 
16у нә һьшт, кӧ т’ӧ кәс тьш тә-
ки п’а рьст гә һе р’а дәр баз кә. 
17Әw һин кь рьн у гот: «Чь ма 
нә нь ви сар ә: ‹Ма ла Мьн wе 
бо на һ’ә му мь лә та ма ла дӧа 
бе һ’ә са бе›*? Ле wә әw кь ри йә 
‹шкәф та qа ча ха›**». 18Сә рә кед 
к’а һи на у qа нун за на әв йәк кӧ 
бь һис тьн, дәст пе кьр ьн кӧ ча wа 
бь кьн Wи бь кь нә фә са ле бь кӧ-
жьн. Әwа на жь Wи дь тьр си йан, 
чьм ки т’ә ма ми йа ә’ла лә те сәр 
һин кь рь на Wи зән дә гьр ти ма-
бу. 19Га ва кӧ р’о чу ава, Әw жь 
ба жер дәр к’ә тьн. 

* 11:9-10 Зә бур 118:25-26; Лу qа 1:32-33. 
* 11:10 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Һосанна бь льн да йи йе да». 
«Бь льн да йи» бә’ са щи йе Хwә де дь кә. 
* 11:17 Иша йа 56:7. 
** 11:17 Йе рә ми йа 7:11. 
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Дәрсадараһежире
(Мәтта21:20‑22)

20Сә ре сь бә һе, га ва әwа на 
бәр да ре р’а дәр баз бун, ди-
тьн кӧ әw да ра һе жи ре р’а wе 
хwә ва һ’ьшк бу йә. 21К’ә тә 
би ра Пәт рус у әwи Исар’а 
гот: «Дәрс дар, ди на Хwә бь-
де, әw да ра һе жи ре йә кӧ Тә 
нь фьр’ ле кьр һ’ьшк бу йә». 
22Иса wан р’а гот: «Ба wә ри йа 
wә бь ра сәр Хwә де һә бә. 23Әз 
р’аст wә р’а дь бе жьм, к’и кӧ ви 
ч’и йа йи р’а бе жә: ‹Р’а бә хwә 
ба ве жә бә’ ре› у дӧ дь ли нә бә, 
ле ба wәр бь кә кӧ го ть на wи 
wе бь qә wь мә, ӧса жи wе бь бә. 
24Бо на ве йә ке Әз wә р’а дь-
бе жьм, һун чь кӧ на ва дӧа да 
бь хwа зьн, ба wәр бь кьн кӧ wә 
иди стан ди йә у хwәс ть на wә 
wе бе се ри. 25У га ва кӧ һун 
дь сә кь ньн у дӧа дь кьн, бь-
бах ши ньн, һә гәр тьш тә ки wә 
һьн да ва кә сә ки да һә бә, wә ки 
Ба ве wә йи ә’з ма на жи нә һә qи-
йед wә бь бах ши нә wә. 26* Ле 
һә гәр һун нә бах ши ньн, Ба ве 
wә йи ә’з ма на жи нә һә qи йед 
wә на бах ши нә wә». 

Пьрсадәрһәqа
һ’ӧкӧмеИсада

(Мәтта21:23‑27;Луqа20:1‑8)

27У әw ди са һа ть нә Ор шә ли-
ме. Дә ма кӧ Иса п’а рьст гә һе да 
дь гә р’и йа, сә рә кед к’а һи на, 
qа нун зан у р’ус пи һа ть нә щәм 
Wи 28у же пьр син: «Тӧ бь чь 
һ’ӧ кӧ ми ван кь ра дь ки? К’е әв 
һ’ӧ кӧм да йә Тә, кӧ Тӧ ван кь ра 
бь ки?» 29Иса wан р’а гот: «Әзе 
жи тьш тә ки жь wә бь пьр сьм. 
Һә гәр wә ща ба Мьн да, Әзе 
жи wә р’а бе жьм, кӧ Әз бь чь 
һ’ӧ кӧ ми ван кь ра дь кьм: 30Һ’ӧ-
кӧ ме нь хӧ ман дь на Йу һ’ән на 
жь ә’з мен бу йан жь мә рь ва? 
Ща ба Мьн бь дьн!» 31Әwа на 
нав һәв да ше wь рин у го тьн: 
«Һә гәр әм бе жьн: ‹Жь ә’з мен 
бу›, Әwе бе жә: ‹Ле wә чь ма 
әw ба wәр нә кьр?› 32Ле һә гәр 
әм бе жьн: ‹Жь мә рь ва бу?..›» 
Әw жь ә’ла лә те дь тьр си йан, 
чьм ки һ’ә му йа qә бул кь рь бу 
кӧ Йу һ’ән на р’аст п’е хәм бәр 
бу. 33Ща ба Иса дан у го тьн: 
«Әм нь за ньн». Иса wан р’а гот: 
«Әз жи wә р’а на бе жьм кӧ Әз 
бь чь һ’ӧ кӧ ми ван кь ра дь кьм». 

* 11:26 Нав дәст нь ви са ред qәнщ да р’еза 26-а т’ӧнә. 
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Мәсәлар’әзефтьрийа
ур’әзвана

(Мәтта21:33‑46;Луqа20:9‑19)

121У бь мә сә ла дәст бь 
хә бәр да не кьр, wан р’а 

гот: «Мә рь вә ки р’ә зеф ть ри йа 
да ни, до ра wе сур кьр, һ’әw зә-
ки ть ри һ’ьн щь р’ан дь не те да 
к’о ла, һе ла нә кә но бә да ра че-
кьр у әw бь к’ь ре да р’әз ва на, 
чу wә ла тә ки дьн. 2Wәхт да 
хӧ ла мәк шан дә щәм р’әз ва-
на, wә ки жь wи р’ә зи бә ре 
п’а ра хwә жь wан бьс ти нә. 
3Ле wа на әw гьрт, к’ӧ тан у 
дәст ва ла вә р’е кь рьн. 4У wи 
ди са хӧ ла мә ки дьн шан дә 
щәм wан, ле wа на сә ри ле 
шке нанд у әw р’о бәт кь рьн. 
5Әwи йә ки дьн шанд, wа на 
әw жи кӧшт. Wи гә лә кед дьн 
шан дьн, wа на һь нәк жь wан 
к’ӧ тан у һь нәк жи кӧш тьн. 
6Бо на wи т’ә не йәк ма бу кӧ 
бь шан да, кӧ р’е хwә йи дә лал. 
Хӧ лә сә р’а бу әw жи шанд у 
гот: ‹Һьл бәт wе жь кӧ р’е мьн 
шәрм бь кьн›. 7Ле әв р’әз ва нед 
һан ль һәв ше wь рин у го тьн: 
‹Әв wа ре wи йә! Wә рьн әм 
ви бь кӧ жьн, ми ра т’еф мә р’а 

бь ми нә›. 8Һьн ге әw гьр тьн 
кӧш тьн у щьн йа зе wи жь р’әз 
дәр хьс ть нә дәр. 9Дә ижар 
хwә йе р’әз wе чь бь кә? Нә 
әwе бе qь р’а р’әз ва на би нә у 
р’әз бь дә һь нә кед дьн? 10Чь ма 
wә әw нь ви сар нә хwән ди йә? 
 ‹Әw кә вь ре кӧ һос та т’әх сир 

кьр, 
 әw бу сә ре ә’ниш кеф. 
11 Әв йәк жь али йе Хӧ дан да 

qә wь ми 
 у ль бәр ч’ә’ ве мә һ’әйр-һ’ӧж-

мә к’ар ә!›*» 
12Сәр wе ред щь һу йаф фә’м кь-
рьн, кӧ Иса әв мә сә лә ани сәр 
wан, кь рьн кӧ Wи бь гь рьн, ле 
жь ә’ла лә те тьр си йан, к’әр ба 
Әw һьш тьн у чун. 

Пьрсахәрщдайину
нәдайине

(Мәтта22:15‑22;
Луqа20:20‑26)

13Паше wа на һь нә кә жь фе-
рь си йа у пьшт гь ред Һе ро дәс 
шан дь нә щәм Wи, wә ки Wи 
бь хә бә ред дә ве Wи бь гь рьн. 
14Әwа на һа тьн у же р’а го тьн: 
«Дәрс дар! Әм за ньн кӧ Тӧ 
йә ки р’аст и. Мь нә те жь кә-
си на ки, чьм ки нав мә рь ва да 

* 12:11 Зә бур 118:22-23. 
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фьр qи йе да най ни, ле р’и йа 
Хwә де р’аст һин дь ки. Гә ло 
р’аст ә кӧ әм хәрщ бь дь нә 
Qәй сәрф йан на? Әм бь дьн, 
йан нә дьн?» 15Ле дӧ р’у ти йа 
wан кӧ Иса ва ә’йан бу гот: 
«Чь ма һун Мьн дь ще р’ь би ньн? 
Мьн р’а зи вә ки би ньн кӧ Әз 
бь би ньм». 16Wа на же р’а зи вәк 
ани. Әwи жь wан пьр си: «Әв 
на ве нь ви сар у сь фәтф йе к’е 
йә?» Wа на гот: «Йед Qәй сәр 
ьн». 17Иса wан р’а гот: «Wә ки 
ӧса йә, чь кӧ йед Qәй сәр ьн 
бь дь нә Qәй сәр у чь кӧ йед 
Хwә де нә бь дь нә Хwә де». У 
сәр Wи ә’щеб ма йи ман. 

Пьрсар’абунамьрийа
(Мәтта22:23‑33;
Луqа20:27‑40)

18Са ду qиф, кӧ дь бе жьн р’а бу на 
мь ри йа т’ӧнә, һь нә кә жь wан 
һа ть нә щәм Иса у же пьр син: 
19«Дәрс дар! Му са мә р’а нь ви-
си йә: ‹Һә гәр бьре йә ки бе зӧ р’әт 
бь мь рә у жь не сту хар бь һе лә, 
бь ра бьре wи жь на wи бьс ти нә 
у wа ре бьре хwә шин кә›*. 20Аwа 

һ’әфт бь ра һә бун. Бьре мә зьн 
жь нәк станд, бе зӧ р’әт мьр. 21Бь-
ч’у ке wи әw жьн станд, әw жи 
бе зӧ р’әт мьр, ӧса жи һа тә сә ре 
йе сь си йа. 22Хӧ лә сә ван һәр 
һ’әфт бь ра жи әw жьн станд у 
бе зӧ р’әт мь рьн, пәй wан р’а жи 
әw жьн мьр. 23Дә ижар wе Р’о-
жаф Р’а бу не, га ва мь ри р’а бьн, 
әва жь на wе к’и жан бь ра йи р’а 
бь к’ә вә? Чьм ки һәр һ’әф та жи 
әwа стан дь бу». 

24Иса ль wан вә гә р’анд у гот: 
«Нә һун жь дәст ве йә ке ха ль фи 
нә, кӧ нә нь ви са ра за ньн, нә 
жи qә wа та Хwә де? 25Га ва йед 
мь ри жь мь рь не р’а бьн, wе нә 
бь зә wь щьн у нә жи мер кьн, 
чьм ки әwе ми на мьл йа к’ә-
тед ә’з ма на бьн. 26Ле дәр һә qа 
р’а бу на мь ри йа да, чь ма wә 
К’ь те ба Му са да* нә хwән ди йә 
сәр һа ти йа да ра дь р’и йе да кӧ 
ча wа Хwә де Му са р’а дь бе жә: 
‹Әз Хwә де йе Бь ра һимф, Хwә де йе 
Ис һаqф у Хwә де йе Аqубф ьм›**? 
27Әw нә Хwә де йе мь ри йа йә, 
ле Хwә де йе зен ди йа йә. Һун 
лап ха ль фи нә!» 

* 12:19 Qа ну на Дӧ ща ри 25:5. 
* 12:26 «К’ь те ба Му са» те фә’м кь рь не: «Һәр пенщ к’ь те бед пе шь нә 
Пәй ма наф Кә вьн». 
** 12:26 Дәр к’ә тьн 3:6. 
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Т’әмийасәрт’әмийар’а
(Мәтта22:34‑40;
Луqа10:25‑28)

28Qа нун за нә ки кӧ шәр’-дә’wе 
wан бь һист у ди на хwә жи 
да йе, кӧ Иса ча wа qәнщ ща-
ба wан да, не зи ки Иса бу у 
же пьр си: «К’и жан т’ә ми сәр 
һ’ә му т’ә ми йа р’а йә?» 29Иса ле 
вә гә р’анд: «Әв ә т’ә ми йа сәр 
т’ә ми йа р’а: ‹Бь бь һе, Исра ел! 
Хӧ дан Хwә де йе мә Хӧ да нәк 
ә*. 30Хӧ дан Хwә де йе хwә һ’ьз 
бь кә, бь т’ә ма ми йа дь леф хwә, 
бь т’ә ма ми йа ща ни йа хwә, бь 
т’ә ма ми йа һ’ь ше хwә у бь т’ә-
ма ми йа qә wа та хwә›*. 31Йа дӧ да 
жи әв ә: ‹Һә ва ле хwә wә кә хwә 
һ’ьз бь кә›*. Жь ван мәс тьр т’ӧ 
т’ә ми т’ӧнә». 32Ижар qа нун зан 
Wи р’а гот: «Р’аст ә, Дәрс дар! 
Тә р’аст гот, кӧ ‹Хӧ дан йәк ә 
у жь Wи пеш тьр йә ки ма йин 
т’ӧнә›*. 33У ‹бь т’ә ма ми йа дьл, 
бь т’ә ма ми йа аqьл, бь т’ә ма-

ми йа qә wа те Хwә де һ’ьз кь рьн› 
у ‹һә ва ле хwә жи wә кә хwә 
һ’ьз кь рьн› сәр һәр ди й а ри й-
едф т’ә ва й и шә wа те у qӧр ба нед 
ма йин р’а йә»*. 34Иса ди на Хwә 
да йе, кӧ wи бь аqь ли ща ба хwә 
да, же р’а гот: «Тӧ жь П’ад ша-
ти йа Хwә де нә дур и». Пәй ве 
йә ке р’а, иди т’ӧ кә си нә wе рь бу 
тьш тәк жь Wи бь пьр си йа. 

Мәсиһкӧр’ек’ейә?
(Мәтта22:41‑46;
Луqа20:41‑44)

35Га ва кӧ Иса п’а рьст гә һе-
да һин дь кьр, гот: «Qа нун зан 
ча wа дь бе жьн кӧ Мәсиһ кӧ р’е 
Да wьд ә? 36Нә Да wьд хwә ха пе 
Р’ӧ һ’е Пи роз дь бе жә? 
 ‹Хӧ дан го тә Хӧ да не мьн: 
 Ль мь ле Мь ни р’ас те р’у не, 
 һ’ә та кӧ Әз дьж мь нед Тә 

бь кь мә бь не п’и йед Тә›*. 
37Аwа Да wьд хwә ха кӧ Wи ‹Хӧ-
дан› һ’ә саб дь кә, иди Әw ча wа 
дь бә кӧ р’е Да wьд?» 

* 12:29 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Хӧ дан Хwә де йе мә, т’ә не Әw ә Хӧ дан». 
* 12:30 Qа ну на Дӧ ща ри 6:4-5. 
* 12:31 Qа ну на К’а һин ти йе 19:18. 
* 12:32 Qа ну на Дӧ ща ри 6:4; 4:35; Иша йа 45:21. 
* 12:33 Qа ну на Дӧ ща ри 6:5; Qа ну на К’а һин ти йе 19:18; П’ад ша ти I, 
15:22; Һо сейа 6:6. 
* 12:36 Зә бур 110:1. 
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Qанунзанеддӧр’у
(Мәтта23:1‑36;
Луqа20:45‑47)

Wе ә’ла лә та гь ран бь дьл 
у әшq гӧһ да ри йа Иса дь кьр. 
38Һин кь рь на Хwә да Әwи гот: 
«Һ’әв за хwә жь wан qа нун за-
на бь кьн, йед кӧ һ’ьз дь кьн бь 
чӧ хед дь реж бь гә р’ьн, ба за ра да 
сь ла ве бь дь нә wан, 39к’ь ниш-
та да к’ӧр си йед пе шьн бь гь рьн 
у ша йи йа да жи һә рә маф жор-
ьн р’у нен. 40Әва на али ки ва 
ма лед жь нә би йа һ’у фи хwә 
дь кьн, али йе дьн ва жи бо на 
хwә к’ьф ш кь рь не дӧа йе хwә 
дь реж дь кьн. Ди wа на wа не һе 
гь ран бә». 

Дийарийажьнәбийа
бәләнгаз
(Луqа21:1‑4)

41Иса ль пеш бә ри п’ә рә дан-
гаф п’а рьст гә һе р’у ньшт у ди на 
Хwә да йе, кӧ ә’ла лә те ча wа 
п’ә рә да ви ть нә п’ә рә дан ге. Гә-
ләк дәw лә ти йа гә ләк ави ть не. 
42Жь нә би кә бә лән газ жи һат у 
дӧ полф, кӧ дь кь рә qӧ р’у шәк, 
ави те. 43Иса ша гьр тед Хwә 
га зи щәм Хwә кь рьн у wан р’а 
гот: «Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, 
кӧ әве жь нә би йа бә лән газ 

жь ван һ’ә му йа зә’ф тьр ави тә 
п’ә рә дан ге, 44Ван һ’ә му йа жь 
зе дә йа һә бу ка хwә ави ть не. 
Ле әве ве бә лән га зи йа хwә да 
чи wе һә бу кӧ пе ә’бу ре хwә 
бь кь ра һ’ә му ави те». 

Исапешдадәрһәqаwеранбуна
п’арьстгәһедадьбежә

(Мәтта24:1‑2;Луqа21:5‑6)

131Га ва Иса жь п’а рьст гә-
һе дәр к’әт, жь ша гьр тед 

Wи йә ки Wи р’а гот: «Дәрс дар! 
Һә ла ди на Хwә бь де әв чь кә-
вьр ьн у чь ава йи нә!» 2Иса 
ль wи вә гә р’анд у го те: «Тӧ 
ван ава йи йед мә зьн дь би ни? 
Әв һ’ә му йе жи wе ран бьн, ль 
вьр кә вь ре ль сәр кә вьр qәт 
нә ми нә!» 

Тәнгасиузерандьн
(Мәтта24:3‑14;Луqа21:7‑19)

3Га ва Иса ль ч’и йа йе Зәй-
т’у не, ль пеш бә ри п’а рьст гә һе 
р’у ньш ть бу, Пәт рус, Аqуб, Йу-
һ’ән на у Ән дра wьс баш qә же 
пьр син: 4«Бе жә мә, әw тьшт 
wе к’ән ге бь qә wь мьн? У бә ри 
qә wь ман дь на wан һ’ә му йа, чь 
ни ша не бь бьн?» 5Һьн ге Иса 
дәст пе кьр у wан р’а гот: «Һаш 
жь хwә һә бьн, кӧ т’ӧ кәс wә нә-
ха пи нә. 6Гә ләк wе пе на ве Мьн 
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бен у бе жьн: ‹Әз ьм Мәсиһ› у 
wе гә лә ка бь ха ль фи ньн. 7Га ва 
һун дән ге шә р’а у бә’ са шә р’а 
бь бь һен, һун хwә ӧн да нә кьн. 
Гә рә ке әв тьшт бь qә wь мьн, ле 
әw һе нә ахь ри йә. 8Мь лә те р’а-
бә сәр мь ләт, п’ад ша ти йе р’а бә 
сәр п’ад ша ти йе, щи-щи йа wе 
ә’рд һ’әж у хә ла йи-щә лайе бь бьн. 
Ле әв һ’ә му ми на еша к’ӧл фә те 
йә, кӧ дәст пе дь кә пе дь гь рә. 
9Ле һун һаш жь хwә һә бьн! 

Wе wә бь бь нә бәр ди wа на у 
к’ь ниш та да wә бь к’ӧ тьн. Бо на 
Мьн wе wә бәр wә лиф у п’ад-
ша бь дь нә сә кь нан дь не, wә ки 
һун бәр wан шә’ дә ти йе бь дьн. 
10Гә рә ке пе ши йе Мьз ги ни 
һ’ә му мь лә та р’а бе да йи не. 
11Га ва кӧ wә бь гь рьн бь бь нә 
бәр ди wа не, пеш да хәм нә кьн 
кӧ һу не чь бе жьн. Ле wе дә ме 
чь wә р’а бе да йи не, wе жи бе-
жьн, чьм ки нә кӧ һу не хә бәр 
дьн, ле Р’ӧ һ’е Пи роз. 12Бь ра 
wе бьре хwә бь дә кӧш ть не у 
бав кӧ р’е хwә. За р’е р’а бь нә 
сәр де у ба ве хwә у wан бь дь нә 
кӧш ть не. 13У бо на на ве Мьн 
һу не бәр ч’ә’ ве һ’ә му йа р’әш 
бьн. Ле әwе кӧ һ’ә та хь ла зи йе 
тә йах кә, әwе хь лаз бә. 

Һ’әрамийаWеранкьрьне
(Мәтта24:15‑21;
Луqа21:20‑24)

14Аwа ча хе һун wе ‹һ’ә ра ми йа 
wе ран кь рь не›* бь би ньн, ль wи 
щи йе нә ща йиз сә кь ни», (әwе кӧ 
дь ху нә бь ра фә’м бь кә) «һьн ге 
әwед кӧ Щь һус та не да нә бь ра 
бь р’ә вь нә ч’и йа. 15У әwе кӧ 
сәр ха ни йә бь ра жор да нә йе 
хwа ре у нә к’ә вә һьн дӧр’, wә-
ки тьш тә ки һьл дә. 16У әwе кӧ 
к’әw шен да йә бь ра вә нә гә р’ә 
кӧ п’о те хwә һьл дә. 17Ле wәй 
ль һ’әм ла у дәст дәр гу ша wан 
р’о жа да! 18Дӧа бь кьн кӧ әв йәк 
зь вьс та не да нә qә wь мә. 19Чьм ки 
wан р’о жа да wе тән га си кә ӧса 
бь бә, wә ки жь р’о жа кӧ Хwә де 
дьн йа ә’фь ран ди йә һ’ә та нь һа 
нә бу йә у нә жи wе бь бә. 20Һә гәр 
Хӧ дан әw р’ож кьн нә кь рь на, 
т’ӧ кәс хь лаз нә дь бу, ле бо на 
ха ть ре wан бь жар ти йед кӧ Wи 
бь жар ть нә, әw р’ож кьн кь рь нә. 
21Һьн ге, һә гәр йәк wә р’а 

бе жә: ‹Мәсиһ ва йә ль вьр ә›, 
йан жи: ‹Wа йә дә ра һан ә›, 
ба wәр нә кьн. 22Чьм ки мәсиһ 
у п’е хәм бә ред дә рәw wе дә рен. 
Wе ни шан у к’ә рә мә та бь кьн, 

* 13:14 Да ни йел 9:27; 11:31; 12:11. 
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һә гәр дәст wан ва бе, wе бь жар-
ти йа жи бь ха ль фи ньн. 23Ле һун 
һаш жь хwә һә бьн! Мьн һәр 
тьшт пеш да wә р’а гот. 

ҺатьнаКӧр’еМерьв
(Мәтта24:29‑31;
Луqа21:25‑28)

24Ле wан р’о жа да, пәй wе 
тән га си йе р’а, 
 ‹р’у йе р’о йе wе бе гьр ть не 
 у һи ве р’о на йа хwә нә дә, 
25 стәйр ке жь ә’з мен бь к’ә вьн, 
 у т’о пед ә’з ма на wе жь р’и йед 

хwә дә рен*›**. 
26У һьн ге wе бь би ньн, Кӧ-

р’е Ме рьв бь qә wа та мә зьн у 
р’у мәт ә’w ра ва те*. 27Wи ча хи 
Әwе мьл йа к’ә тед Хwә бь ши нә 
у бь жар ти йед Хwә жь һәр чар 
qӧл ба бә рәв кә, жь п’ә р’ед ә’р-
де гьр ти һ’ә та п’ә р’ед ә’з мен. 

Дәрсадараһежире
(Мәтта24:32‑35;
Луqа21:29‑33)

28Жь да ра һе жи ре дәр сә-
ке һин бьн: Ча хе кӧ ч’ь qь-
лед wе тәр’ дь бьн у бәл гед wе 

дьбьшкьвьн, иди һун за ньн 
кӧ һа вин не зик ә. 29Ӧса жи 
га ва һун бь би ньн кӧ әв йәк 
дь qә wь мьн, бь за нь бьн кӧ Әw 
не зик ә, ль бәр ше ми ке йә. 
30Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, әва 
нь сь ла дәр баз на бә, һ’ә та кӧ әв 
һ’ә му тьшт нә qә wь мьн. 31Ә’рд 
у ә’з ма не дәр баз бьн, ле го ть-
нед Мьн т’ӧ щар дәр баз на бьн. 

Р’ожусьһ’әтнәә’йанә
(Мәтта24:36‑44)

32Ле бо на wе р’о же у wе сь-
һ’ә те т’ӧ кәс нь за нә, нә мьл-
йа к’ә тед ә’з мен у нә жи Кӧр’, 
ле т’ә не Бав. 33Һаш жь хwә 
һә бьн! Һ’ьш йар бь ми ньн!* 
Чьм ки һун нь за ньн к’ән ге 
wәх те пе р’а бь гь һи жә. 34Әв 
йәк ми на мә рь вә ки йә, кӧ ма ла 
хwә дь һе лә у дәр дь к’ә вә р’е-
wи ти йе. Бә ри чу йи не т’ә ми йа 
ма ла хwә дь дә хӧ ла мед хwә, 
шь хӧ ле wан һәр кә си дь де у 
ә’мь ри сәр дәр гәһ ван дь кә, кӧ 
һ’ьш йар бь ми нә. 35Бо на ве йә ке 
һ’ьш йар бь ми ньн, чьм ки һун 
нь за ньн мал хе ма ле wе к’ән ге 

* 13:25 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Qә wа тед ә’з ма на wе бь һ’ә жьн». 
** 13:25 Иша йа 13:10; 34:4; Йоел 2:10, 31; 3:15. 
* 13:26 Да ни йел 7:13. (Бь ху ньн: Ә’йанти 1:7.) 
* 13:33 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «У дӧа бь кьн». 
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бе, ева ре йан ни ве шәве, йан 
wәх те банг да на ди ка, йан сә-
ре сь бә һе. 36Нә бә кӧ ньш ке ва 

Әw бе у wә хә wе да бь гь рә. 37Әз 
чь wә р’а дь бе жьм, һ’ә му йа р’а 
дь бе жьм: Һ’ьш йар бь ми ньн!»

Гьртьн,хачкьрьнфур’абунаИса

ШеwьракӧштьнаИса
(Мәтта26:1‑5;Луqа22:1‑2;

Йуһ’әнна11:45‑53)

141Аwа дӧ р’ож шун да wе 
Щә жь наф Дәр баз бу не у 

Щә жь наф На не Шкә ва бь бу йа. 
Сә рә кед к’а һи на у qа нун за на 
мә ща лә ке дь гә р’и йан, кӧ ча-
wа Иса дь зи ва бь фел ба зи йе 
бь гь рьн, бь кӧ жьн 2у дь го тьн: 
«Бь ра әв йәк щә жь не да ни бә, 
wә ки щьм ә’т р’а нә бә сәр нь га». 

ИсаБәйтанйайеда
тер’ункьрьнеф
(Мәтта26:6‑13;
Йуһ’әнна12:1‑8)

3Га ва Иса ль Бәй тан йа йе 
ма ла Шьм һ’у не к’о ти да, ль 
сәр сьф ре р’у ньш ти бу, к’ӧл-
фә тәк һат, дәр да нә кәф wе йә 
ала бас ть ре йи р’у не нар дейиф 
са фи у гә лә ки бь һа һә бу. Wе 
әw шу шә шке нанд у әw р’ун 
р’е тә сәр сә ре Иса. 
4Һь нә кә wьр һерс к’ә тьн 

у һәв р’а дь го тьн: «Һ’әй фа ви 

р’уни! Чь ма әва зи йа на бу? 
5Мә дь ка рь бу әв р’у на се сьд 
зи ви зе дә тьр бь фь ро та у бә ла йи 
фә qи ра кь ра». Бь ви аwайи әw 
к’ӧл фә та р’ә зил кь рьн. 

6Ле Иса гот: «Жь wе к’ӧл фә те 
вә гә р’ьн! Чь ма һун ха ть ре wе 
дь к’ә вьн? Әwе тьш тә ки qәнщ 
бо на Мьн кьр. 7Фә qи ре һәр 
гав т’ә ви wә бьн. К’ән ге һун 
бь хwа зьн, һун дь ка рьн qән щи-
йе wан р’а бь кьн. Ле Әзе һәр 
гав нав wә да ни бьм. 8Чь жь 
дәс те wе дь һат әwе кьр. Әwе 
пеш да бә дә на Мьн дә фьн кь-
рь не р’аф р’унф кьр. 9Әз р’аст 
wә р’а дь бе жьм, дьн йа йе да 
к’и дә ре әва Мьз ги ни йа бе 
дан на син кь рь не, wе кь рь на 
ве к’ӧл фә те жи бо на бир ани на 
wе бе го ть не». 

Щьһуданәмамийаф
Исадькә

(Мәтта26:14‑16;Луqа22:3‑6)

10Һьн ге Щь һу да йе Ис хәр йо-
ти, йә ки жь һәр донз дә һа, чу 
щәм сә рә кед к’а һи на, wә ки Иса 
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бь дә дәс те wан. 11Wан жи га ва 
әв йәк бь һист, ша бун у п’ә рә 
wи р’а соз дан. У Щь һу да жь 
һьн ге ва мә ща лә ке дь гә р’и йа 
кӧ ча wа Иса бь дә дәс те wан. 

Исат’әвишагьрташива
ЩәжьнаДәрбазбунедьхwә
(Мәтта26:17‑25;Луqа22:7‑14,
21‑23;Йуһ’әнна13:21‑30)

12Р’о жа пе шь нә Щә жь на На-
не Шкә ва да кӧ бәр хе qӧр ба на 
Щә жь на Дәр баз бу не дь һа тә 
сәр же кь рь не, ша гьр та жь Иса 
пьр си: «Тӧ ль к’ӧ дь хwа зи Ши ва 
Щә жь на Дәр баз бу не бь хwи, 
wә ки әм һә р’ьн тә р’а һа зьр 
кьн?» 13Иса дӧ ша гьр тед Хwә 
шан дьн у wан р’а гот: «Һә р’ь нә 
ба жер. Мә рь вә ке р’ас ти wә бе, 
ще р’е аве ль сәр мь ла. Пәй wи 
һә р’ь нә wе ма ла кӧ әw дь че 14у 
бе жь нә хwә йе ма ле: ‹Дәрс дар 
дь бе жә: К’а не әw ода ме ва на, 
йа кӧ Әзе те да т’ә ви ша гьр тед 
Хwә ши ва Щә жь на Дәр баз бу не 
бь хwьм?› 15Һьн ге әwе ль qа те 
жор ьн одә кә мә зь нә һәв да йи 
у һа зьр ни ша ни wә кә, ль wе 
дә ре ши ве бо на мә һа зьр кьн». 
16Ша гьр та да сәр р’е чу нә ба-
жер у ча wа кӧ wа на р’а го ть бу 

ӧса жи ди тьн у ши ва Щә жь на 
Дәр баз бу не һа зьр кь рьн. 
17Га ва р’о чу ава, Иса т’ә ви 

һәр донз дә һа чу wе дә ре. 18Ча хе 
ль сәр сьф ре р’у ньш тьн у на не 
хwә дь хwа рьн, Иса гот: «Әз 
р’аст wә р’а дь бе жьм, йә ки жь 
wә wе нә ма ми йаф Мьн бь кә, йе 
кӧ т’ә ви Мьн нен дь хwә». 19Әw 
бәр хwә к’ә тьн у дәст пе кьр ьн 
йәк-йәк жь Wи пьр син: «Дь бә 
кӧ әз ьм?» 20Әwи wан р’а гот: 
«Әw йәк на ва wә һәр донз дә һа-
да йә, йе кӧ пә’ ри йе хwә т’ә ви 
Мьн т’а се да дь кә. 21Р’аст Кӧ р’е 
Ме рьв wе ӧса һә р’ә ча wа кӧ бо на 
Wи һа ти йә нь ви са ре. Ле wәй ль 
wи мә рь ве кӧ нә ма ми йа Кӧ р’е 
Ме рьв бь кә! Wи р’а һе qәнщ бу 
кӧ әw qәт дь не нә к’ә та». 

ШиваХӧдан
(Мәтта26:26‑30;Луqа22:14‑23;

Корьнт’иI,11:23‑25)

22Га ва wа на һе нан дь хwар, 
Иса нан һьл да шь кь ри да, 
кәр кьр да ша гьр та у гот: «Һан 
һьл дьн! Әва бә дә на Мьн ә». 
23Пәй р’а к’ас һьл да шь кь ри 
да у да wан. Һ’ә му йа жи жь wе 
вә хwар. 24У wан р’а гот: «Әва 
ху на Мьн ә бо на пәй ма неф*, 

* 14:24 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да «пәй ма на ну» һә йә. 
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кӧ бо на гә лә ка те р’е ть не. 25Әз 
р’аст wә р’а дь бе жьм, иди Әз жь 
вьр шун да т’ӧ щар жь мә йа ть-
ри йе вә на хwьм, һ’ә та wе р’о жа 
кӧ Әзе П’ад ша ти йа Хwә де да 
жь йа ну вә хwьм». 
26Паше wа на зә бу рәкф сть-

ра, дәр к’ә тьн чу нә ч’и йа йе 
Зәй т’у не. 

Исадәрһәqаинк’арийа
Пәтрусдадьбежә

(Мәтта26:31‑35;Луqа
22:31‑34;Йуһ’әнна13:36‑38)

27У Иса wан р’а гот: «Һун 
һ’ә му йе жи жь Мьн п’ьшк бьн 
һә р’ьн, чьм ки нь ви сар ә: 
 ‹Әзе ль шь вен хьм у пә зе 

жи бә ла-бә ла йи бә›*. 
28Ле га ва кӧ Әз жь мь рь не 
р’а бьм, Әзе бә ри wә һә р’ь мә 
Щә ли ле». 29Пәт рус же р’а гот: 
«Һә гәр һ’ә му жи жь Тә п’ьшк 
бьн һә р’ьн, ле әз на». 
30Иса wи р’а гот: «Әз р’аст 

тә р’а дь бе жьм, һә ма ишәв һе 
бә ри кӧ дик дӧ ща ра банг дә, те 
се ща ра Мьн ин к’ар ки». 31Ле 
Пәт рус сәр йа хwә дь ма у дь гот: 
«Һә гәр щи бе, әзе т’ә ви Тә бь-
мь рьм жи, ле т’ӧ щар Тә ин к’ар 
на кьм!» Һ’ә му йа жи аһа дь гот. 

ИсальГетшәманийе
дӧадькә

(Мәтта26:36‑46;
Луqа22:39‑46)

32Пәй wе йә ке р’а әw чу нә 
wи щи йе кӧ же р’а Гет шә ма ни 
дь бе жьн у Әwи ша гьр тед Хwә-
р’а гот: «Вь ра р’у нен, һ’ә та кӧ 
Әз дӧа бь кьм». 33Wи Пәт рус, 
Аqуб у Йу һ’ән на т’ә ви Хwә 
бь рьн у дәст пе кьр к’ә сәр к’ь-
шанд у Хwә да шә wь ти. 34Wи 
wан р’а гот: «Дь ле Мьн һа qас 
дәрд у к’ә дәр ә, ми на бәр мь-
рь не. Вь ра бь ми ньн у һ’ьш йар 
бьн». 35Һь нә ки пеш да чу, Хwә 
дә вә р’у ави тә ә’р де у дӧа кьр, 
кӧ һә гәр мә щал һә бә, әва сь-
һ’ә та сәр Wи р’а дәр баз бә. 36У 
гот: «Аббаф, Ба во! Һәр мә щал 
жь дәс те Тә те. Әве к’а се жь 
Мьн дур хә. Ле бь ра хwәс ть на 
Мьн ни бә, ле йа Тә бә». 
37Паше һа тә щәм ша гьр та, 

әw р’а за йи ди тьн у го тә Пәт рус: 
«Шьм һ’ун, тӧ р’а за йи? Тә нь-
ка рь бу кӧ сь һ’ә тә ке тӧ һ’ьш йар 
бь ма йи? 38Һ’ьш йар бь ми ньн у 
дӧа бь кьн, wә ки һун нә к’ә вь нә 
на ва ще р’ь бан дь не. Бә ле р’ӧһ’ 
р’а зи йә, ле бә дән сьст ә». 

* 14:27 Зә кә ри йа 13:7. 
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39Ди са чу дӧа кьр, хут әw 
хә бәр го тьн. 40У һат ди са әw 
хә wе да ди тьн, чьм ки ч’ә’ вед 
wан жь хә wе вә нә дь бун. У 
нь за нь бун чь ща ба Wи бь-
да на. 41Ща ра сь си йа жи һат 
у wан р’а гот: «Һун һә ла һе 
р’а за йи нә у р’ь һ’әт дь бьн? 
Бәс ә! Wәхт пе р’а гь һишт. Ва 
йә Кӧ р’е Ме рьв дь к’ә вә дәс те 
гӧ нә к’а ра. 42Р’а бьн әм һә р’ьн. 
Ва йә әwе кӧ нә ма ми йа Мьн 
дь кә не зик бу». 

ГьртьнаИса
(Мәтта26:47‑56;Луqа22:47‑53;

Йуһ’әнна18:3‑12)

43Һә ма һьн ге га ва Wи һе 
хә бәр дь да, Щь һу да йе кӧ йәк 
жь һәр донз дә һа бу, һат. Әwи 
т’ә ви хwә жь али йе сә рә кед 
к’а һи на, qа нун за на у р’ус пи-
йа да ә’ла лә тә кә гь ран ани бу, 
бь да ра у шу ра. 44Аwа нә ма ме 
Wи ә’шә рәт да бу wан у го ть бу: 
«Әз к’и жа ни кӧ р’а му сьм, Әw ә, 
Wи бь гь рьн у бь фә сал бь бьн». 
45Һә ма һьн ге жи Щь һу да һа тә 
щәм Иса у гот: «Дәрс дар!*» у 
р’а му са. 46Wа на дәст ави тә 
Иса у Әw гьр тьн. 47Ле йә ки жь 

йед кӧ т’ә ви Wи сә кь ни бун, 
шу ре хwә к’ь шанд ль хӧ ла ме 
сә рәк к’а һин хьст у гӧ һе wи 
пә канд. 48Һьн ге Иса wан р’а 
гот: «Те бе жи wә сәр qа ча хә-
ки да гьр ти йә, кӧ һун бь да ра 
у шу ра һа ть нә Мьн бь гь рьн? 
49Нә Әз һәр р’ож т’ә ви wә п’а-
рьст гә һе да бум Мьн һун һин 
дь кь рьн, ле wә Әз нә дь гьр тьм. 
Ле бо на кӧ нь ви сар бе нә се ри, 
әв йәк qә wь ми». 50Һьн ге һ’ә му 
ша гьр та Әw һьшт у р’ә вин. 
51Хор тәк пәй Wи дь чу, п’ар-
ч’ә ки к’ь та не ль бә дә на wи йә 
тә’ зи п’е ч’а йи бу. Ә’ла лә те әw 
гьрт, 52ле wи әw к’ь тан һьшт у 
р’ут-тә’ зи жь дәс те wан р’ә ви. 

Исальбәрщьвинаф
гьрәгьра

(Мәтта26:57‑68;
Луqа22:54‑55,63‑71;

Йуһ’әнна18:13‑14,19‑24)

53Иса бь рь нә щәм сә рәк к’а-
һин. Һ’ә му сә рә кед к’а һи на, 
р’ус пи у qа нун зан wьр щь ви-
йан. 54Пәт рус дур ва п’е-п’е 
пәй Wи чу, һ’ә та к’ә тә һ’әw ша 
сә рәк к’а һин. Wьр т’ә ви но-
бә да ра ль бәр егьр р’у ньшт 

* 14:45 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Р’аб би». «Р’аб би» бь зь ма не 
ара ми те фә’м кь рь не: «Дәрс дар». 
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у хwә гәрм дь кьр. 55Сә рә кед 
к’а һи на у т’ә ма ми йа щь ви наф 
гь рә гь ра жи ль шә’ дә ти кә мь-
qа бь ли Иса дь гә р’и йан, wә ки 
Wи бь кӧ жьн, ле нә дь ди тьн. 
56Гә лә ка мь qа бь ли Wи шә’ дә-
ти йа дә рәw дь да, ле шә’ дә ти йа 
wан һәв дӧ нә дь гьрт. 57Һьн ге 
һь нәк р’а бун у мь qа бь ли Wи 
шә’ дә ти йа дә рәw дан у го тьн: 
58«Мә бь һист кӧ Ви мә рь ви гот: 
‹Әзе ве п’а рьст гә һа кӧ бь дәс та 
һа ти йә че кь рь не һьл ши ньм у 
се р’о жа да п’а рьст гә һә кә дь нә 
бе дәст ле к’ә тьн че кьм›». 59Ле 
шә’ дә ти йа wан жи һәв дӧ нә-
дь гьрт. 60Һьн ге сә рәк к’а һин 
р’а бу на ва wан да сә кь ни у жь 
Иса пьр си: «Бо на ван шә’ дә-
ти йа кӧ әва на мь qа бь ли Тә 
дь дьн Тӧ чь ма ща бә ке на ди?» 
61Ле Әwи дән ге Хwә нә кьр у 
т’ӧ щаб нә да. Сә рәк к’а һинф 
ди са жь Wи пьр си у го те: «Тӧ 
йи Мәсиһ, Кӧ р’е Йе һе жа йи 
шь кь ри йе?» 62Иса го те: «Әз 
ьм. У һу не Кӧ р’е Ме рьв ль 
к’е лә каф Йе Һә ри Зор, ль мь ле 
wи йи р’ас те р’у ньш ти у ль сәр 
ә’w ред ә’з мен те бь би ньн»*. 
63Һьн ге сә рәк к’а һин к’ьн щед 
хwә qә лаш тьн у гот: «Иди шә’ дә 

чи мә р’а нә? 64Wә бь һист Әwи 
ча wа Хwә де бе һӧр мәт кьр! Wә ва 
ча wа хӧйа дь бә?» Һ’ә му йа жи 
Әw нә һәq кь рьн го тьн, кӧ Әw 
йе кӧш ть не йә. 65Һьн ге һь нә-
ка дәст пе кьр т’у йи Wи кь рьн, 
р’у йе Wи нь хам тьн, да нә бәр 
к’ӧл ма у же р’а го тьн: «Дә п’е-
хәм бәр ти йе бь кә!» Но бә да ра 
жи Әw бьр у да нә бәр шә ма qа. 

ПәтрусИсаинк’ардькә
(Мәтта26:69‑75;
Луqа22:56‑62;

Йуһ’әнна18:15‑18,25‑27)

66Га ва Пәт рус ль же ре һ’әw-
ше да бу, жь ща ри йед сә рәк к’а-
һин йәк һа тә wьр. 67Әwе кӧ дит 
Пәт рус хwә ль бәр егьр гәрм 
дь кә, ль wи нь һе р’и у гот: «Тӧ 
жи т’ә ви әwи ньс рә тиф бу йи, 
т’ә ви Иса». 68Ле әwи ин к’ар 
кьр у гот: «Әз нь за ньм у фә’м 
на кьм кӧ тӧ чь дь бе жи». Әw жь 
һ’әw ше дәр к’әт чу сьв дә ра ль 
бәр дәр гәһ, дик банг да. 69Га ва 
кӧ ща ри йе әw ль wе дә ре дит, 
ди са го тә йед дор-бә ра сә кь-
ни бун: «Әва жи йә ки жь wан 
ә». 70Ле әwи ди са ин к’ар кьр. 
У хе лә ке шун да, йед кӧ wьр 
сә кь ни бун, ди са Пәт рус р’а 

* 14:62 Зә бур 110:1; Да ни йел 7:13. 
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го тьн: «Һә бә-т’ӧ нә бә тӧ жи 
жь wан и, чьм ки тӧ жь Щә-
ли ле йи у хә бәр да на тә жи тә 
дь фь ро шә*». 71Ле Пәт рус дәст 
бь нь фь р’а кьр, сонд хwар у гот: 
«Әз Wи мә рь ви нас на кьм, бо на 
к’и жа ни һун дь бе жьн». 72Пе-
р’а-пе р’а дик ща ра дӧ да банг 
да. У Пәт рус әw го ть на Иса 
кӧ wи р’а го ть бу ани би ра хwә: 
«Бә ри кӧ дик дӧ ща ра банг дә, 
те се ща ра Мьн ин к’ар ки». Ль 
сәр ве йә ке дәст пе кьр гь ри йа. 

ИсальбәрПилатоф
(Мәтта27:1‑2,11‑14;

Луqа23:1‑5;
Йуһ’әнна18:28‑38)

151Сә ре сь бә һе зу сә рә кед 
к’а һи на т’ә ви р’ус пи йа, 

qа нун за на у т’ә ма ми йа щь ви-
на гь рә гь ра р’а ше wь рин. Иса 
гь ре дан у бь рьн да нә дәс-
те Пи ла тоф. 2Пи ла то жь Wи 
пьр си у гот: «Тӧ йи П’ад ше 
щь һу йа?» Әwи щаб да у гот: 
«Тә бь дә ве хwә гот». 3Һьн ге 
сә рә кед к’а һи на гә ләк тьш та да 
ави ть нә Wи. 4Пи ла то ди са жь 
Wи пьр си у гот: «Тӧ qәт ща-
бә ке на ди? Ди на Хwә бь де, кӧ 

чь qа си да ве жь нә Тә!» 5Ле Иса 
иди т’ӧ щаб нә да wи, һ’ә та кӧ 
Пи ла то шаш ма. 

Диwанедаһ’ӧкӧмекӧштьне
льсәрИсадәрдьхьн
(Мәтта27:15‑26;
Луqа23:13‑25;

Йуһ’әнна18:39–19:16)

6Аwа һәр Щә жь на Дәр баз бу-
не да ә’дә те wә ли бу, кӧ гьр ти ки 
щьм ә’ те р’а бәр’ дә, к’и жан кӧ 
wан бь хwәс та. 7Гьр тик кә ле-
да һә бу на ве wи Ба ра бас, кӧ 
т’ә ви р’а бә ри к’а ред һә ва лед 
хwә сәр һьл да не да мер кӧш-
ть бун. 8Ә’ла ләт щь ви йа у жь 
wә ли хwәст кӧ әw ль анә го ри 
wи ә’дә те хwә хwәс ть на wан 
бь кә. 9Пи ла то жи wан р’а гот: 
«Һун дь хwа зьн wә ки әз бо на 
wә П’ад ше щь һу йа бәр’ дьм?» 
10Әwи за нь бу кӧ сә рә кед к’а-
һи на жь дәст һ’әв су ди йе Иса 
да бу нә дәс те wи. 11Ле сә рә кед 
к’а һи на һе нав ә’ла лә те дан, 
кӧ бь хwа зьн wә ки Ба ра бас бо-
на wан бе бәр’ да не. 12Пи ла то 
ди са жь wан пьр си у гот: «Ле 
әз иди Әwи ча wа бь кьм, йе 
кӧ һун же р’а П’ад ше щьһу йа 

* 14:70 Нав дәст нь ви са ред һә рә qәнщ да әв йәк т’ӧнә: «У хә бәр да на тә 
жи тә дь фь ро шә». 



132

МАР QОС, 15  

дь бе жьн?» 13Wа на кь рә qи-
р’ин у го тьн: «Wи хачф кә!» 
14Пи ла то wан р’а гот: «Чь ма? 
Әви чь хь ра би кь ри йә?» Ле 
wа на һе дь кь рә qи р’ин: «Wи 
хач кә!» 15Пи ла то хwәст кӧ 
ә’ла ләт р’а зи кь ра, Ба ра бас 
бо на wан бәр’ да. У Иса да бәр 
qам чи йа у да дәс те wан, wә ки 
бе хач кь рь не. 

Әскәрqәрфехwә
льИсадькьн

(Мәтта27:27‑30;
Йуһ’әнна19:2‑3)

16Һьн ге әс кә ра Әw бь рә һьн-
дӧ р’е сә ра йе, аwа го ти һ’әw ша 
qә сь ра wә ли у һ’ә му р’ә фа 
әс кә ра ль сәр щь ван дьн. 17Чӧ-
хә ки ширкф ле кь рьн у т’а щәк 
жь сть ри йа вә гьр ти да нә се ри. 
18Дәст пе кьр ьн сь лав да не у 
го тьн: «Хwәш бә П’ад ше щь-
һу йа!» 19Пе qа мишф ль сә ре Wи 
дь хьс тьн, т’у йи Wи дь кь рьн у 
ль сәр чо ка ль бәр Wи та дь бун. 
20Ле пәй qәрф кь рь не р’а, әw 
чӧ хе ширк же ехьс тьн, к’ьн щед 
Wи ле кь рьн у бь рь нә дәр ва кӧ 
Wи хач кьн. 

ХачкьрьнаИса
(Мәтта27:32‑44;Луqа

23:26‑43;Йуһ’әнна19:17‑27)

21Шьм һ’у не жь Ку ре не, ба ве 
Скәндәр у Р’уфо wьр р’а дәр баз 
дь бу, кӧ жь к’әw шен дь һат. 
Әс кә ра п’е йи сәр wи кь рьн кӧ 
ха че Иса һьл дә. 22Иса бь рь нә 
wи щи йе кӧ же р’а Гол го та дь-
го тьн, кӧ те фә’м кь рь не: «Щи-
йе Qа фа». 23Шә ра ва зь мьрф* 
т’әв кь ри да не кӧ вә хwә, ле Wи 
вә нә хwар. 24Әw хач кь рьн, сәр 
к’ьн щед Wи п’әшк ави тьн, 
к’а к’е р’а wе чь бь к’ә вә, на ва 
хwә да бә ла кь рьн*. 25У сь бә һе 
сь һ’әт нә һә бу, га ва Әw хач 
кь рьн. 26Нь ви са ра нә һә qи йа 
Wи аһа нь ви сар бу: «П’АД-
ШЕ ЩЬ ҺУ ЙА». 27Т’ә ви Wи 
дӧ qа чах жи хач кь рьн, йәк 
ль мь ле Wи йи р’ас те, йе дьн 
ль мь ле Wи йи ч’ә пе. 28Бь ви 
аwайи әw нь ви сар һа тә се-
ри, йа кӧ дь бе жә: «Әw т’ә ви 
зӧл м к’а ра һа тә һ’ә са бе»*. 29У 
әwед кӧ wьр р’а дь чун-дь һа тьн, 
әw бе һӧр мәт дь кь рьн, сә ре 
хwә дь һ’ә жан дьн у дь го ть не: 

* 15:23 Һьн ге «зь мьр» бәр еше ва дь да нә нә хwәш. 
* 15:24 Зә бур 22:18. 
* 15:28 Нав дәст нь ви са ред һә рә qәнщ да р’еза 28-а т’ӧнә. 
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«Һе йи! Нә Тә йе п’а рьст гәһ 
һьл шан да у се р’о жа да че кь-
ра, 30дә Хwә хь лаз кә, жь хач 
wә рә хwа ре!» 31Ӧса жи сә рә кед 
к’а һи на т’ә ви qа нун за на нав 
хwә да qәр фе хwә ле дь кь рьн 
у дь го тьн: «Хәлq хь лаз кьр, ле 
Хwә нь ка рә хь лаз кә! 32Дә бь ра 
нь һа Мәсиһ, П’ад ше Исра еле 
жь ха че бе хwа ре, wә ки әм 
бь би ньн у ба wәр бь кьн». Йед 
т’ә ви Wи һа ть бу нә хач кь рь не 
жи тә’н ль Wи дь хьс тьн. 

МьрьнаИса
(Мәтта27:45‑56;Луqа

23:44‑49;Йуһ’әнна19:28‑30)

33Нив ро жь сь һ’ә та донз-
дә һа һ’ә та сь һ’ә та сь си йа, 
т’ә ма ми йа ә’р де бу тә’ ри. 34У 
сь һ’ә та сь си йа Иса бь дән гә ки 
бь льнд кь рә qи р’ин у гот: «Ело-
йи, Ело йи, ла ма са бах та ни?» 
кӧ те фә’м кь рь не: «Хwә де йе 
Мьн, Хwә де йе Мьн, Тә чь ма 
Әз һьш тьм?»* 
35Әwе кӧ не зик сә кь ни бун, 

га ва әв хә бәр бь һис тьн, го тьн: 
«Бь нь һе р’ьн, Әw га зи Ел йас 
дь кә». 36Жь wан йәк бә зи, 
лу фь каф бә’ ре һьл да сьр ке да 

* 15:34 Зә бур 22:1. 
* 15:39 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «кь рә qа р’ин у р’ӧ һ’е Хwә да». 

кьр, qа ми шә ки ва да ни у дь-
ре жи Wи кьр, кӧ вә хwә у гот: 
«Бь сә кь ньн. Әм бь би ньн к’а 
Ел йа се бе Wи би нә хwа ре». 
37Иса бь дән гә ки бь льнд 

кь рә qи р’ин у р’ӧ һ’е Хwә да. 
38Wи ча хи п’әр’ да п’а рьст гә һе 
жь се ри һ’ә та бь ни qә ль ши, 
бу дӧ тишаф. 39Сәр сәде кӧ ль 
пеш бә ри Иса сә кь ни бу, га ва 
дит кӧ Иса ча wа р’ӧ һ’е Хwә да*, 
гот: «Р’ас ти жи әва Мә рь ва 
Кӧ р’е Хwә де бу!» 40Ль wе дә ре 
к’ӧл фәт жи һә бун, кӧ дур ва ль 
ве йә ке дь нь һе р’ин. Мәр йә ма 
Мәж дә ла ни, Мәр йә ма ди йа 
һәр дӧ бь ра, Аqу бе бь ч’ук у 
Йу сес у ӧса жи Сә ло ма нав 
wан да бун. 41Әва на һьн ге, 
га ва Иса ль Щә ли ле бу, пәй 
Wи дь чун у же р’а хьз мәт к’а-
ри дь кь рьн. Пеш ть ри ван, 
гә ләк к’ӧл фә тед дьн жи wьр 
һә бун, кӧ т’ә ви Иса һа ть бу нә 
Ор шә ли ме. 

ДәфьнкьрьнаИса
(Мәтта27:57‑61;Луqа

23:50‑56;Йуһ’әнна19:38‑42)

42Әв йәк р’о жаф т’ьв да рәк-
кь рь не бу, аwа го ти р’о жа бә ри 
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шә ми йе. Бә ре ева ре 43Усь веф 
Ари мәт йа йи һат, әw йә ки 
хwә йи qә дьр у ән дә ме щь-
ви на гь рә гь ра бу. Әw хwә ха 
жи ль һи ви йа П’ад ша ти йа 
Хwә де бу. Wи тӧ рӧш кьр, чу 
щәм Пи ла то, щьн йа зе Иса 
же хwәст. 44Пи ла то бь һист 
кӧ Иса иди мь ри йә, ә’щеб-
ма йи ма. Га зи сәр сәдф кьр 
у же пьр си: «Р’аст ә кӧ Әw 
ӧса зу мь ри йә?» 45Га ва әw 
жь сәр сәд ә’сә йи пе һ’ә си йа, 
щьн йаз да Усьв. 46Wи qә дә ке 
к’ь та ни к’ь р’и, щьн йаз ани 
хwа ре, пе к’ә фәнф кьр, т’ьр-
бә ке да да ни, йа кӧ qә йе да 
к’о ла йи бу. Кә вь рәк һол кь рә 
бәр дә ре т’ьр бе. 47Мәр йә ма 
Мәж дә ла ни у Мәр йә ма ди йа 
Йу сес ди тьн кӧ әw ль к’ӧ дә ре 
һа тә дә фьн кь рь не. 

Исажьмьрьнер’адьбә
(Мәтта28:1‑8;Луqа24:1‑12;

Йуһ’әнна20:1‑10)

161Пәй р’о жа шә ми йе р’а 
Мәр йә ма Мәж дә ла ни, 

Мәр йә ма ди йа Аqуб у Сә ло ма 
чун бь һа рәтф к’ь р’ин, wә ки 

һә р’ьн ль щьн йа зе Иса дьн. 
2Р’о жа һ’әф ти йе йә пе шьн сә ре 
сь бә һе зу, wәх те р’о дәр к’әт, әw 
чу нә сәр т’ьр бе. 3Wа на р’ева 
һәв р’а дь гот: «К’и wе бо на мә 
кә вьр жь бәр дә ре т’ьр бе һол 
кә?» 4Чьм ки кә вьр гә лә ки 
мә зьн бу. У га ва кӧ ль жо ре 
нь һе р’ин, ди на хwә да не, кӧ 
кә вьр жь бәр һол кь ри йә. 5У 
ча хе чу нә һьн дӧ р’е т’ьр бе, ди на 
хwә да не, хор тә ки чӧ хе сь пи 
wәр гьр ти wе ль али йе р’ас те 
р’у ньш ти йә. К’ӧл фәт гә ләк 
зән дә гьр ти ман. 6Ле әwи wан р’а 
гот: «Зән дә гьр ти нә ми ньн! Һун 
ль wи Исайе Ньс рә те дь гә р’ьн, 
Йе кӧ һа тә хач кь рь не. Әw жь 
мь рь не р’а бу йә! Әw нә ль вьр 
ә. Ва йә әw щи йе кӧ Әw ле да-
ни бу. 7Дә нь һа һә р’ьн бе жь нә 
ша гьр тед Wи у Пәт рус, кӧ Әwе 
бә ри wә һә р’ә Щә ли ле. Ль wьр 
һу не Wи бь би ньн, ча wа кӧ Әwи 
wә р’а го ти йә». 8Әw к’ӧл фәт 
жь т’ьр бе дәр к’ә тьн р’ә вин, 
чьм ки р’ь са се әw гьр ть бун у 
дь лә рь зин. Кә си р’а жи тьш-
тәк нә го тьн, чьм ки са wе ль 
wан гьр ть бу. 

* 16:9 Нав һь нәк дәст нь ви сар у wәл гә р’ан дь нед кә вьн да жь р’еза 9-а 
һ’ә та йа 20-и т’ӧнә йә. 
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ИсаХwәнишани
МәрйәмаМәждәланидькә

(Мәтта28:9‑10;
Йуһ’әнна20:11‑18)

9Га ва Иса р’о жа һ’әф ти йе йә 
пе шьн сь бә һе зу жь мь рь не 
р’а бу, Wи пе ши йе Хwә ни ша ни 
Мәр йә ма Мәж дә ла ни кьр, йа 
кӧ һ’әфт щьн же дәр хьс ть бу*. 
10Әwе жи чу әw йәк ги һан дә 
әwед кӧ т’ә ви Иса гә р’и йа бун, 
кӧ шин дь кь рьн у дь гь ри йан. 
11Ле га ва wа на бь һист кӧ Иса 
сах ә у Хwә ни ша ни Мәр йә ме 
кь ри йә, ба wәр нә кь рьн. 

ИсаХwәнишани
дӧшагьртедХwәдькә

(Луqа24:13‑35)

12Пәй ван йәка р’а Әwи Хwә 
дьл qә ки дьн да ни ша ни жь 
wан дӧ да кьр, йед кӧ дь чу нә 
к’әw шен. 13Әwа на жи чун әw 
хә бәр ги һан дь нә йед ма йин. Ле 
го ть на wан жи ба wәр нә кь рьн. 

ИсаХwәнишани
йанздәһшагьртадькә

(Мәтта28:16‑20;Луqа24:36‑49;
Йуһ’әнна20:19‑23;

К’аредШандийа1:6‑8)

14Пәй ве йә ке р’а Иса Хwә 
ни ша ни йанз дә һа кьр, га ва 

әw ль сәр сьф ре р’у ньш ть-
бун. Әwи ль wан һь лат бо-
на нә ба wә ри у сәр һ’ьш ки йа 
wан, чьм ки wа на йед кӧ Әw 
жь мь рь не р’а бу йи ди ть бун 
ба wәр нә кь рьн. 15У wан р’а 
гот: «Һә р’ь нә һәр чар али йед 
дьн йа йе у Мьз ги ни йе бь дь нә 
һәр мә рь ви. 16Әwе кӧ ба wәр 
бь кә у бе нь хӧ ман дь не wе хь-
лаз бә, ле әwе кӧ ба wәр нә кә 
ди wа на wи wе бь бә. 17Әwе кӧ 
ба wәр дь кьн, әв ни ша не wан-
р’а ди йар бьн: Бь на ве Мьн 
wе щь на дәр хьн, бь зь ма нед 
ну wе хә бәр дьн, 18wе мә’ ра 
бь дәс те хwә бь гь рьн у һә гәр 
әw тьш тә ки жә’р жи вә хwьн, 
т’ӧ зь ра ре ль wан нә бә. Әwе 
дәс тед хwә дай нь нә сәр нә-
хwә ша у нә хwә ше qәнщ бьн». 

ЖорһьлатьнаИса
(Луqа24:50‑53;

К’аредШандийа1:9‑11)

19Аwа Хӧ дан Иса пәй wе 
хә бәр да на т’ә ви wан р’а һьл к’ь-
ши йа ә’з мен у ль мь ле Хwә де йи 
р’ас те р’у ньшт. 20Ша гьрт жи 
чун, ль һәр щи йи дан на син 
кь рьн. Хӧ дан пьш то ва не wан 
бу у бь ван ни ша на хә бә ра Хwә 
дь да из бат кь рь не, к’и жа нед кӧ 
бь дәс те wан дь бун. 
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Пешготьн

Лу qа йә ки йу на ни дох тор (һ’ә ким) у ди рок зан (т’а рих зан) бу. 
Әви т’ә ви Паw лос гә лә ки р’е wи ти кь ри йә (Фь ли мон 24; Ко ло си 
4:14; Ти мо т’е йо II, 4:11) у на ва шь хӧ ле шан ди ти йаф Паw лос да жи 
гә лә ки али к’а ри йа wи кь ри йә. 

Бь фь кь ра гә ләк зана әва Мьз ги ни йаф не зи ки са ла 80-и һа ти йә 
нь ви са ре, щи ки нә ә’ йан жь Фь льс ти не дәр. 

Дәст пе бу на к’ь те бе да дәр һә qа бу йи на Йу һ’ән на йеф нь хӧм дарф, 
мьз ги ни йа бу йи на Исаф у шь кьр да йи на чәнд мә рь ва даф нь ви сар 
ә, к’и жа на һа ть на Исайә жь Хwә де да дь да нә к’ьф ше. Ве Мьз ги-
ни йе да бо на ә’мь ре Иса һе гә лә ки дь бе жә, жь бу йи на Йу һ’ән на йе 
нь хӧм дар гьр ти һ’ә та жь нав мь ри йа р’а бу на Иса. Лу qа хwәс ти йә 
дәр һә qа ә’мь ре Исада бь һур-гь ли бь нь ви сә. Пәй мь рьн-р’а бу-
на wи р’а Лу qа дәр һә qа бә ла бу на Мьз ги ни йе да к’ь те ба «К’а ред 
Шан ди йа» нь ви си йә. 

«Мьз ги ни йа ль го ра Лу qа» ә’йан дь кә кӧ Иса ча wа Хь лаз кь реф 
соз да йи бо на Исра елеф жь Хwә де да шан ди йә у ӧса жи Хь лаз кь ре 
һ’ә му мә рь ва йә. Әва Мьз ги ни йа бь ть һә рә ки баш qә һ’ьз кь рь на 
Хwә де дь дә к’ьф ше, ила һиф һьн да ва мә рь вед шкәс ти да. Гә лә ка 
на ве ве мьз ги ни йе да ни йә: «Мьз ги ни йа бо на гӧ нә к’а раф, шкәс-
ти йа, бә лән га за, бе хwә йа, жь нә би йа у хә ри ба». 

Ве Мьз ги ни йе да фь кь ра «ша бун у шь кьр да йи не» жи һә йә, 
ила һи сә ри йед пе шьн да, кӧ ль сәр ә’лам кь рь на һа ть на Иса дь-
нь ви сә. Чәнд к’ӧ ла мед шь кьр да йи не жи вь ра һә нә у хwә де на са 
гә ләк qӧр’ на да бь ван к’ӧ ла ма һ’ә бан дь на хwә дәр баз кь рь нә. 
Мә сә лә, к’ӧ ла ма мьл йа к’ә таф (2:14), йа Мәр йә меф (1:46-55), йа 
Зә кә ри йа (1:68-79) у йа Шьм һ’ун (2:29-32). Хь ла зи йа к’ь те бе да жи 
не та ша бу не к’ьфш дь бә, ль к’ӧ Иса дь чә ә’з мен у йед ль пәй Иса 
п’а рьст гә һе даф дь щь вьн, шь кь ри йа хwә дь дь нә Хwә де (24:52-53). 
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Һь нәк п’а ред бәр бь ч’ә’в жи әw ьн, кӧ чәнд сәр һа ти у мә сә лә 
т’ә не ве мьз ги ни йе да һә нә. Аwа мә сә лә: К’ӧ ла ма мьл йа к’ә та, дә ма 
бу йи на Иса, һа зь ри йа шь ва на, Исайе донз дәһ са ли п’а рьст гә һе да, 
мә сә ла «кӧ р’е ӧн да бу йи у бьре wи», т’о бә кь рь наф qа ча хә ки сәр 
ха чеф у тьш тед ма йин. 

Сәрәщәмафькьрак’ьтебе

Пеш го ть на Лу qа (1:1-4) 
Бу йи на Йу һ’ән на йе нь хӧм дар, бу йи на Иса у за р’о ти йа wан 

(1:5–2:52) 
Qӧ ль хе Йу һ’ән на йе нь хӧм дар (3:1-20) 
Нь хӧ ман дьнф у ще р’ь бан дь наф Иса (3:21–4:13) 
Дан на си ни у шь хӧ лед Исайә ль Щә ли ле даф (4:14–9:50) 
Р’и йа Исайә жь Щә ли ле һ’ә та Ор шә ли меф (9:51–19:27) 
Һ’әф ти йа Исайә хь ла зи йе ль Ор шә ли ме у дор-бә ред wе да 

(19:28–23:56) 
Р’а бу на Исайә жь мь рь не, хӧ йа бу на Wи ша гьр та ваф у жор-

һь ла ть на Wи (24:1-53) 

ПешготьнаЛуqа
Т’ейофилор’а

11Т’е йо фи ло йе хwә йи qә дьр, 
нь һа гә лә ка дәст пе кь ри йә 

сәр һа ти йа wан тьш тед на ва 
мә да бу йи ӧса р’ез кьн, 2ча wа 
әwед кӧ пе ши йе бь ч’ә’ ве хwә 
ди ть бун у әв Мьз ги ниф бә ла 
дь кь рьн, мә р’а го тьн. 3Әз жи 
ча wа йә ки һе зу ва р’аст пәй wан 
һ’ә му тьш та дь чум, мьн р’е те р’а 
дит кӧ бь һур-гь ли тә р’а бь нь-
ви сьм, 4wә ки тӧ р’ас ти йа wан 
тьш тед кӧ һин бу йи, бь за нь би. 

Мьзгинийамьлйак’әтфбона
буйинаЙуһ’әннайефньхӧмдарф
5Ча хе Һе ро дәс п’ад ша йе Щь-

һус та неф бу, к’а һи нәкф жь бә рә ка 
Әби йа һә бу, на ве wи Зә кә ри-
йа бу. Жь на wи жи жь ә’сь ле 
Һа рунф бу, на ве wе Ели за бет. 
6Әва на һәр дӧ жи ль бәр Хwә-
де р’аст бун у нав һ’ә му т’ә ми 
у qа ну нед Хӧ дан даф бе qӧ сур 
дь чун. 7Ле за р’ед wан т’ӧнә бун, 
чьм ки Ели за бе те зар’ нә да нин 
у һәр дӧ йа жи ә’мь ре хwә дәр-
баз кь рь бун. 
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* 1:15 Әва за р’а, аwа го ти Йу һ’ән на йеф нь хӧм дарф йә ки «нә зирф» дь һа-
тә һ’ә са бе. Бо на щу р’ә-щу р’ә qәй дә-qа ну нед нә зир Жь мар 6:1-21-да 
бь ху ньн. 
* 1:17 Ма ла хи 4:5-6. 
* 1:18 Дәст пе бун 18:11. 
* 1:19 Да ни йел 8:16; 9:21. 

8Аwа ча хе Зә кә ри йа до ра 
бә рә ка хwә да хьз мәт к’а ри йа 
к’а һин ти йе ль бәр Хwә де дь кьр, 
9бь ә’дә те к’а һин ти йе да п’әшк 
wи р’а к’әт, кӧ һә р’ә п’а рьст гә һаф 
Хӧ дан, бь ху реф бь шә wь ти нә. 
10У дә ма шә wь тан дь на бь ху ре, 
т’ә ма ми йа щьм ә’ те дәр ва дӧа 
дь кьр. 11Һьн ге мьл йа к’ә теф 
Хӧ дан wи ва хӧйа бу у али йе 
р’ас те ва к’е лә каф го ри гә һаф бь-
ху ре сә кь ни. 12Ча хе Зә кә ри йа 
дит, т’ә ви һәв бу у саw к’ә тә сәр 
wи. 13Ле мьл йа к’әт wи р’а гот: 
«Зә кә ри йа, нә тьр сә! Дӧа тә 
һа тә бь һис ть не, к’ӧл фә таф тә 
Ели за бе те тә р’а кӧ р’ә ки би нә 
у те на ве wи Йу һ’ән наф дай ни. 
14 Әwе тә р’а бь бә әшq у ша йи 
 у гә лә ке бь бу йи на wи ша 

бьн. 
15 Чьм ки әwе ль бәр Хӧ дан 

мә зьн бә. 
 Т’ӧ щар гә рә ке шә рав-ара qе 

вә нә хwә*. 
 У һе зь ке ди йа хwә да, wе бь 

Р’ӧ һ’еф Пи роз т’ь жи бә. 

16 Wе жь за р’ед Исра елеф гә лә ка 
бәр бь Хӧ дан Хwә де йе wан 
вә гә р’и нә. 

17 Әwе бь р’ӧһ’ у qә wа та Ел-
йасф п’е хәм бәрф пе ши йа 
Хӧ дан ва һә р’ә*, 

 wе дь ле ба ва сәр за р’а да у 
нә ель ма бәр бь фә’м да ри йа 
р’ас та вә гә р’и нә, 

 wә ки щьм ә’ тә ке бо на Хӧ дан 
һа зьр кә». 

18Зә кә ри йа мьл йа к’әт р’а гот: 
«Әзе ве йә ке ча wа бь за нь бьм? 
Әз кал ьм у к’ӧл фә та мьн жи 
ә’мь ре хwә иди дәр баз кь-
ри йә»*. 
19Мьл йа к’әтф ле вә гә р’анд 

у го те: 
 «Әз Щьб ра йил ьм, кӧ ль бәр 

Хwә де дь сә кь ньм. 
 У әз һа ть мә шан дь не, 
 кӧ тә р’а бе жьм у ве мьз ги-

ни йе бь дь мә тә*. 
20 Ва те лал би у нь ка рь би 

хә бәр ди, 
 һ’ә та wе р’о жа кӧ әв тьшт 

бе нә се ри, 
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 чьм ки тә әw го ть нед мьн 
ба wәр нә кь рьн, 

 кӧ wе wәх те хwә да бе нә 
се ри». 

21Һ’ә та һьн ге щьм ә’т һи ви йа 
Зә кә ри йа бу у ә’щеб ма йи дь ман, 
кӧ әw п’а рьст гә һе да дә рән ги 
дь к’әт. 22У ча хе әw дәр к’ә тә 
дәр ва, иди нь ка рь бу wа на р’а 
хә бәр да. Wа на шьк бьр, кӧ 
п’а рьст гә һе да тьшт һа ти йә ль 
бәр ч’ә’ ва. У әwи бь ни ша на 
wа на р’а хә бәр дь да у лал ма. 
23Га ва р’о жед хьз мәт кь рь на 
wи хь лаз бун, чу ма ла хwә. 
24Пәй wан р’о жа р’а, к’ӧл фә та 
wи, Ели за бет һ’әм лә дәр к’әт, 
пенщ мә һа әwе хwә вә дь шарт 
у дь гот: 25«Әв чь йәк бу ван 
р’о жа да Хӧ дан бо на мьн кьр, 
һ’а ле мьн да нь һе р’и у qа ра мьн 
жь нав мә рь ваф да һьл да не». 

Мьзгинийамьлйак’әт
бонабуйинаИсаф

26Мә һа шә ша да Хwә де мьл йа-
к’әтф Щьб ра йил шан дә ба жа рә-
ки Щә ли леф кӧ на ве wи Ньс рәт 
бу, 27щәм qи зә кә бь к’ьрф, йа 
кӧ мә рь вә ки бь на ве Усь веф 
ма лаф Да wьд р’аф ни шан кь ри 
бу. На ве qи зь ке Мәр йәмф бу. 

28Мьл йа к’әт wе ва хӧйа бу у го те: 
«Сь лав ль тә qи зь ка к’ә рәмф ле 
бу йи йе, Хӧ дан т’ә ви тә йә*». 
29Әwа сәр го ть на wи т’ә ви һәв 
бу у фь кь ри: «Гә ло әв чь сь лав 
ә?» 30У мьл йа к’әт же р’а гот: 
«Мәр йәм, нә тьр сә! Чьм ки тә 
к’ә рәм жь Хwә де станд. 31Ва те 
һ’әм лә дә ре йи Кӧ р’ә ки би ни 
у на ве Wи Исаф дай ни. 
32 Әwе мә зьн бә у Кӧ р’е Йе 

Һә ри Жор ьн wе бе го ть не. 
 У Хӧ дан Хwә де wе т’әх те 

ба ве Wи Да wьд бь дә Wи. 
33 Әwе һ’ә та-һ’ә та йе п’ад ша-

ти йе сәр ма лаф Аqубф бь кә 
 у хь ла зи йа П’ад ша ти йа Wи 

wе т’ӧ нә бә». 
34Мәр йә ме мьл йа к’әт р’а гот: 

«Әв йә ке ча wа бь бә, чьм ки әз 
һә ла һе qиз ьм?» 35Мьл йа к’әт ле 
вә гә р’анд у гот: «Р’ӧ һ’е Пи роз 
wе бе сәр тә у qә wа та Йе Һә ри 
Жор ьн wе сәр тә бь кә си. Бо на 
ве йә ке әw Пи ро зе кӧ wе жь тә 
бь бә, әw Кӧ р’еф Хwә де wе бе 
го ть не. 36Ва йә омь да тә Ели-
за бет жи, йа кӧ бе зӧ р’әт дь һа тә 
го ть не, wе мә зь на йи йа хwә да 
әва мә һа шә ша йә кӧ р’ә ки да 
һ’әм лә йә. 37Чьм ки щәм Хwә де 
тьш тә ки нә бу йи не т’ӧнә». 38Wи 

* 1:28 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Тӧ нав к’ӧл фә та да бьм ба рәк и». 
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ча хи Мәр йә ме гот: «Әз ща ри йа 
Хӧ дан ьм. Бь ра анә го ри го ть на 
тә бо на мьн бь бә». У мьл йа к’әт 
жь щәм wе чу. 

Мәрйәмсәрики
Елизабетедьхә

39Wан р’о жа да Мәр йәм р’а бу 
ләз чу али йе ч’и йа, ба жа рә ки 
Щь һу даф. 40Әw к’ә тә ма ла 
Зә кә ри йа у сь лав да Ели за-
бе те. 41Га ва Ели за бе те сь ла ва 
Мәр йә ме бь һист, за р’ок зь ке 
wе да ль ви йа. Ели за бет Р’ӧ һ’е 
Пи роз ва т’ь жи бу 42у бь дән-
гә ки бь льнд кь рә га зи гот: «Тӧ 
нав к’ӧл фә та да бьм ба рәк и у 
бә ре зь ке тә да жи бьм ба рәк ә. 
43Әв чь бәх тә wа рик ә кӧ ди йа 
Хӧ да не мьн сәр мьн да һат? 
44Га ва дән ге сь ла ва тә к’ә тә 
гӧ һе мьн, за р’ок зь ке мьн да жь 
ша бу на лист. 45Хwә зи ль wе, кӧ 
го ть на Хӧ дан ба wәр дь кә, кӧ 
чь же р’а һа ти йә го ть не, wе бе 
се ри». 46Мәр йә ме гот*: 
 «Нәф са мьн пә сь не Хӧ дан 

дь дә 
47 у р’ӧ һ’е мьн бь Хwә де Хь-

лаз кь реф мьн ша дь бә, 

48 чьм ки Әwи бә ре Хwә мь-
лук ти йа ща ри йа Хwә да 
кьр. 

 Ва жь вьр шун да һ’ә му нь-
сь леф хwә зи йа хwә ль мьн 
би ньн, 

49 чьм ки Хwә де йе Зор бо на 
мьн тьш тед п’ьр’ мә зьн 
кь рьн. 

 На ве Wи пи роз ә. 
50 Р’ә’ ма Wи qьр’ нә-qьр’ нә ль 

сәр wан ә, 
 йед кӧ жь Wи дь тьр сьн. 
51 Qә wа та дәс те Хwә Әwи да 

к’ьф ше 
 у йед кӧ дь леф хwә да к’ӧ-

бар-ба бах ьн бә ла-бә ла йи 
кь рьн. 

52 Йед qә wат жь к’ӧр си йа анин 
хwа ре 

 у йед мь лук бь льнд кь рьн*. 
53 Йед бьр’ чи бь тьш тед qәнщ 

т’ер кь рьн 
 у йед дәw лә ти дәст ва ла вә-

р’е кь рьн. 
54 Р’ә’ ма Хwә ани би ра Хwә, 
 али хӧ ла ме Хwә, Исра ел кьр, 
55 ча wа кал-ба вед мә, Бь ра һимф 

у зӧ р’ә та wи р’а бо на һ’ә-
та-һ’ә та йе созе Хwә да бу»*. 

* 1:46-55 П’ад шати I, 2:1-10. 
* 1:52 Ибо 5:11; 12:19. 
* 1:55 Ми ха 7:20; Дәст пе бун 17:7. 
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56Мәр йәм wә кә се мә һа щәм 
Ели за бе те ма, паше вә гә р’и йа 
ма ла хwә. 

БуйинаЙуһ’әннайеньхӧмдар
57Аwа дә ма wә ль дан дь на 

Ели за бе те пе р’а гь һишт, кӧ-
р’әк же р’а бу. 58Һә вал-һо гь ред 
wе бь һис тьн кӧ Хӧ дан р’ә’ ма 
хwә йә мә зьн бо на wе кь ри йә, 
т’ә ви wе ша дь бун. 
59Р’о жа һ’әйш та да һа тьн кӧ 

кӧ р’ьк сь нәтф кьн у на ве ба ве 
wи Зә кә ри йа ле кьн. 60Ле ди йа 
wи гот: «На, на ве wи гә рә ке 
Йу һ’ән на бә». 61Wе р’а го тьн: 
«На ва мә рь вед тә да бь wи на ви 
кә сәк т’ӧнә». 62Һьн ге wа на бь 
ни ша на жь ба ве wи пьр син кӧ чь 
на ви дь хwа зә wи кә. 63Әwи жи 
т’әх тәк хwәст у ль сәр нь ви си: 
«На ве wи Йу һ’ән на йә». Һ’ә му 
ә’щеб ма йи ман. 64Дәст хwә да 
зар-зь ма неф wи вә бу, хә бәр да, 
шь кь ри да Хwә де. 65Тьр се һ’ә му 
щи на ред wан гьрт у т’ә ма ми йа 
ч’и йа йед Щь һус та не да бо на ве 
йә ке дь һа тә го ть не. 66Һ’ә му-

йед кӧ дь бь һис тьн, би ра хwә да 
хwәй дь кь рьн, дь го тьн: «Гә ло 
әв кӧ р’ь ке бь бә чь?» Чьм ки 
дәс те Хӧ дан пе р’а бу. 

П’ехәмбәртийафЗәкәрийа
67Ба ве wи Зә кә ри йа бь Р’ӧ һ’е 

Пи роз т’ь жи бу, п’е хәм бәр ти 
кьр у гот: 
68 «Шь кьр жь Хӧ дан Хwә де йе 

Исра еле р’а 
 кӧ сә рик да щьм ә’ та Хwә у 

аза йи же р’а ани*. 
69 Жь ма ла хӧ ла ме Хwә Да wьд 
 бо на мә Хь лаз кь рә киф зор* 

р’а кьр, 
70 ча wа Әwи һе бә ре да бь дә ве 

п’е хәм бә ред Хwә йә пи розф 
го ти йә, 

71 кӧ әм жь дьж мь нед хwә 
 у дәс те һ’ә му хер нә хwа заф 

хь лаз бьн*, 
72 р’ә’ ме кал-ба вед мә бь кә, 
 пәй ма наф Хwә йә пи роз 
73 у wе сон да кӧ ба ве мә Бь ра-

һим р’а хwар бир би нә*, 
74 wә ки жь дәс те дьж мь на 

аза бу йи, 

* 1:68 Зә бур 41:13; 111:9. 
* 1:69 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Сть ру ки хь лаз кь рь не». Сть ру 
гә ләк ща ра ча wа ни ша на qә wа те йә. 
* 1:71 Зә бур 106:10. 
* 1:73 Зә бур 106:45-46; Зә бур 105:8-9; Дәст пе бун 17:7. 
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 әм бь ка рь бьн бе тьрс у хоф, 
75 һ’ә му р’о жед ә’мь ре хwә да, 
 р’аст у һ’ә лал Wи бь һ’ә би-

ньн. 

76 Тӧ, ло кӧ р’ь ко, те п’е хәм бә-
ре Йе Һә ри Жор ьн бе йи 
го ть не, 

 те пе ши йа Хӧ дан ва һә р’и, 
wә ки р’и йа Wи һа зьр ки* 

77 у за нә бу на аза йи йе бь ди 
щьм ә’ та Wи 

 бь бах шан дь на гӧ нед wан. 
78 Жь р’ә’м у һ’ӧ ба Хwә де йе мә 
 ча wа жор да р’о кӧ дәр те, ӧса 

wе сә ри ки бь дә мә, 
79 wә ки йед кӧ тә’ рис та ни йе 

у бьн си йа мь рь не да дь-
ми ньн р’о на йи кә 

 у нь гед мә дай нә сәр р’и йа 
ә’дь ла йи йе»*. 

80Кӧ р’ьк мә зьн дь бу у бь 
р’ӧһ’ qә wат дь гьрт у һ’ә та р’о-
жа Исра еле ва хӧйа бу жи ль 
бә р’и йеф дь ма. 

БуйинаИса
(Мәтта1:18‑25)

21Wан р’о жа да жь Аw гус то йе 
Qәй сәрф ә’мьр дәр к’әт, кӧ 

һ’ә му мә рь вед Им пе ра то ри йа 

Р’о ма йе бе нә нав нь ви са ре. 2Әв 
нав нь ви са ра пе шьн һе на Ку рен-
йо йе wә ли йеф Сур йа йе да һа тә 
кь рь не. 3Һ’ә му дь чу нә ба жа ре 
хwә, кӧ һәр кәс на ве хwә бь дә 
нь ви са ре. 4Усьв жи жь ба жа ре 
Ньс рә та Щә ли ле р’а бу һәв раз 
чу Щь һус та не, ба жа реф бу йи на 
Да wьд, кӧ же р’а Бәйт лә һ’мф 
дь го тьн, чьм ки әw жь мал у 
qә би ла Да wьд бу. 5Әw чу кӧ 
т’ә ви Мәр йә ма дәр гис ти йа хwә 
бь к’ә вә нав нь ви са ре. Мәр йәм 
жи һ’әм лә бу. 6Ча хе әwа на ль 
Бәйт лә һ’ме бун, р’о жа wә ль-
дан дь на wе пе р’а гь һишт 7у 
кӧ р’е хwә йи Нь хӧ ри ани, Әw 
п’е ч’ә ке да п’е ч’а у афьр’ да да-
ни, чьм ки ме ван ха не да бо на 
wан щи т’ӧнә бу. 

Мьлйак’әтушьван
8Ль wьр чо ле шь ван һә бун, 

кӧ wе шә ве хwә йи ти йа кә ри йе 
пә зед хwә дь кь рьн. 9Мьл йа-
к’ә те Хӧ дан wан ва хӧйа бу у 
р’у мә та Хӧ дан до ра wан шәwq 
да, әw гә лә ки тьр си йан. 10Ле 
мьл йа к’әт wа на р’а гот: «Нә-
тьр сьн! Ва йә әз Мьз ги ни йа 
ша бу нә кә мә зьн дь дь мә wә, 

* 1:76 Иша йа 40:3; Ма ла хи 3:1. 
* 1:79 Ма ла хи 4:2; Иша йа 9:2; 58:8; 60:1-2. 
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кӧ wе бо на т’ә ма ми йа мь-
ләт бә. 11Иро wә р’а ба жа реф 
Да wьд да Хь лаз кь рәкф бу, әw 
Мәсиһф Хӧ дан ә. 12Әва wә р’а 
бь бә ни шан: Һу не за р’о кә ке 
п’е ч’ә ке да п’е ч’а йи афьр’ да 
бь би ньн». 13Ньш ке ва т’ә ви wи 
ор ди кә мьл йа к’ә тед ә’з ма на йә 
мә зьн к’ьфш бу, пә сь не Хwә де 
дь дан у дь го тьн: 
14 «Шь кьр Хwә де йе Һә ри Жо-

рьн р’а, 
 ә’дь ла йи сәр дь не wан мә-

рь ва р’а, 
 жь к’и жа на Хwә де р’а зи йә*». 
15Га ва мьл йа к’әт жь wан дур 

к’ә тьн һь ла ть нә ә’з мен, шь-
ва на һәв р’а гот: «Дә wә рьн әм 
һә р’ь нә Бәйт лә һ’ме, әв тьш те 
бу йи, кӧ Хӧ дан әм пе һ’ә сан-
дьн, бь би ньн». 
16У бь ләз һа тьн, Мәр йәм, 

Усьв у За р’а афьр’ да р’а за йи 
ди тьн. 17Га ва Әw ди тьн, чь 
кӧ бо на Кӧ р’ьк wан р’а һа ть бу 
ә’лам кь рь не, го тьн. 18Һәр кә се 
кӧ жь шь ва на әв тьшт дь бь һис-
тьн, зән дә гьр тиф дь ман. 19Ле 

Мәр йә ме әв һ’ә му тьшт дь ле 
хwә да хwәй дь кь рьн у ль сәр 
wан дь фь кь ри. 20Шь ван вә гә-
р’и йан, бо на тьш тед бь һис ти 
у ди ти пә сьн у шь кь ри дь да нә 
Хwә де. Әв һ’ә му ӧса бун ча wа 
wа на р’а һа ть бу го ть не. 

НавданинаИса
21Р’о жа һ’әйш та га ва кӧ р’ьк 

сь нәт кь рьн, на ве Wи Исаф 
да нин, ча wа кӧ һе бә ри һ’әм-
лә бу на де, мьл йа к’әт бо на ве 
йә ке го ть бу. 

Исадьбьнәп’арьстгәһе,
кӧп’ешк’ешифХwәдекьн
22Ча хе анә го ри Qа ну наф 

Му саф р’о жед па qьж бу на wан 
т’ә мам бун, кӧ р’ьк бь рь нә Ор-
шә ли меф, кӧ Wи п’еш к’е ши 
Хӧ дан кьн*, 23ча wа кӧ Qа ну на 
Хӧ дан да нь ви сар ә: «Һәр нь хӧ-
ри ки не рин кӧ бә т’ь не вә дь кә, 
нә дь реф Хӧ дан бә»* 24у ль го ра 
го ть на Qа ну на Хӧ дан: «Що тәк 
фа ть мокф йан жи дӧ щу щу кед 
кә вот ка»* һ’ә диф бе да йи не. 

* 2:14 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Ль сәр дь не ә’дь ла йи, нав 
мә рь ва да хwә ши ти». 
* 2:22 Qа ну на К’а һин ти йе 12:3, 6. 
* 2:23 Дәр к’ә тьн 13:2, 12, 15. 
* 2:24 Qа ну на К’а һин ти йе 12:8. 



144

ЛУ QА, 2  

25Һьн ге мә рь вәк Ор шә ли-
ме да һә бу, на ве wи Шьм һ’ун 
бу. Әw мә рь вә ки р’аст, хwә де-
хоф у ль һи ви йа бәр дь ли йаф* 
Исра еле бу. Р’ӧ һ’е Пи роз жи 
ль сәр wи бу 26у wи р’а го ть бу: 
«Һ’ә та кӧ тӧ Мәсиһе Хӧ дан 
нә би ни, на мь ри». 27Һьн ге 
әw бь р’е бә ри йа Р’ӧһ’ һа тә 
п’а рьст гә һе. Ча хе де у ба ве-
ва Исайе бь ч’ук анин кӧ ль 
го ра ә’дә те Qа ну не бо на Wи 
бь кьн, 28Шьм һ’ун Кӧ р’ьк 
һьл да да һ’ә ме за хwә, шь кь ри 
да Хwә де у гот: 
29 «Йа Хwә йи, нь һа ль го ра 

созе Хwә 
 бь хер у сь ла мәт бәр дәс ти йе 

Хwә бәр’ дә. 
30 Чьм ки ч’ә’ ве мьн аза кь рь на 

Тә дит, 
31 йа кӧ Тә бәр ч’ә’ ве һ’ә му 

мь лә та һа зьр кь ри йә*, 
32 кӧ бь бә р’о на йи йа бәр ч’ә’ ве 

нә щь һу йаф 
 у qә дьр-һӧр мәтф щьм ә’ та 

Тә Исра ел р’а»*. 

33Де у ба ве Wи сәр тьш тед кӧ 
Шьм һ’ун бо на Wи дь го тьн, 
зән дә гьр ти ма бун. 34Шьм-
һ’ун дӧа wан кьр у ди йа Wи 
Мәр йә ме р’а гот: «Бь бь һен, 
Әва әwи к’ьфш кь ри йә, Йе 
кӧ wе Исра еле да бь бә сә бә-
бе к’ә тьн-р’а бу на гә лә ка, ӧса 
жи бь бә ни ша нәк, кӧ гә лә ке 
мь qа бь ли Wи р’а бьн 35у бь ви 
аwайи фь кь ред гә ләк дь ла wе 
ә’йан бьн. У дь ле тә р’а жи ми на 
ти рә ке wе дәр баз бә». 

36Ль wьр жь р’ь к’ьн йа та Ашер, 
qи зә кә Фа но wе лә п’е хәм бәр 
һә бу, на ве wе Һа на. Әwе гә-
ләк ә’мьр дәр баз кь рь бу, пәй 
qиз ти йа хwә р’а һ’әфт са ла щәм 
ме ре хwә ма бу. 37Әw жь нә би-
кә һ’әйш те чар са ли бу* у жь 
п’а рьст гә һе дур нә дь к’әт, шәв 
у р’ож бь дӧа у р’о жи йаф Хwә де 
дь һ’ә банд. 38Әва жи wе дә ме 
һат, шь кь ри да Хwә де у т’ә ви 
һ’ә му йед кӧ ч’ә’в нь һе р’и йа аза-
бу на Ор шә ли ме бун, дәр һә qа 
кӧ р’ьк да хә бәр да. 

* 2:25 Бь го ть нә кә дьн: «Ба рьс та ни йа Исра еле, бо на хь лаз кь рьнф йан 
аза бу на Исра еле». 
* 2:31 Иша йа 40:5; 52:10. 
* 2:32 Иша йа 42:6; 49:6; 52:10. 
* 2:37 Аһа те фә’м кь рь не, йан: «Ә’мь ре wе һ’әйш те чар са ли бу» йан 
жи: «Һ’әйш те чар са ла жь нә би ма бу». 
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Мәрйәм,УсьвуИсайебьч’ук
вәдьгәр’ьнәНьсрәте

39Га ва Усьв у Мәр йә ме һәр 
тьшт ль го ра Qа ну на Хӧ дан 
кь рьн, вә гә р’и йа нә Щә ли ле, 
ба жа ре хwә Ньс рә те 40Кӧ р’ьк 
мә зьн у qә wат дь бу, бь сәр-
wах ти йеф т’ь жи дь бу, к’ә рә ма 
Хwә де жи бь Wи р’а бу. 

Исайедонздәһсали
п’арьстгәһеда

41Де у ба ве Wи һәр сал Щә-
жь наф Дәр баз бу не да дь чу нә 
Ор шә ли ме. 42Ча хе Әw бу донз-
дәһ са ли, ль го ра ә’дәт әwа на 
һәв раз чу нә щә жь не. 43Га ва 
р’о жед щә жь не хь лаз бун у 
паш да вә дь гә р’и йа нә ма ла 
хwә, Исайе хь шим ль Ор шә-
ли ме ма. Ле де у ба ве Wи һаш 
жь Wи т’ӧнә бун, 44wа на т’ь реф 
т’ә ви р’е wи йа йә. Р’и йа р’о жә-
ке һа тьн, нав һә вал-һо гь ред 
хwә да ль Wи гә р’и йан. 45Га ва 
Әw нә ди тьн, паш да вә гә р’и-
йа нә Ор шә ли ме, ль Wи гә р’и-
йан. 46Р’о жа сь си йа wа на Әw 
п’а рьст гә һе да дит. Әw т’ә ви 
дәрс да ра р’у ньш ть бу, гӧһ да-
ри йа wан дь кьр у пьрс дь да нә 
wан. 47Һ’ә му йед кӧ хә бәр да на 
Wи дь бь һис тьн, сәр за нә бун у 

ща бед Wи зән дә гьр ти дь ман. 
48Га ва де у ба ве Wи әw ди тьн, 
һ’ә йи рин у ди йа Wи же р’а гот: 
«Ла wо! Тә чь ма ӧса сә ре мә 
кьр? Әз у ба ве тә к’әл-бин ль 
Тә дь гә р’и йан». 49Әwи wан р’а 
гот: «Һун чь ма ль Мьн дь гә-
р’и йан? Wә нь за нь бу гә рә ке 
Әз ма ла Ба веф Хwә да бьм?» 
50Ле wа на фә’м нә кьр Әwи чь 
гот. 51Әw т’ә ви wан вә гә р’и йа 
һа тә Ньс рә те у гӧ р’аф wан да 
бу. Ле ди йа Wи әв һ’ә му тьшт 
дь ле хwә да хwәй дь кь рьн. 52У 
Иса бь сәр wах ти йе у бә жь не да 
пеш да дь чу у ль Хwә де у мә рь ва 
хwәш дь һат. 

ДаннасинийаЙуһ’әннайе
ньхӧмдар

(Мәтта3:1‑12;Марqос1:1‑8;
Йуһ’әнна1:19‑28)

31Панз дәһ са ли йа п’ад ша-
ти йа Ти бәр йо йе Qәй сәр да, 

Пи ла то йеф Пон ти йо wә ли йе 
Щь һус та не бу, Һе ро дәс сәр-
wе ре Щә ли ле бу, Фи ли по йе 
бьре wи сәр wе ре qә за Итур йа йе 
у Тра хо ни да йе бу у Лу сан йас 
сәр wе ре Аве лин йа йе бу, 2Һә нан 
у Qә йа фа жи сә рәк к’а һин бун. 
Һьн ге хә бә ра Хwә де бә р’и йе да 
Йу һ’ән на йе кӧ р’е Зә кә ри йа р’а 
һат 3у Йу һ’ән на һа тә һ’ә му 
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дор-бә ред ч’ә ме Ур дӧ не дан-
на син дь кьр, кӧ щьм ә’т жь 
гӧ нә кь рь не вә гә р’әф у бь аве 
бе нь хӧ ман дь неф, wә ки Хwә де 
wан бь бах ши нә. 4Ча wа к’ь те ба 
Иша йаф п’е хәм бәр да нь ви сар 
ә кӧ дь бе жә: 
 «Дән ге бә р’и йе да дь кә га зи: 
 ‹Р’и йа Хӧ дан һа зьр бь кьн 
 у шь вә р’и йедф Wи р’аст бь-

кьн. 
5 Һ’ә му гә ли бь ра т’ь жи бьн, 
 ч’и йа-ба ни нь мьз бьн, 
 р’и йед ха ро-ма ро р’аст бьн 
 у ч’ә’л-ч’ул дуз бьн. 
6 У һәр кә се аза йи йа Хwә де 

бь би нә›»*. 
7Гә ләк дь һа ть нә щәм Йу һ’ән-

на, кӧ жь wи бе нә нь хӧ ман дь не. 
Әwи wан р’а дь гот: «Ч’е жь кедф 
мә’ ра! К’е wә р’а гот, кӧ һун жь 
хә зә ба те бь р’ә вьн? 8Дә бь кь ред 
qәнщ бь дь нә к’ьф ше, кӧ һун 
жь гӧ нә кь рь не вә гә р’и йа нә. У 
р’а нә бьн нә бе жьн: ‹Бь ра һим 
ба ве мә йә›. Әз wә р’а дь бе жьм, 
кӧ Хwә де жь ван кә вь ра жи дь-
ка рә за р’а Бь ра һим р’а дәр хә. 
9Ва йә бь вьрф ль сәр р’а wеф 
да ре йә. Һәр да ра кӧ бә ре qәнщ 
нәй нә, wе бе бь р’и не у ави ть не 
на ва егьр». 10Ә’ла лә те жь wи 

пьр си у гот: «Ле әм чь бь кьн?» 
11Әwи ль wан вә гә р’анд у гот: 
«Дӧ дәст к’ьн ще к’е һә нә, бь ра 
йә ки бь дә wи, йе к’е кӧ т’ӧнә у 
хӧ рә ке к’е һә йә, бь ра ди са ӧса 
бь кә». 12Хәрщ гьрф жи һа тьн кӧ 
бе нә нь хӧ ман дь не у wи р’а го-
тьн: «Дәрс дарф, әм чь бь кьн?» 
13Әwи wан р’а гот: «Чь qас жь 
wә те хwәс ть не жь wи зе дә тьр 
нәс ти ньн». 14Әс кә ра жи жь wи 
пьр си: «Ле әм чь бь кьн?» Әwи 
wан р’а гот: «Кә сәки нә ше ли-
ньн, бе бәх ти йе ль хәл qе нә кьн 
у бь һә qе хwә р’а зи бьн». 
15Һ’ә му һи ви йе бун у бо на 

Йу һ’ән на дь ле хwә да дь го тьн: 
«Гә ло әв ә Мәсиһ?» 16Йу һ’ән-
на ль һ’ә му йа вә гә р’анд у гот: 
«Әз wә бь аве дь нь хӧ ми ньм, 
ле Йә ки жь мьн qә wат тьр wе 
бе. Әз нә һе жа мә бә не ча рь хед 
Wи жи вә кьм. Әwе wә пе Р’ӧ-
һ’е Пи роз у егьр бь нь хӧ ми нә. 
17Мәл һ’ә ба Wи дәс те Wи да 
йә. Әwе бе дә ра Хwә па qьж кә, 
гә ньм бь кә ә’м ба ра Хwә, ле 
ка йе wе бь агь ре кӧ на тә мь рә 
бь шә wь ти нә». 
18Аwа Йу һ’ән на бь гә ләк 

тьш тед дьн жи хәлq ши рәт дь-
кьр у Мьз ги ни дь да. 19Ле га ва 

* 3:6 Иша йа 40:3-5. 
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Йу һ’ән на ль Һе ро дә се сәр wер 
жи һь латф бо на Һе ро ди йа жь на 
бьре wи у һ’ә му хь ра би йед кӧ 
wи дь кь рьн, 20һьн ге Һе ро дәс 
сәр ван кь рь на да әв нә һә qи жи 
кьр, кӧ Йу һ’ән на ави тә кә ле. 

Исатеньхӧмандьне
(Мәтта3:13‑17;
Марqос1:9‑11)

21Га ва һ’ә му щьм ә’т дь һа тә 
нь хӧ ман дь не, Иса жи һа тә 
нь хӧ ман дь не. Wе дә ме кӧ дӧа 
дь кьр, ә’з ман вә бу 22у Р’ӧ һ’е 
Пи роз бь бә дә ни ми на кә вот-
кә ке сәр Wи да ни у дән гәк жь 
ә’з мен һат у гот: «Тӧ кӧ р’е Мь ни 
дә лал и, кӧ Әз жь Тә р’а зи мә». 

Р’ьк’ьнйатаИса
(Мәтта1:1‑17)

23Иса не зи ки си са ли бу, га ва 
Әwи дәст бь к’а ре Хwә кьр у wан 
т’ь ре Әw кӧ р’е Усьв бу, Усь ве 
Әли, 24Әлийе Мә тат, Мә та те 
Ле wи, Ле wи йе Мәл к’е, Мәл к’е йе 
Йан най, Йан на йе Усьв, 25Усь ве 
Мә ти ти йа, Мә ти ти йа йе Амос, 
Амо се Нә һум, Нә һу ме Һәс ли, 
Һәс ли йе Нә щай, 26Нә ща йе 
Мә һат, Мә һа те Мә ти ти йа, 
Мә ти ти йа йе Ше мә йин, Ше-
мә йи не Йу сех, Йу се хе Йо да, 
27Йо да йе Йу һә нан, Йу һә на не 

Р’еша, Р’еша йе Зә ру ба бәл, Зә-
ру ба бә ле Шал ти йел, Шал ти-
йе ле Нә ри, 28Нә ри йе Мәл к’е, 
Мәл к’е йе Еди, Еди йе Qо сам, 
Qо са ме Ел мә дам, Ел мә да-
ме Әр, 29Әре Йе шу, Йе шу йе 
Ели йа зер, Ели йа зе ре Йо рим, 
Йо ри ме Мә тат, Мә та те Ле wи, 
30Ле wи йе Шьм һ’ун, Шьм һ’у не 
Щь һу да, Щь һу да йе Усьв, Усь-
ве Йо нам, Йо на ме Ел йа qим, 
31Ел йа qи ме Мәл йо, Мәл йо-
йе Мә на, Мә на йе Мә ти ти йа, 
Мә ти ти йа йе На т’ан, На т’а не 
Да wьд, 32Да wьде Йе шаф, Йе ша-
йе Овед, Оведе Бо wаз, Бо wа зе 
Сәл мон, Сәл мо не Нәһ шон, 
33Нәһ шо не Ами на дав, Ами-
на да ве Ад мин, Ад мине Арам, 
Ара ме Һәс рун, Һәс ру не Пе рес, 
Пе ре се Щь һу да, 34Щь һу да йе 
Аqуб, Аqу бе Ис һаqф, Ис һа qе 
Бь ра һим, Бь ра һи ме Тераһ, 
Тераһе Нә һор, 35Нә һо ре Сә рух, 
Сә ру хе Р’еwо, Р’еwо йе Пелег, 
Пе ле ге Әбәр, Әбә ре Шә лаһ, 
36Шә ла һе Qе нан, Qе на не Ар-
пәх шад, Ар пәх шаде Сам, Саме 
Нӧһф, Нӧһе Ла мәх, 37Ла мә хе 
Мә ту шә ла, Мә ту шә ла йе Һә-
нох, Һә но хе Йа ред, Йа ре де 
Ма һа ла лел, Ма һа ла ле ле Qе нан, 
38Qе на не Әнош, Әно ше Сет’, 
Сет’е Адәмф у Адә ме Хwә де. 
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Щер’ьбандьнафИса
(Мәтта4:1‑11;
Марqос1:12‑13)

41Иса бь Р’ӧ һ’е Пи роз ва 
т’ь жи жь Ур дӧ не вә гә р’и йа, 

Р’ӧһ’ бә р’и йе да р’е бә ри йа Wи 
дь кьр, 2чьл р’о жи жь ми ре щьнф 
һа тә ще р’ь бан дь неф. Әwи wан 
р’о жа да тьш тәк нә хwар у га ва 
әw р’ож дәр баз бун, бьр’ чи бу. 

3Һьн ге ми ре щьн Wи р’а гот: 
«Һә гәр Тӧ Кӧ р’е Хwә де йи, ви 
кә вь ри р’а бе жә кӧ бь бә нан». 
4Иса ле вә гә р’анд у гот: «Нь-
ви сар ә: ‹Ин сан т’ә не бь нен 
на жи›* **». 
5Һьн ге ми ре щьн Әw р’а кь-

рә сәр щи ки бь льнд, дә qе да 
һ’ә му п’ад ша ти йед дьн йа йе 
ни ша ни Wи дан 6у го тә Wи: 
«Әзе р’әwш у сәр wер ти йа ван 
һ’ә му йа бь дь мә дәс те Тә, чьм ки 
мьн р’а һа ти йә да йи не у к’е р’а 
кӧ бь хwа зьм әзе бь дь ме. 7Һә гәр 
нь һа Тӧ сә ре хwә ль бәр мьн 
дай ни, әв һ’ә му wе п’а ра Тә 

бьн». 8Иса ле вә гә р’анд у гот: 
«Нь ви сар ә: ‹Сә ре хwә ль бәр 
Хӧ дан Хwә де йе хwә дай нә у 
т’ә не Wи бь һ’ә би нә!›*» 
9Паше ми ре щьн Иса бь рә 

Ор шә ли ме, Әw сәр бь льнд-
щи йа ба не п’а рьст гә һе да сә-
кь нан дь не у го тә Wи: «Һә гәр 
Тӧ Кӧ р’е Хwә де йи, дә Хwә жь 
вьр ба ве жә хwа ре. 10Чьм ки 
нь ви сар ә: ‹Хwә де wе т’ә ми йа 
Тә бь дә мьл йа к’ә тед Хwә, кӧ 
Тә хwәй кьн› 11у: ‹Әwе Тә сәр 
дәс те хwә бь гь рьн, wә ки нь ге 
Тә кә вьр нә к’ә вә›*». 12Иса ле 
вә гә р’анд у гот: «Һа ти йә го ть не 
кӧ: ‹Хӧ дан Хwә де йе хwә нә ще-
р’ь би нә!›*» 13У га ва ми ре щьн 
һ’ә му ще р’ь бан дьн хь лаз кь рьн, 
дә мә ке жь Wи дур к’әт. 

ИсаqәзаЩәлиледа
дәстбьк’ареХwәдькә

(Мәтта4:12‑17;
Марqос1:14‑15)

14Иса бь qә wа та Р’ӧһ’ вә гә р’и йа 
Щә ли ле у нав-дән ге Wи һ’ә му 

* 4:4 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Нә кӧ т’ә не ин сан бь нен дь-
жи, ле бь һәр хә бә рә кә Хwә де». 
** 4:4 Qа ну на Дӧ ща ри 8:3. 
* 4:8 Qа ну на Дӧ ща ри 6:13. 
* 4:11 Зә бур 91:11-12. 
* 4:12 Qа ну на Дӧ ща ри 6:16. 
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али йед wи wә ла ти да бә ла бу. 
15Әwи к’ь ниш тедф wан да һин 
дь кьр у һ’ә му йа пә сь не Wи дь дан. 

БажареНьсрәте,льк’ӧИса
мәзьнбьбу,Wиqәбулнакә
(Мәтта13:53‑58;Марqос6:1‑6)

16Әw һа тә Ньс рә те, wи щи-
йе кӧ Әw ле мә зьн бьбу, ми на 
ә’дә те Хwә р’о жаф шә ми йе Әw 
к’ә тә к’ь ниш те у р’а бу кӧ бь ху-
нә. 17К’ь те ба Иша йа п’е хәм бәр 
да нә Wи у га ва к’ь те ба гӧ ло-
матк кь ри вә кьр, әw щи дит кӧ 
аһа нь ви сар бу: 
18 «Р’ӧ һ’е Хӧ дан ль сәр Мьн ә, 
 чьм ки Әwи Әз бь р’ун кь рь-

неф к’ьфш кь рьм, 
 wә ки Мьз ги ни йе бь дь мә 

фә qи ра, 
 у Әз шан дь мә һе си ра р’а бой 

сәр бәс ти йеф 
 у ко ра р’а бой ди ть не дан-

на син кьм, 
 аза йи йе бь дь мә бьн дәс та 
19 у са ла Хӧ да нә р’ә’ ме* жи 

бь дь мә нас кь рь не»**. 
20У к’ь теб гӧ ло матк кьр да бәр-
дәс ти р’у ньшт у к’ь ниш те да

һ’ә му зур’ бь бун ль Wи дь нь һе-
р’ин. 21Әwи дәст пе кьр wа на р’а 
гот: «Әва нь ви са ра иро һа тә се-
ри, га ва wә бь һист». 22Һ’ә му йа 
жи бо на Wи qәнщ хә бәр дь дан 
у сәр хә бәр да на Wи йә мә’ ри фәт 
зән дә гьр ти ма бун у дь го тьн: 
«Әва нә кӧ р’е Усьв ә?» 23Әwи 
wан р’а гот: «Һу не р’аст ве го-
ть не сәр Мьн бе жьн: ‹Һ’ә ки мо! 
Дә һ’ә ким ти йе ль хwә бь кә. У 
әw тьш тед мә бь һис тьн кӧ Тә 
Кә фәр на һу ме да кь рьн, ль вьр 
щи-мьс к’ә не хwә да жи бь кә›». 
24У гот: «Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, 
п’е хәм бәр щи-мьс к’ә не хwә да 
бе qә дьр ә. 25Әз р’ас ти йе wә р’а 
дь бе жьм, гә ләк жь нә би Исра-
еле да һе на Ел йас да һә бун, ча хе 
се сал у шәш мә һа ә’з ман һа тә 
гьр ть не у т’ә ма ми йа wә лет да 
бу хә ла йи кә гь ран. 26Ле Ел йас 
кә сә ки р’а нә һа тә шан дь не, 
пеш ть ри жь нә би йа жь ба жа ре 
Сә рәп та Сай де р’а*. 27У гә ләк 
к’о тиф жи Исра еле да һе на Ели-
шаф п’е хәм бәр да һә бун у жь wан 
т’ӧ кәс па qьж нә бу, пеш ть ри 
Нә’ ма неф жь Сур йа йе»*. 28Га ва 

* 4:19 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Са ла qә бул кь рь на Хӧ дан». 
** 4:18-19 Иша йа 61:1-2. 
* 4:25-26 П’ад ша ти III, 17:8-16. 
* 4:27 П’ад ша ти IV, 5:1-14. 
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һ’ә му йед к’ь ниш те да әв йәк 
бь һис тьн, һерс к’ә тьн. 29Р’а бун 
Әw жь ба жер дәр хьс тьн, бь рьн 
сәр wи ч’и йа йе ль к’ӧ ба жа ре 
wан һа ть бу че кь рь не, wә ки Wи 
жь кән дел да ба ве жьн. 30Ле Әw 
нав wан р’а дәр баз бу чу. 

Исар’ӧһ’ефһ’әрамфдәрдьхә
(Марqос1:21‑28)

31Иса бәр жер бу һа тә ба жа ре 
Кә фәр на һу ма Щә ли ле у р’о-
жа шә ми йе әw һин дь кь рьн. 
32Әw ль сәр һин кь рь на Wи 
зән дә гьр ти ма бун, чьм ки хә-
бәр да на Wи бь һ’ӧ кӧм бу. 33У 
к’ь ниш те да мә рь вәк һә бу, кӧ 
р’ӧ һ’еф щь на йиф һ’ә рамф пе р’а 
һә бу. Әwи бь дән гә ки бь льнд 
кь рә qи р’ин: 34«Wә йе! Тӧ чь жь 
мә дь хwа зи Исайе Ньс рә те? 
Тӧ һа ти йи qь р’а мә би ни? Әз 
за ньм Тӧ к’и йи. Тӧ Пи ро зе 
Хwә де йи!» 35Иса ле һь лат у 
гот: «Кәр’ бә у же дәр к’ә вә!» 
Щьн әw бәр wан ль ә’р де хьст 
у бе зь рар да йин жь wи дәр к’әт. 
36Һ’ә му зән дә гьр ти ман, һәв-
р’а дь го тьн: «Әв чь го тьн ә? 
Әw бь һ’ӧ кӧм у qә wа те ә’мь ри 
ль р’ӧ һ’ед һ’ә рам дь кә у дәр-
дь к’ә вьн?» 37У бә’ са Wи һ’ә му 
дор-бә ра бә ла дь бу. 

Исагәләкнәхwәшаqәнщдькә
(Мәтта8:14‑17;
Марqос1:29‑34)

38Әw жь к’ь ниш те дәр к’әт 
чу ма ла Шьм һ’унф. Хwә си йа 
Шьм һ’ун тә’л т’а йе да дь нә’-
ли йа у бо на wе жь Wи һи ви 
кь рьн. 39Иса сәр wе р’а сә кь ни, 
ль т’а йе һь лат у т’а йе же бәр’-
да. Дәст хwә да р’а бу сәр хwә, 
бәр дәс ти wан р’а кьр. 40Га ва 
р’о дь чу ава, һ’ә му йед кӧ щу-
р’ә-щу р’ә нә хwә ши йед wан 
һә бун ани нә щәм Wи. Әwи 
дәс те Хwә да ни сәр wан һәр 
йә ки у әw qәнщ кь рьн. 41Жь 
гә лә ка жи щьн дәр дь к’ә тьн, 
дь кь рь нә qи р’ин у дь го тьн: 
«Тӧ Кӧ р’е Хwә де йи!» Ле Иса 
ль wан һь лат у нә дь һьшт әw 
хә бәр дьн, чьм ки за нь бун кӧ 
Әw Мәсиһ ә. 

Даннасинийа
т’әмамийаЩьһустане

42Сь бәһ кӧ зә лал бу, Иса 
р’а бу чу щи ки хәw лә. Ә’ла ләт 
ль Wи дь гә р’и йан у һ’ә та щәм 
Wи һа тьн, нә дь һьш тьн кӧ Әw 
дәст жь wан бь к’ь ши нә. 43Ле 
Әwи wан р’а гот: «Гә рә ке Әз 
ба жа ред дьн да жи Мьз ги нийа  
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П’ад ша ти йаф Хwә де бь дьм, 
чьм ки Әз бо на wе йә ке һа ть-
мә шан дь не». 44У к’ь ниш тед 
Щь һус та не да* дан на син дь кьр. 

ИсагазишагьртедфХwәйә
пешьндькә

(Мәтта4:18‑22;
Марqос1:16‑20)

51Ща рә ке Иса ль бәр го-
ла Ще ни сар те сә кь ни бу 

у ә’ла лә те до ра Wи гьрт, кӧ 
хә бә ра Хwә де бь бь һе. 2У Әwи 
дӧ qә йьк дә ве го ле ди тьн, мә’-
си гьр жь wан дәр к’ә ть бун у 
т’о р’ед хwә дь шуш тьн. 3Иса 
к’ә тә qә йь кә кә жь wан, кӧ 
йа Шьм һ’ун бу, һи ви жь wи 
кьр, кӧ qә йь ке һь нә ки жь бә-
жеф дур хә. У Әw р’у ньшт, жь 
qә йь ке ә’ла ләт һин кьр. 4Ча-
хе Әwи хә бәр да на Хwә хь лаз 
кьр, Шьм һ’ун р’а гот: «Qә йь ке 
бь бә щи йе к’ур у т’о р’ед хwә 
ба ве жь нә не ч’и ре». 5Шьм һ’ун 
ле вә гә р’анд у гот: «Ма мос та, 
мә т’ә ма ми йа шә ве кьр-нә кьр 
тьш тәк нә гьрт, ле бо на ха ть ре 
Тә әзе т’о р’а ба ве жь ме». 6У га ва 
ӧса кь рьн, һа qас мә’ си к’ә ть не, 
кӧ т’о р’ед wан дь qә ти йан. 7У 
бь ни ша на га зи һә ва лед хwә йә 

qә йь ка дьн да дь кь рьн, кӧ бен 
али wан бь кьн. У әwа на һа тьн 
һәр дӧ qә йьк жи т’ь жи кь рьн, 
һьн дьк ма бу нӧq бу на. 8Га ва 
Шьм һ’ун-Пәт рус әв йәк дит, 
хwә ави тә чо ке Иса у гот: «Хӧ-
дан, ду ри мьн һә р’ә, әз йә ки 
гӧ нә к’арф ьм». 9Чьм ки бо на 
wан мә’ си йед гьр ти хофе wи у 
һ’ә му йед пе р’а гьр ть бу, 10ӧса 
жи Аqубф у Йу һ’ән на йеф кӧ р’ед 
Зә бә ди, кӧ һә ва лед Шьм һ’ун 
бун. У Иса Шьм һ’ун р’а гот: 
«Нә тьр сә! Жь вьр шун да те 
мә рь ва ми на мә’ си йа бь гь ри». 
11У qә йьк дәр хьс ть нә бә же, 
һәр тьшт һьш тьн пәй Wи чун. 

Исайәкижьк’отибуне
паqьждькә

(Мәтта8:1‑4;Марqос1:40‑45)

12Га ва Иса ба жа рә ки да бу, ль 
wьр мә рь вә ки сәр да пе да к’о ти 
һә бу. Ча хе әwи Иса дит, хwә 
дә вә р’у йа авит же ла ва кьр у 
гот: «Хӧ дан! Һә гәр бь хwа зи, Тӧ 
дь ка ри мьн па qьж ки». 13У Иса 
дәс те Хwә дь реж кь ре, ле к’әт 
у гот: «Әз дь хwа зьм. Па qьж 
бә!» У дәст хwә да к’о ти бун же 
чу. 14Иса т’ә ми да wи, кӧ ве 
йә ке кә си р’а нә бе жә, ле гот: 

* 4:44 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Щә ли ле да». 
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«Һә р’ә хwә ни ша ни к’а һин кә 
у ча wа Му са т’ә ми да йә, һ’ә ди-
йа па qьж бу на хwә бь дә, wә ки 
һ’ә му йа р’а бь бә шә’ дә ти, кӧ 
тӧ па qьж бу йи». 15Нав у дән ге 
Иса һе бә ла дь бу у п’ьр’ ә’ла ләт 
дь щь ви йа кӧ гӧһ да ри йа Wи 
бь кьн у жь нә хwә ши йед хwә 
qәнщ бьн. 16Ле Әwи Хwә ль 
щи йе хәw лә дь гьрт у дӧа дь кьр. 

Исашьлушә’тәкиqәнщдькә
угӧнедwидьбахшинә

(Мәтта9:1‑8;Марqос2:1‑12)

17Р’о жә ке ча хе Әwи һин дь-
кьр, фе рь сиф у дәрс да ред Qа-
ну не жи р’у ньш ть бун, кӧ жь 
һ’ә му гӧн дед Щә ли ле, Щь һус-
та не у жь Ор шә ли ме һа ть бун. 
Qә wа та Хӧ дан һа зьр бу, wә ки 
Иса нә хwә шед wан qәнщ бь кә. 
18Wе дә ме чәнд мә ри йа йә ки 
шь лу шә’т нь ви не ва анин у дь-
хwәс тьн әw бь бь ра на һьн дӧр’ 
у ль бәр Иса да ни на. 19У га ва 
wа на жь дәст ә’ла лә та гь ран т’ӧ 
р’е нә ди тьн кӧ wи би нь нә һьн-
дӧр’, р’а бу нә сәр хе ни, к’әр мид 
вә кь рьн, нь ви не ва да хьс ть нә 
на ва ма ле, ль бәр Иса. 20Га ва 
Әwи ба wә ри йа wан дит, го тә 
йе шь лу шә’т: «Ә’в до, гӧ нед 
тә һа ть нә бах шан дь не». 21Qа-
нун зан у фе рь си йа дәст пе кьр 

фь кь рин у һәв р’а го тьн: «Әв к’и 
йә аһа Хwә де бе һӧр мәт дь кә? 
Пеш ть ри Хwә де к’и дь ка рә 
гӧ на бь бах ши нә?» 22Фь кь ред 
wан Иса ва ә’йан бун у ль wан 
вә гә р’анд гот: «Һун чь дь ле 
хwә да дь фь кь рьн? 23К’и жан 
р’ь һ’әт те го ть не: ‹Гӧ нед тә 
һа ть нә бах шан дь не›, йан: ‹Р’а-
бә у бь гә р’ә?› 24Ле wә ки һун 
бь за нь бьн кӧ һ’ӧ кӧ ме Кӧ р’еф 
Ме рьв һә йә ль сәр дь не гӧ на 
бь бах ши нә», го тә йе шь лу-
шә’т: «Әз тә р’а дь бе жьм, р’а бә 
нь ви на хwә һьл дә һә р’ә ма ла 
хwә». 25Әw жи бәр ч’ә’ ве wан 
пе р’а-пе р’а р’а бу у нь ви на кӧ 
ль сәр п’ал да йи бу һьл да чу 
ма ла хwә у шь кь ри дь да Хwә-
де. 26Һ’ә му һ’әйр-һ’ӧж мә к’ар 
ман у шь кь ри дь да нә Хwә де, 
бь хофа мә зьн дь го тьн: «Иро 
мә тьш тед нә бу йи ди тьн». 

ИсагазиЛеwифдькә
(Мәтта9:9‑13;
Марqос2:13‑17)

27Пәй wе йә ке р’а Иса дәр к’әт, 
ль щи йе хәрщ һьл да не хәрщ-
гь рә ки р’у ньш ти дит кӧ на ве 
wи Ле wиф бу у го те: «Пәй Мьн 
wә рә». 28Әwи жи һәр тьшт һьшт, 
р’а бу пәй Wи чу. 29Ле wи ма ла 
хwә да һӧр мә тә кә мә зьн же р’а 
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кьр. Т’ә ви wан гә ләк хәрщ гьр у 
һь нә кед ма йин жи ль сәр сьф-
ре р’у ньш ть бун. 30Фе рь си йа у 
qа нун за нед wан би на хwә тәнг 
кь рьн у ша гьр тедф Wи р’а го тьн: 
«Чь ма һун т’ә ви хәрщ гьр у гӧ-
нә к’а ра дь хwьн у вә дь хwьн?» 
31Иса ль wан вә гә р’анд у гот: 
«Сах ләм нә һ’әw ще һ’ә ким ьн, 
ле нә хwәш. 32Әз нә һа ть мә га зи 
йед р’аст кьм, ле га зи гӧ нә к’а ра 
бо на т’о бә йи йеф». 

Пьрсар’ожигьртьне
(Мәтта9:14‑17;Марqос2:18‑22)

33Wа на жь Иса пьр си: «Чь ма 
ша гьр тед Йу һ’ән на у ӧса жи йед 
фе рь си йа т’ь ме р’о жи дь гь рьн 
у дӧа дь кьн, ле ша гьр тед Тә 
дь хwьн у вә дь хwьн?» 34Әwи 
жи го тә wан: «Һун дь ка рьн 
бе жь нә хwән ди йед дә’ wа те: 
‹Р’о жи бь гь рьн›, һ’ә та кӧ зә’ ва 
т’ә ви wан ә? 35Ле р’о же бен, га ва 
зә’ ва жь wан бе һьл да не, һьн ге 
wан р’о жа да wе р’о жи бь гь рьн». 

36Әwи мә сә ләк жи wан р’а гот: 
«Кә сәк жь п’ар ч’е ну на бь р’ә у 
к’ьн ща кә вьн п’и нә на кә. Һә гәр 
ӧса бь кә, һьн п’ар ч’е ну дь qә-
ле шә, һьн жи кә вьн у ну ль һәв 

на кьн. 37У нә жи кә сәк шә ра ва 
ну дь кә мәш кед кә вьн. Һә гәр 
ӧса бь кә, шә ра ва ну wе мәш ка 
бь т’ә qи нә у бь р’ь жә, мәш ке жи 
хь раб бьн. 38Ле гә рә ке шә ра ва 
ну бь кь нә мәш кед ну*. 39У кә сәк 
пәй шә ра ва кә вьн р’а на хwа зә 
йа ну вә хwә, чьм ки йа кә вьн 
һе ле хwәш те». 

Пьрсар’ожафшәмийе
(Мәтта12:1‑8;
Марqос2:23‑28)

61Р’о жә кә шә ми йе Иса на-
ва зә ви йа р’а дәр баз дь бу, 

ша гьр тед Wи сьм бьл ед гә ньм 
дь чь нин, дәс тед хwә да дь фь-
рь кан дьн у дь хwа рьн. 2Ле жь 
фе рь си йа һь нә ка гот: «Чь ма 
һун тьш те нә ща й и зи р’о жаф 
шә ми йе дь кьн?» 3Иса ль wан 
вә гә р’анд у гот: «Wә нә хwән-
ди йә кӧ Да wьд чь кьр, га ва әw 
у йед пе р’а бьр’ чи бун? 4Нә 
әw к’ә тә Ха наф Хwә де у на неф 
Хwә де р’а да йи һьл да, һьн хwә ха 
хwар, һьн жи да йед т’ә ви хwә, 
wә ки т’ӧ кә си р’а нә ща йиз бу 
бь хwа ра, пеш ть ри к’а һи на?»* 
5У вә гә р’и йа wан р’а гот: «Кӧ р’е 
Ме рьв Хӧ да не шә ми йе йә жи». 

* 5:38 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Кӧ һәр дӧ жи бе нә хwәй кь рь не». 
* 6:4 Qа ну на К’а һин ти йе 24:9; П’ад ша ти I, 21:1-6. 
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Исар’ожашәмийемәрьвекӧ
дәстеwик’ьшийабу

qәнщдькә
(Мәтта12:9‑14;Марqос3:1‑6)

6У р’о жа шә ми кә дьн Иса чу 
к’ь ниш те, кӧ һин бь кә. Мә рь вәк 
ль wьр һә бу, кӧ дәс те wи йи р’ас те 
к’ь ши йа бу. 7Ч’ә’ ве qа нун зан у 
фе рь си йа ль сәр Wи бун, гә ло 
wе р’о жа шә ми йе нә хwә ша qәнщ 
кә йан на, wә ки мә’ ни кә wан 
һә бә, кӧ хәй ба Wи бь кьн. 8Ле 
фь кь ред wан Иса ва ә’йан бун 
у wи мә рь ве дәст к’ь ши йа йи р’а 
гот: «Р’а бә ве го вә ке бь сә кь нә». 
Әw жи р’а бу сә кь ни. 9Һьн ге Иса 
wан р’а гот: «Әзе пьр сә ке жь wә 
бь кьм. Р’о жа шә ми йе чь ща йиз 
ә бь кьн: Qән щи йан хь ра би, 
р’ӧ һ’ә ки хь лаз кьн йан ӧн да 
кьн?» 10У Иса ль һ’ә му йед до ра 
Хwә нь һе р’и, wи мә рь ви р’а гот: 
«Дәс те хwә дь реж кә». Әwи жи 
ӧса кьр у дәс те wи ди са qәнщ 
бу. 11Һьн ге wа на жь һер са хwә 
дь хwар, нав һәв да дь ше wь рин, 
кӧ чь би нь нә сә ре Иса. 

Бьжартьна
һәрдонздәһшандийаф

(Мәтта10:1‑4;Марqос3:13‑19)

12Wан р’о жа да Иса чу сә ре 
ч’и йе, кӧ дӧа бь кә у т’ә ма ми йа 

шә ве бәр Хwә де бь дӧа дәр баз 
кьр. 13Ча хе сь бәһ зә лал бу, 
Әwи га зи ша гьр тед Хwә кь рьн 
у донз дәһ мә рьв жь нав wан 
бь жар тьн, кӧ на вед wан жи 
«шан диф» да ни: 14Шьм һ’у не кӧ 
на ве wи да ни Пәт русф у бьре 
wи Ән дра wьс, Аqуб у Йу һ’ән на, 
Фи ли по у Бәр то ло мә йо, 15Мәт-
та у Т’у ма, Аqу беф Һал фа wо у 
Шьм һ’у не кӧ wә лат п’а рьстф 
дь һа тә го ть не. 16Щь һу да йе 
Аqуб у Щь һу да йеф Ис хәр йо ти, 
кӧ нә ма ми йаф Wи кьр. 

Исаданнасиндькә,
һиндькәуqәнщдькә

(Мәтта4:23‑25)

17Әw бь т’ә ви wан бәр жер 
бу һат, р’ас тә ке сә кь ни. Ль wе 
дә ре к’о мә кә ша гьр та йә мә зьн 
у щьм ә’ тә кә гь ран жь т’ә ма-
ми йа Щь һус та не, Ор шә ли ме 
у жь дә ве бә’ ра Су ре у Сайде 
щь ви йа йи бун. 18Әwа на һа ть-
бун, wә ки гӧһ да ри йа Wи бь кьн 
у жь нә хwә ши йед хwә qәнщ 
бьн. У йед жь р’ӧ һ’ед һ’ә рам 
щә фа дь к’ь шан дьн жи qәнщ 
дь бун. 19У т’ә ма ми йа ә’ла лә-
те жи дь щә’ данд, wә ки дәс те 
хwә бь да на Wи, чьм ки qә wат 
жь Wи дәр дь к’әт у һәр кәс жь 
wан qәнщ дь бу. 
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Йедхwәзьлиунәхwәзьли
(Мәтта5:1‑12)

20Иса бә ре Хwә да ша гьр тед 
Хwә у гот: 
 «Хwә зи ль wә фә qи ра, 
 чьм ки П’ад ша ти йаф Хwә де 

йа wә йә. 
21 Хwә зи ль wә, кӧ һун нь һа 

бьр’ чи нә, 
 чьм ки һу не т’ер бьн. 
 Хwә зи ль wә, кӧ һун нь һа 

дь гь рин, 
 чьм ки һу не бь к’ә ньн. 
22 Хwә зи ль wә, га ва һун бо на 

Кӧ р’е Ме рьв бәр ч’ә’ ве 
мә ри йа р’әш бьн, 

 га ва wә qә бул нә кьн, wә 
бе һӧр мәт кьн 

 у на ве хь раб сәр wә дәр хьн. 
23Wе р’о же әшq бьн у жь ша бу на 
бь ра нь гед wә ә’рд нә гь рә, чьм-
ки ва һә qе wә ль ә’з мен гә ләк 
ә, чьм ки кал-ба вед wан жи 
сә ре п’е хәм бә ра ӧса дь кь рьн. 
24 Ле wәй ль wә дәw лә ти йа, 
 чьм ки һун гь һиш ть нә мә-

рә ме хwә. 
25 Wәй ль wә, кӧ һун нь һа т’ер 

ьн, 
 чьм ки һу не бьр’ чи бьн. 
 Wәй ль wә, кӧ һун нь һа дь-

к’ә ньн, 

 чьм ки һу не бь гь рин у ши не 
бь кьн. 

26 Wәй ль wә, кӧ һ’ә му мә рьв 
бо на wә qәнщ хә бәр дь дьн, 

 чьм ки кал-ба вед wан жи 
п’е хәм бә ред дә рәw р’а ӧса 
дь кь рьн. 

Дьжмьнедхwәһ’ьзбькьн
(Мәтта5:38‑48;7:12а)

27Ле Әз wә р’а, йед кӧ дь бь-
һен дь бе жьм, дьж мь нед хwә 
һ’ьз бь кьн, хер нә хwаз ед хwә р’а 
qән щи йе бь кьн. 28Нь фьр’ кь ред 
хwә бьм ба рәк кьн у бо на йед 
хь ра би йе wә дь кьн, дӧа бь кьн. 
29Һә гәр йәк р’у йе тә хә, йе 
дьн жи бь дә бәр у йе кӧ п’о те 
тә жь тә бьс ти нә, кь ра се хwә 
жи же р’а бь һе лә. 30Бь дә wи, 
к’и жь тә дь хwа зә у к’и жь тә 
дьс ти нә паш да нә хwа зә. 31У 
ча wа һун дь хwа зьн мә рьв бо на 
wә бь кьн, һун жи ӧса wан р’а 
бь кьн. 32Һә гәр һун wан һ’ьз 
бь кьн, к’и жан кӧ wә һ’ьз дь-
кьн, чь фәй дә? Нә гӧ нә к’ар 
жи wан һ’ьз дь кьн, к’и жан кӧ 
wан һ’ьз дь кьн? 33У һә гәр һун 
qән щи кь ред хwә р’а qән щи йе 
бь кьн, чь фәй дә? Нә гӧ нә к’ар 
жи ӧса дь кьн? 34У һә гәр һун 
дәйн дь дь нә йед ӧса, жь к’и жа на 
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гӧ ма на wә һә йә паш да бьс ти-
ньн, чь фәй дә? Нә гӧ нә к’ар 
жи дәйн дь дь нә гӧ нә к’а ра, кӧ 
ди са һа qа си паш да бьс ти ньн? 
35Ле һун дьж мь нед хwә һ’ьз 
бь кьн, qән щи йе бь кьн, дәйн 
бь дьн у һи ви йа вә гә р’ан дь не 
нә ми ньн. Һә qе wә йе гә ләк бә 
у һу не бь бь нә за р’ед Йе Һә ри 
Жор ьн. Чьм ки Әw бо на бе ше-
кь ра жи, нә р’ас та жи qәнщ ә. 
36Дьл р’ә’м бьн, ча wа Ба веф wә 
дьл р’ә’м ә. 

Һинкьрьнадәрһәqа
ломәкьрьнедаф
(Мәтта7:1‑5)

37Ло ма нә кьн у ло мә йе ль 
wә нә бьн, нә һә qи йе нә кьн, 
нә һә qи wе ль wә нә бә, бь бах-
ши ньн wә р’а wе бе бах шан дь не. 
38Бь дьн, wә р’а wе бе да йи не, 
бь пи ва нә кә т’ь жи һ’ә жан ди, 
дә wь сан ди, сә ри qуч’ wе бь кь-
нә п’е ша wә. Чьм ки бь чь ча пе 
һун бь пи вьн, бь wе жи wә р’а 
wе бе пи ва не». 39Әwи мә сә ләк 
жи wан р’а гот: «Гә ло кор дь-
ка рә р’е бә ри йе ко ра бь кә? Нә 
һәр дӧ йе жи бь к’ә вь нә ч’ә’ ле? 
40Ша гьрт жь дәрс да ре хwә нә 
мәс тьр ә, ле әwе кӧ хwән дь на 
хwә р’ьнд пек ти нә, дь ка рә 
ми на дәрс да ре хwә бә. 41Тӧ 

чь ма qьр шь ке ч’ә’ ве бьре хwә да 
дь би ни, ле к’е ра не ч’ә’ ве хwә-
да на би ни? 42Йан жи ча wа тӧ 
дь ка ри бе жи бьре хwә: ‹Бь ра, 
бь һе лә кӧ әз qьр шьк жь ч’ә’ ве 
тә дәр хьм›, ле тӧ к’е ра не ч’ә’ ве 
хwә да на би ни? Дӧ р’у! Пе ши йе 
к’е ра не ч’ә’ ве хwә дәр хә. Паше 
те qәнщ бь би ни кӧ ча wа qьр-
шьк жь ч’ә’ ве бьре хwә дәр хи. 

Дарубәреwе
(Мәтта7:17‑20;12:34б,35)

43Да ра qәнщ бә ре хь раб 
на дә, нә жи да ра хь раб бә ре 
qәнщ. 44Һәр дар жь бә ре хwә 
те нас кь рь не, кә сәк жь сть-
ри йа һе жи ра на чь нә у нә жи 
жь дь р’и йе ть ри йа. 45Мә рь ве 
qәнщ, жь хьз на дь ле хwә йи 
qәнщ, qән щи йе дәр ти нә, ле 
мә рь ве хь раб, жь хьз на дь ле 
хwә йи хь раб хь ра би йе дәр ти нә. 
Чьм ки дь ле wи чь ва т’ь жи йә 
зар жи әwе дь бе жә. 

Һ’имеддӧмала
(Мәтта7:24‑27)

46Һун чь ма Мьн р’а ‹Хӧ дан! 
Хӧ дан!› дь бе жьн у wан тьш тед 
кӧ Әз wә р’а дь бе жьм на кьн? 
47Һәр кә се кӧ те щәм Мьн 
го ть нед Мьн дь бь һе у дь qә-
ди нә, Әз wә р’а бе жьм ми на 
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к’е йә. 48Әw ми на мә рь вә ки 
йә, йе кӧ ма ле че дь кә, ә’р де 
дь к’о лә к’ур дь кә, һ’и ме wе ль 
сәр ке вьр да ти нә. У га ва ле йиф 
р’а дь бә, ч’әм ль wе ма ле дь хә, 
әw на һ’ә жә, чьм ки р’ьнд һа ть-
бу че кь рь не. 49Ле әwе хә бә ред 
Мьн дь бь һе у на qә ди нә, ми на 
мә рь вә ки йә, йе кӧ сәр хwә ли-
йе бе һ’им ма ле хwә р’а че дь кә. 
Га ва ч’әм ле дь хә, дәст хwә да 
һьл дь ше, wе ран дь бә, ль бәр 
ми ра т’е дь чә». 

Исахӧламесәрсәдәкиф
qәнщдькә

(Мәтта8:5‑13;Йуһ’әнна4:43‑54)

71Га ва Иса әw го ть нед кӧ 
wе гӧһ да ра р’а бь го та хь лаз 

кь рьн, чу Кә фәр на һу ме. 2У 
хӧ ла ме сәр сә дә киф, кӧ бо на 
wи йә ки һе жа бу, нә хwәш бәр 
мь рь не бу. 3Га ва әwи бо на Иса 
бь һист, р’ус пи йедф щь һу йаф 
шан дь нә щәм Wи у же һи ви 
кьр, кӧ бе хӧ ла ме wи хь лаз 
кә. 4Әwа на һа ть нә щәм Иса, 
гә лә ки һи ви же кь рьн у го-
тьн: «Әw һе жа йә кӧ Тӧ әве 
qән щи йе же р’а бь ки, 5чьм ки 
әw мь лә те мә һ’ьз дь кә у к’ь-
ни шт жи бо на мә че кь ри йә». 
6Һьн ге Иса т’ә ви wан чу. Га ва 
не зи ки ма ле бу, сәр сәд чәнд 

дос тед хwә шан дь нә пе ши йа 
Wи, Wи р’а гот: «Хӧ дан, зә’ мә те 
нә би нә, чьм ки әз нә һе жа мә 
кӧ Тӧ бе йи ма ла мьн. 7Бо на ве 
йә ке мьн хwә ла йи qи Тә нә гьрт, 
кӧ бь һа та ма пәй Тә жи. Т’ә не 
хә бә рә ке бе жә у хӧ ла ме мь не 
qәнщ бә. 8Чьм ки әз хwә ха жи 
мә рь вә ки бьн һ’ӧ кӧм да мә у бьн 
дәс те мьн да жи әс кәр һә нә. Әз 
йә ки р’а дь бе жьм: ‹Һә р’ә›, дь чә, 
йә ки дьн р’а дь бе жьм: ‹Wә рә›, 
те у жь хӧ ла ме хwә р’а дь бе жьм: 
‹Әви тьш ти бь кә›, дь кә». 9Га-
ва Иса әв йәк бь һист, сәр wи 
зән дә гьр ти ма у вә гә р’и йа сәр 
wе щьм ә’ та кӧ пәй Wи дь чу, 
гот: «Әз wә р’а дь бе жьм, Мьн 
Исра еле да жи ба wә ри кә аһа 
йә ки да нә ди ти йә». 10У әwед 
шан ди вә гә р’и йа нә мал, ди-
тьн кӧ wе әw хӧ лам qәнщ бу йә. 

Сахбунакӧр’ежьнәбийе
11Р’о жә кә дьн Иса чу ба жа-

рә ки, кӧ на ве wи На йин бу у 
ша гьр тед Wи жи т’ә ви ә’ла лә-
тә кә гь ран Wи р’а дь чун. 12Га ва 
не зи ки дәр гә һе ба жер бу, ва 
мь рик дәр дь хьс тьн. Әw кӧ р’е 
жь нә би кә та йе т’ә не бу у гә ләк 
һә wа ри жи жь ба жер пе р’а дь-
чун. 13Га ва Хӧ дан де дит, гӧ не 
Wи ле һат у wе р’а гот: «Нә гь ри». 
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14Әw не зи ки дар бә сте бу гьрт у 
әwед кӧ дь бьр ьн сә кь нин, Иса 
гот: «Хор то! Әз тә р’а дь бе жьм, 
р’а бә!» 15Мь ри р’а бу р’у ньшт, 
дәст пе кьр хә бәр да у Иса әw 
да ди йа wи. 16У саw к’ә тә сәр 
һ’ә му йа, шь кь ри дь да нә Хwә-
де у дь го тьн: «П’е хәм бә рә ки 
мә зьн на ва мә да дәр к’ә ти йә!» 
у: «Хwә де сә рик да йә мь лә те 
Хwә!» 17Нав у дән ге Wи т’ә ма-
ми йа Щь һус та не у дор-бә ре 
wе бә ла бу. 

Исащабапьрса
Йуһ’әннайеньхӧмдардьдә

(Мәтта11:1‑19)

18Ша гьр тед Йу һ’ән на Йу-
һ’ән на р’а бо на ван һ’ә му тьш та 
го тьн. Йу һ’ән на жи га зи дӧ ша-
гьр тед хwә кьр 19у әw шан дь нә 
щәм Хӧ дан, wә ки же бь пьр сьн: 
«Тӧ Әw и, Йе кӧ гә рә ке бь һа та, 
йан әм һи ви йа йә ки дьн бьн?» 
20Әw мә ри һа ть нә щәм Иса у 
го тьн: «Йу һ’ән на йе нь хӧм дарф 
әм шан дь нә щәм Тә, кӧ жь 
Тә бь пьр сьн, Тӧ Әw и, Йе кӧ 
гә рә ке бь һа та, йан әм һи ви йа 
йә ки дьн бьн?» 21У wе дә ме Иса 
гә ләк жь нә хwә ши йа, дәр ба, 
жь р’ӧ һ’ед хь раб qәнщ кь рьн 

у ч’ә’ вед гә ләк ко ра вә кь рьн. 
22Иса ль wан вә гә р’анд у гот: 
«Һә р’ьн, чь кӧ wә дит у бь һист 
Йу һ’ән на р’а бе жьн: Кор дь-
би ньн, сә qәт дь гә р’ьн, к’о ти 
па qьж дь бьн, кәр’ дь бь һен, 
мь ри р’а дь бьн у фә qи ра р’а жи 
Мьз ги ни те да йи не. 23У хwә зи 
ль wи, кӧ жь Мьн п’ьшк на бә». 
24Га ва әwед кӧ Йу һ’ән на 

шан дь бун чун, Иса бо на Йу-
һ’ән на ә’ла лә те р’а дәст пе кьр 
гот: «Һун дәр к’ә ть нә бә р’и йе 
чь бь би ньн? Qа ми шә киф кӧ жь 
ба йе дь һ’ә жә? 25Йан дәр к’ә тьн 
чь бь би ньн? Мә рь вә ки к’ьн ще 
на зькф ль хwә кь ри? Нә әwед 
кӧ к’ьн ще на зьк хwә дь кьн у 
ә’мь ре р’ьнд дәр баз дь кьн, әw 
ма лед п’ад ша да нә? 26Йан һун 
дәр к’ә тьн чь бь би ньн? П’е хәм-
бә рә ки? Бә ле, Әз wә р’а дь бе жьм, 
жь п’е хәм бә рә ки жи мәс тьр ә. 
27Әва әw ә, бо на к’и жа ни нь-
ви сар ә: ‹Ва йә Әзе qа сь де Хwә 
пе ши йа Тә ва бь ши ньм. Әwе 
р’и йа Тә пе ши йа Тә ва һа зьр 
кә›*. 28Әз wә р’а дь бе жьм, жь 
на ва әwед кӧ жь к’ӧл фә та дь не 
к’ә ть нә, т’ӧ кәс жь Йу һ’ән на 
мәс тьр нә бу йә, ле П’ад ша ти йа 
Хwә де да йе һә ри бь ч’ук жь wи 

* 7:27 Ма ла хи 3:1. 



159

ЛУ QА, 7  

мәс тьр ә». 29Га ва т’ә ма ми йа 
щьм ә’ те, ӧса жи хәрщ гь ра әв 
йәк бь һист, т’ьв ди ра Хwә де 
р’аст һ’ә саб кь рьн, чьм ки бь 
нь хӧ ман дь на Йу һ’ән на һа ть бу-
нә нь хӧ ман дь не. 30Ле фе рь си у 
qа нун за на бо на хwә т’ьв ди ра 
Хwә де т’әх сирф кь рьн, чьм ки 
wа на нә хwәст кӧ жь Йу һ’ән на 
бе нә нь хӧ ман дь не. 
31Иса сәр да зе дә кьр гот: 

«Әз мә рь вед ви нь сь ли ми на 
чь бь шь би ньм? Йан әw ми на 
чь нә? 32Әw ми на wан за р’а нә, 
йед кӧ ба за ре да р’у ньш ти нә, 
га зи һәв дӧ дь кьн у дь бе жьн: 
‹Мә бо на wә зӧр’ не хьст, һун 
нә р’ә qь син у бо на wә бәйт’ф гот, 
һун нә гь ри йан›. 33Йу һ’ән на йе 
нь хӧм дар һат, нә нан дь хwар, 
нә жи шә рав вә дь хwар*, wә дь-
гот: ‹Щьн wи да һә йә›. 34Кӧ р’е 
Ме рьв һат, дь хwә у вә дь хwә, 
һун бо на Wи дь бе жьн: ‹Ва Әw 
йә ки пәй хwа рьн у вә хwа рь не 
к’ә ти йә, дос те хәрщ гьр у гӧ-
нә к’а ра йә›. 35Ле һ’ә му йед кӧ 
пәй сәр wах ти йе дь чьн әw к’ьфш 
дь кьн кӧ сәр wах ти р’аст ә*». 

ИсамалаШьмһ’унда
к’ӧлфәтагӧнәк’ардьбахшинә
36Йә ки фе рь си һи ви жь Иса 

кьр, кӧ т’ә ви wи хwа рь не бь хwә. 
Әw жи чу ма ла wи фе рь си йи, 
сәр сьф ре р’у ньшт. 37У wи 
ба жа ри да к’ӧл фә тә кә ч’ә’в-
дәрф һә бу. Га ва wе бь һист кӧ 
Әw ма ла фе рь си да сәр сьф ре 
р’у ньш ти йә, дәр да нә кәф ала-
бас ть ре йи р’у не бин хwәш ани, 
38пьш те ва бәр нь гед Wи сә кь ни 
гь ри йа, бь һе сь ред хwә нь гед 
Wи шьл кь рьн у бь п’о р’е сә ре 
хwә жи зь һа кь рьн. Паше нь гед 
Wи р’а му сан, бь р’у не бин-
хwәш жи р’унф кь рьн. 39Га ва 
wи фе рь си йе кӧ әw т’әг лиф 
кь рь бу әв йәк дит, дь ле хwә-
да гот: «Һә гәр Әва п’е хәм бәр 
бу йа, wе бь за нь бу йа кӧ к’и йә 
у йә кә ча wа йә дәс те хwә да йә 
Wи», чьм ки йә кә ч’ә’в дәр бу. 
40Иса wи р’а гот: «Шьм һ’ун, 
Әз дь хwа зьм тьш тә ки тә р’а 
бе жьм». Әwи жи гот: «К’ә рәм 
кә бе жә, дәрс дар». Иса гот: 
41«Дӧ дәйн да ред йә ки һә бун, 

* 7:33 Йу һ’ән на йе нь хӧм дар йә ки «нә зирф» дь һа тә һ’ә са бе. 
* 7:35 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Сәр wах ти жь һ’ә му за р’ед хwә 
р’аст к’ьфш дь бә». Һь нәк жи аһа фә’м дь кьн: «Сәр wах ти жь һ’ә му 
ә’мә лед хwә к’ьфш дь бә кӧ әw р’аст ә». 
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йәк пен сьд зи виф дәйн да ре wи 
бу, йәк жи пен щи. 42Ле чьм ки 
тьш тә ки wан т’ӧнә бу кӧ дәй-
не хwә бь да на, әwи бах шан дә 
һәр дӧ йа жи. Нь һа жь wан һәр 
дӧ йа к’и жа не гә лә ки wи һ’ьз 
бь кә?» 43Шьм һ’ун ле вә гә р’анд 
у го те: «Т’әх ми на мьн әwе кӧ 
гә ләк же р’а һа тә бах шан дь не». 
Иса wи р’а гот: «Тә р’аст те 
дәр хьст». 44У сәр к’ӧл фә те да 
вә гә р’и йа, Шьм һ’ун р’а гот: «Ве 
к’ӧл фә те тӧ дь би ни? Әз һа ть-
мә ма ла тә, бо на нь гед Мьн 
тә ав нә да, ле әве бь һе сь ред 
хwә нь гед Мьн шьл кь рьн у бь 
п’о р’е сә ре хwә жи зь һа кь рьн. 
45Тә р’а му са нәк нә да Мьн, ле 
жь һьн ге ва кӧ Әз һа ть мә вьр, 
әве дәст жь р’а му са на нь гед 
Мьн нә к’ь шан ди йә. 46Тә сә-
ре Мьн р’унф нә кьр, ле әве бь 
р’у не бин хwәш нь гед Мьн р’ун 
кь рьн. 47Бо на ве йә ке Әз тә р’а 
дь бе жьм, гӧ нед ве кӧ гә ләк бун 
һа ть нә бах шан дь не, лә ма әве 
гә ләк һ’ьз кьр. Чьм ки к’е р’а 
гә ләк те нә бах шан дь не, гә ләк 
жи һ’ьз дь кә. Ле к’е р’а һьн дьк 
те нә бах шан дь не, әw һьн дь ки 
һ’ьз дь кә». 48У wе р’а гот: «Гӧ-
нед тә һа ть нә бах шан дь не». 
49Һьн ге әwед кӧ т’ә ви Wи сәр 
сьф ре р’у ньш ть бун нав хwә да 

дь го тьн: «Әва к’и йә, һ’ә та кӧ 
гӧ на жи дь бах ши нә?» 50У Иса 
wе к’ӧл фә те р’а гот: «Ба wә ри-
йа тә тӧ хь лаз кь ри. Бь хер у 
сь ла мәт һә р’ә». 

К’ӧлфәтедкӧпәйИсадьчун

81Пәй ве йә ке р’а Иса гӧнд 
у ба жа ра дь гә р’и йа, дан на-

син дь кьр, Мьз ги ни йа П’ад ша-
ти йа Хwә де дь да у һәр донз дәһ 
ша гьрт жи Пе р’а бун, 2ӧса жи 
чәнд к’ӧл фә тед кӧ жь р’ӧ һ’ед 
хь раб у нә хwә ши йа qәнщ бь бун: 
Мәр йә ма кӧ же р’а Мәж дә ла ни 
дь го тьн, йа кӧ һ’әфт щьн же 
дәр к’ә ть бун 3у Йо һа на, жь на 
Ху за йе wә к’ил хәр щеф ма ла 
Һе ро дәс, Со сьн у гә лә кед ма-
йин, кӧ wа на бь һә бу каф хwә ва 
wан р’а бәр дәс ти дь кь рьн. 

Мәсәлат’охьмр’әшф
(Мәтта13:1‑9;Марqос4:1‑9)

4У га ва ә’ла лә тә кә гь ран жь 
гә ләк ба жа ра щәм Иса щь ви йа, 
Әwи мә сә ләк гот: 5«Т’о хьм р’әшф 
р’а бу чу кӧ т’ох ьм бь р’ә ши нә. 
Га ва дь р’ә шанд, һь нәк к’ә ть нә 
дә ве р’е һа ть нә п’е пәс кь рь не 
у тәй рә дед ә’з мен һа тьн әw 
хwа рьн. 6У һь нәк жи к’ә ть нә 
щи йе кә вь ри, га ва шин бун, жь 
дәст ке ма си йа шь ла йе һ’ьшк 
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бун. 7У һь нәк жи к’ә ть нә на ва 
сть ри йа, сть ри жи пе р’а шин 
бун у әw хә нь qан дьн. 8Һь нә-
кед дьн жи к’ә ть нә на ва ә’р де 
qәнщ у шин бун, сәд щар бәр 
дан». Га ва әв йәк гот, кь рә 
га зи: «Гӧ һе к’е йи бь һис ть не 
һә йә бь ра бь бь һе!» 

Исачьмабьмәсәла
хәбәрдьдә

(Мәтта13:10‑17;
Марqос4:10‑12)

9Ша гьр тед Wи же пьр син: 
«Мә’ на әве мә сә ле чь йә?» 
10Әwи гот: «Wә р’а һа ти йә да-
йи не, кӧ һун сӧ р’ед П’ад ша ти йа 
Хwә де бь за нь бьн, ле йед ма йин-
р’а бь мә сә ла те хә бәр да не кӧ: 
‹Бь нь һе р’ьн у нә би ньн, бь бь һен 
у фә’м нә кьн›*. 

Шьровәкьрьна
мәсәлат’охьмр’әш
(Мәтта13:18‑23;
Марqос4:13‑20)

11Әв ә мә’ на ве мә сә ле: Т’ох ьм 
хә бә ра Хwә де йә. 12Т’о хь мед кӧ 
к’ә ть нә дә ве р’е әw ьн, йед кӧ 
хә бә ре дь бь һен, ле ми ре щьн те 
хә бә ре жь дь ле wан дәр дь хә, 
кӧ нә бә ба wәр бь кьн у хь лазф 

бьн. 13Т’о хь мед кӧ к’ә ть нә щи-
йе кә вь ри әw ьн, йед кӧ га ва 
хә бә ре дь бь һен, бь әшq у ша 
qә бул дь кьн. Ле чьм ки р’а wед 
wан т’ӧнә нә, дә мә кә кьн ба wәр 
дь кьн у wәх те ще р’ь бан дь не 
дь к’ә вьн. 14Т’о хь мед кӧ к’ә ть-
нә на ва сть ри йа әw ьн, йед кӧ 
хә бә ре дь бь һен, хә мед дь не ва, 
дәw ләт у ша бу на ви ә’мь ри ва 
мь жул дь бьн, дь хә нь qьн у бә ред 
wан на гь һи жьн. 15У т’о хь мед 
к’ә ть нә нав ә’р де qәнщ әw ьн, 
йед кӧ бь дь ле сах у qәнщ хә-
бә ре дь бь һен, дь ле хwә да хwәй 
дь кьн у бь сә бьр бә ре хwә дь дьн. 

Ч’ьрасәрп’еч’ьреф
(Марqос4:21‑25)

16Т’ӧ кәс ч’ь ра ве хьс ти на кә 
бьн фь ра qе, нә жи дь кә бьн 
щи-нь ви не, ле да ти нә сәр п’е-
ч’ь реф, wә ки әwед кӧ дь к’ә вь нә 
һьн дӧр’, р’о на йе бь би ньн. 17Чьм-
ки тьш тә ки вә шар ти т’ӧнә кӧ 
дәр нә йе у нә жи тьш тә ки дь зи ва, 
кӧ хӧйа нә бә у нә йе бәр р’о на йе. 
18Аwа ди на хwә бь дь не кӧ һун 
ча wа дь бь һен, чьм ки к’е р’а кӧ 
һә йә, wе һе ле зе дә бә у к’е р’а 
кӧ т’ӧнә, әwе кӧ wи т’ь ре һә йә 
жи, wе же бе стан дь не». 

* 8:10 Иша йа 6:9. 
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ДеубьрайедИса
(Мәтта12:46‑50;
Марqос3:31‑35)

19Һьн ге де у бь ра йед Wи 
һа ть нә щәм Wи, ле жь дәст 
зә’ф бу на ә’ла лә те нь ка рь бун 
не зи ки Wи бу на. 20Щаб да нә 
Wи кӧ: «Ди йа Тә у бь ра йед Тә 
дәр ва сә кь ни нә у дь хwа зьн Тә 
бь би ньн». 21Әwи жи ль wан 
вә гә р’анд у гот: «Де у бь ра-
йед Мьн әw ьн, йед кӧ хә бә ра 
Хwә де дь бь һен у дь qә ди ньн». 

Исафьртонефдьсәqьр’инә
(Мәтта8:23‑27;Марqос4:35‑41)

22Р’о жә ке Иса ша гьр тед Хwә-
ва к’ә тә qә йь ке у го тә wан: «Әм 
дәр ба зи wи бә ри го ле бьн». 
У р’е к’ә тьн. 23Га ва qә йь ке да 
дь чун, Әw хәw р’а чу. У фьр-
то нәкф ль го ле р’а бу, qә йьк 
т’ь жи ав дь бу, әw qә зи йе да 
бун. 24Һьн ге ша гьрт не зи ки 
Wи бун, Әw һ’ьш йар кь рьн у 
го ть не: «Ма мос та, Ма мос та! 
Әм ӧн да дь бьн!» Әw р’а бу, ль 
ба йе у пе лед аве һь лат, әw сә-
кь нин у сә qь р’ин. 25Һьн ге Әwи 
wан р’а гот: «Ба wә ри йа wә к’а не 

йә?» У wа на бь хоф, ә’щеб ма йи 
һәв р’а го тьн: «Гә ло әв к’и йә, 
кӧ ә’мь ри сәр бе у аве жи дь кә 
у ель миф Wи дь бьн?» 

Исайәкищьнак’әтиф
qәнщдькә

(Мәтта8:28‑34;Марqос5:1‑20)

26Әwа на бь qә йь ке чу нә т’оп-
ра хед Гь ра си не, пеш бә ри Щә-
ли ле. 27Га ва Әw дәр к’ә тә бә же, 
жь wи ба жа ри мә рь вәк дәр к’ә тә 
пе ши йа Wи, кӧ щьн нав wи да 
бун. Әwи зу ва нә к’ьнщ ль хwә 
дь кь рьн у нә жи мал да дь сә кь ни, 
на ва го р’ьс та на да дь ма. 28Га ва 
әwи Иса дит, кь рә qи р’ин к’ә тә 
бәр Wи у бь дән гә ки бь льнд гот: 
«Тӧ чь жь мьн дь хwа зи Исайе 
Кӧ р’е Хwә де йе Һә ри Жор ьн? Әз 
р’ә ща жь Тә дь кьм, мьн нә дә 
щә фе!» 29Чьм ки Иса ә’мь ри 
сәр р’ӧ һ’е һ’ә рам кь рь бу, кӧ жь 
wи мә рь ви дәр к’ә вә. Әw гә ләк 
ща ра щь на дь к’әт, га ва бь qәйд 
у зьн щи ра жи гь ре дь дан, әwи 
ди са qәйд дь qә тан дьн у щь на 
әw чо ла дь хьст. 30Һьн ге Иса 
жь wи пьр си у го те: «На ве тә 
чь йә?» Әwи гот: «К’о мәс кәр*», 
чьм ки гә ләк щьн к’ә ть бу нә на ва 

* 8:30 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ле ге йон», аwа го ти «к’о мә кә 
щь на йә бе һ’ә саб». 
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wи. 31У щь на ла ва Wи дь кьр, 
кӧ ә’мьр нә кә әw һә р’ь нә гә-
ли йеф һәй-wайе. 32Ль wи щи йи 
су ри ки бә ра за йи мә зьн һә бу, 
кӧ сә ре ч’и йе дь ч’е ри йа. Щь на 
р’ә ща же дь кьр, кӧ изь не бь дә 
wан, әw һә р’ьн бь к’ә вь нә на ва 
бә ра за. Әwи изьн да. 33У щьн 
жь нав wи мә рь ви дәр к’ә тьн, 
чун к’ә ть нә на ва бә ра за у әw 
су ри жор да р’ә ви, хwә жь кән-
дел да ави ть нә го ле хә нь qин. 
34Га ва бә раз ва на әв йәк дит, 
р’ә вин чу нә ба жар у гӧн да, 
әв йәк гь ли кь рьн. 35Мә рьв 
р’а бун чун, кӧ тьш те бу йи бь-
би ньн. Га ва һа ть нә щәм Иса, 
ди на хwә да не, wе әw мә рь ве 
кӧ щьн же дәр к’ә ть бун, к’ьн ще 
wи ле, сәр һ’ь ше хwә да һа ти, 
ль бәр нь гед Иса р’у ньш ти йә. 
Һьн ге әw тьр си йан. 36Әwед кӧ 
әв йәк ди ть бун, йед ма йин р’а 
го тьн, кӧ ча wа әwи щь на к’ә тиф 
qәнщ бу. 37Һьн ге һ’ә му бь нә ли-
йедф дор-бә ред Гь ра си не һи ви 
жь Иса кь рьн, кӧ жь wан дур 
к’әвә, чьм ки са wә кә мә зьн әw 
гьр ть бун. Әw жи к’ә тә qә йь ке 

у паш да вә гә р’и йа. 38Ле әw 
мә рь ве кӧ щьн же дәр к’ә ть бун 
ла ва Wи кьр, кӧ әw жи т’ә ви 
Wи һә р’ә. Ле Иса әw вә р’е кьр 
у гот: 39«Вә гә р’ә ма ла хwә у чь 
кӧ Хwә де бо на тә кьр гь ли кә». 
У әw чу, чь кӧ Иса бо на wи кь-
рь бу т’ә ма ми йа ба жер да дь гот 
у дь кь рә дән ги. 

Qизамьриук’ӧлфәтанәхwәш
(Мәтта9:18‑26;Марqос5:21‑43)

40У ча хе Иса вә гә р’и йа, ә’ла-
лә те Әw qә бул кьр, чьм ки һ’ә му 
жи һи ви йа Wи бун. 41Һьн ге 
мә рь вә ки на ве wи Йа йи ро, сәр-
wе ре к’ь ниш те, һат хwә ави тә 
нь гед Иса у һи ви же кьр, кӧ 
һә р’ә ма ла wи. 42Чьм ки т’ә не 
qи зә кә wи йә донз дәһ са ли һә бу 
у әw жи бәр мь рь не бу. Га ва Иса 
дь чу, ә’ла лә те зә’ мәт дь да Wи. 
43Wьр к’ӧл фә тәк жи һә бу, кӧ 
донз дәһ са ле wе бун*, сәр ху не 
вә бь бу. Әwе һ’ә му һә бу ка хwә 
да бу һ’ә ки ма, ле т’ӧ кә си ч’а рә 
ле нә кь рь бу. 44Әва пьш те ва һат 
ль р’и ши йед к’ьн ще Wи к’әт 
у дәст хwә да хун же ч’ь ки йа. 

* 8:43 Анә го ри Qа ну на Му са к’ӧл фә та сәр ху не вә бу йи һ’ә р’ь ми дь һа тә 
һ’ә са бе. Һәр кә се кӧ wе дь к’әт дь һ’ә р’ь ми (нә па qьж дь һа тә һ’ә са бе). 
Изь на wе т’ӧнә бу кӧ не зи ки тьш тә ки пи роз бу йә. Бь ху ньн: Qа ну на 
К’а һин ти йе 15:19-31. 
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45Иса гот: «Әw к’и бу кӧ ль Мьн 
к’әт?» Га ва һ’ә му йа ин к’арф кьр, 
Пәт рус* гот: «Ма мос та, ә’ла ләт 
Тә дә’ф дь дә, тән га си йеф дь дә 
Тә**». 46Ле Иса гот: «Йәк ль 
Мьн к’әт, чьм ки Әз пе һ’ә си йам 
кӧ жь Мьн qә wат дәр к’әт». 47У 
га ва к’ӧл фә те дит кӧ нә һа тә 
вә шар ть не, лә рь зи, һат хwә 
ави тә бәр Wи у ль бәр т’ә ма ми-
йа щьм ә’ те Wи р’а гот, кӧ бо на 
чь ль Wи к’әт у ча wа пе р’а-пе-
р’а qәнщ бу. 48Әwи wе р’а гот: 
«Ә’вде!* Ба wә ри йа тә тӧ qәнщ 
кь ри. Бь хер у сь ла мәт һә р’ә». 
49Әwи һе хә бәр дь да, жь ма ла 
сәр wе ре к’ь ниш те йә ки һат у 
гот: «Qи за тә мьр, иди зә’ мә те 
нә дә дәрс дар». 50Га ва Иса әв 
йәк бь һист, wи р’а гот: «Нә тьр-
сә, т’ә не ба wәр бь кә у wе qәнщ 
бә». 51Га ва Әw чу мал, нә һьшт 
кә сәк һә р’ә һьн дӧр’, пеш ть ри 
Пәт рус, Йу һ’ән на, Аqуб у де у 
ба ве qи зь ке. 52Һ’ә му дь гь ри йан 
у ши на wе дь кь рьн, ле Иса гот: 
«Нә гь рин. Әw нә мь ри йә, ле 

һе нь жи йә». 53Wа на qәр фе хwә 
Пе дь кьр, чьм ки за нь бун кӧ әwа 
мь ри йә. 54* У Иса дәс те wе гьрт, 
дәнг да wе у гот: «Qи зьк, р’а-
бә!» 55У р’ӧ һ’е wе ле вә гә р’и йа, 
пе р’а-пе р’а р’а бу сәр хwә. Иса 
ә’мьр кьр, кӧ хӧ рәк бь дь нә wе. 
56Де у ба ве wе зән дә гьр ти ман. 
Ле Әwи т’ә ми ль wан кьр, кӧ ве 
йә ке кә си р’а нә бе жьн. 

Шандьнаһәрдонздәһа
(Мәтта10:5‑15;Марqос6:7‑13)

91Иса га зи һәр донз дәһ 
ша гьр тед Хwә кьр, qә wат у 

һ’ӧ кӧм да wан, кӧ һ’ә му щь на 
дәр хьн у жь нә хwә ши йа qәнщ 
кьн. 2Әw шан дьн, кӧ П’ад ша-
ти йа Хwә де дан на син кьн у 
нә хwә ша qәнщ кьн 3у wа на р’а 
гот: «Бо на р’е тьш тә ки һьл нә дьн, 
нә шьв дар, нә ту рьк, нә нан, 
нә п’ә рә, нә жи дӧ дәст кь рас. 
4Чь ма ла кӧ һун һә р’ь не, wьр 
бь ми ньн у жь wьр р’е к’ә вьн. 
5У әw дә ра кӧ wә qә бул нә кьн, 
га ва жь wи ба жа ри дәр тен, 

* 8:45 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «У йед пе р’а». 
** 8:45 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «У Тӧ дь бе жи, к’и бу, 
ль Мьн к’әт?» 
* 8:48 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Сәр хwә бә!» 
* 8:54 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Иса һ’ә му дәр хьс ть нә 
дәр ва...» 
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т’о за нь гед хwә даw ши ньн, 
wә ки wа на р’а бь бә шә’ дә ти». 
6У ша гьрт р’а бун, гӧнд-гӧнд 
гә р’и йан у һәр дә ра Мьз ги ни 
дан, нә хwәш qәнщ кь рьн. 

ШашийаҺеродәс
(Мәтта14:1‑12;Марqос6:14‑29)

7Аwа Һе ро дә се сәр wер бо на 
һ’ә му кь рь нед Иса бь һист у 
т’ә ви һәв бу, чьм ки һь нә ка дь-
гот: «Әва Йу һ’ән на йә, жь нав 
мь ри йа р’а бу йә» 8у һь нә ка жи 
дь гот: «Ел йас ә к’ьфш бу йә» 
у һь нә кед ма йин жи дь го тьн: 
«Әва йәк жь п’е хәм бә ред бә ре 
йә сах бу йә». 9Һе ро дәс гот: 
«Мьн сә ре Йу һ’ән на да ле хьс ть-
не, ле Әва к’и йә кӧ әз дәр һә qа 
Wи да ван тьш та дь бь һем?» У 
wи дь хwәст Иса бь ди та. 

Исапенщһ’әзарат’ердькә
(Мәтта14:13‑21;

Марqос6:30‑44;Йуһ’әнна6:1‑14)

10Га ва шан ди вә гә р’и йан, 
чь кӧ wан кь рь бу Исар’а гь ли 
кь рьн. Әwи т’ә не шан ди йед 
Хwә т’ә ви Хwә һьл дан у чу нә 
бәр бь ба жа ре Бәйт сай да йе. 
11Га ва ә’ла ләт пе һ’ә си йа, пәй 
Wи чу. Иса әw qә бул кь рьн у 
т’ә ви wан бо на П’ад ша ти йа 
Хwә де хә бәр дь да у әwед кӧ 

һ’әw ще qәнщ бу не бун qәнщ 
кь рьн. 12Бә ре ева ре һәр донз дәһ 
һа ть нә щәм Wи у же р’а го тьн: 
«Ә’ла лә те бәр’ дә, кӧ һә р’ьн гӧнд 
у бәр гед дор-бә ра щи-wар бьн 
у хwә р’а хӧ рәк дәст хьн, чьм ки 
әм ль щи ки хь ки-хwә ли нә». 
13Ле Иса wан р’а гот: «Һун хӧ-
рәк бь дь нә wан». Wа на жи ле 
вә гә р’анд у го тьн: «Пеш ть ри 
пенщ нан у дӧ мә’ си йа wә ки 
ма йин тьш тә ки мә т’ӧнә, һә гәр 
әм нә чьн т’ә ма ми йа щьм ә’ те р’а 
хӧ рәк нә к’ь р’ьн?» 14Чьм ки wә-
кә пенщ һ’ә зар ме ри бун. Әwи 
ша гьр тед Хwә р’а гот: «Щьм ә’ те 
пен щи-пен щи бь дь нә р’у ньш-
тан дь не». 15У ӧса кь рьн, һ’ә му 
жи да нә р’у ньш тан дь не. 16Әwи 
әw пенщ нан у һәр дӧ мә’ си 
һьл дан, бә ре Хwә ә’з мен да 
кьр шь кь ри да, кәр кьр у да 
ша гьр та, кӧ бә ла йи ә’ла лә те 
кьн. 17Һ’ә му йа жи хwар т’ер 
бун у донз дәһ сә лә жи һу рь кед 
бәр ма йи бә рәв кь рьн. 

Пәтрусшә’дәтийе
льсәрИсадьдә

(Мәтта16:13‑19;Марqос8:27‑29)

18Ща рә ке Иса бь т’ә не т’ә-
ви ша гьр тед Хwә дӧа дь кьр, 
жь wан пьр си: «Бь т’әх ми на 
щьм ә’ те Әз к’и мә?» 19Wа на 
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ле вә гә р’анд у го тьн: «Һь нәк 
дь бе жьн ‹Йу һ’ән на йе нь хӧм-
дар ә›, һь нә кед дьн дь бе жьн 
‹Ел йас ә›, һь нә кед ма йин жи 
дь бе жьн ‹йәк жь п’е хәм бә ред 
бә ре йә сах бу йә›». 20Әwи жь 
wан пьр си: «Ле һун чь дь бе-
жьн? Бь т’әх ми на wә Әз к’и 
мә?» Пәт рус ле вә гә р’анд у 
гот: «Тӧ Мәсиһе Хwә де йи». 

Исадәрһәqащәфа
умьрьнаХwәдадьбежә

(Мәтта16:20‑28;
Марqос8:30–9:1)

21Һьн ге Иса һ’ьшк т’ә ми 
да wан, кӧ wе йә ке кә си р’а 
нә бе жьн. 22У әwи гот: «Кӧ р’е 
Ме рьв гә рә ке гә лә ки щә фа 
бь к’ь ши нә, жь али йе р’ус-
пи йа, сә рә кед к’а һи на у qа-
нун за на да бе т’әх сир кь рьн у 
кӧш ть не, ле р’о жа сь си йа wе 
жь мь рь не р’а бә». 

Хачефхwәһьлдә
ульпәймьнwәрә

23У Иса һ’ә му йа р’а гот: «Һә-
гәр йәк дь хwа зә ль пәй Мьн бе, 
бь ра хwә ин к’ар кә у һәр р’ож 
ха чеф хwә һьл дә у ль пәй Мьн бе. 
24Чьм ки к’и кӧ дь хwа зә ә’мь ре 
хwә хь лаз кә, әwе ӧн да кә у к’и 
кӧ ә’мь ре хwә бо на Мьн ӧн да 

кә, әwе хь лаз кә. 25Чь фәй дә, 
һә гәр мә рьв т’ә ма ми йа дьн йа йе 
qа зьнщ кә, ле ә’мь ре хwә ӧн да 
кә йан зь ра ре хә? 26У к’и Мьн 
у хә бә ред Мьн шәрм һ’ә саб кә, 
Кӧ р’е Ме рьв жи wе wи шәрм 
һ’ә саб кә, га ва Әw бь р’у мә та 
Хwә, р’у мә та Ба ве у мьл йа к’ә-
тед пи роз ва бе. 27Әз р’аст wә р’а 
дь бе жьм, һь нә кед ль вьр сә кь ни 
wе мь рь не нә би ньн, һ’ә та кӧ 
П’ад ша ти йа Хwә де бь би ньн». 

ШагьртИсанаванур
ур’умәтедадьбиньн

(Мәтта17:1‑8;Марqос9:2‑8)

28Пәй ве хә бәр да не р’а wә кә 
һ’әф те ке шун да, Иса Пәт рус, 
Йу һ’ән на у Аqуб һьл дан чу нә 
сә ре ч’и йе кӧ дӧа бь кьн. 29Га-
ва Иса дӧа дь кьр, р’ән ге р’у йе 
Wи һа тә гӧ һас ть не, к’ьн щед 
Wи чил-qәр qаш бун, бь рь qин. 
30У ва дӧ мә рь ва т’ә ви Wи хә-
бәр дь дан, йәк Му са бу, йәк 
жи Ел йас. 31Әwа на бь р’у мәт 
к’ьфш бун у бо на мь рь на Wи 
хә бәр дь дан, кӧ Ор шә ли ме да wе 
бь бу йа. 32Ч’ә’ вед Пәт рус у әwед 
т’ә ви wи жь хә wе гь ран бь бун, 
ле га ва һ’ьш йар бун, р’у мә та 
Wи у һәр дӧ мә рь вед щәм Wи 
сә кь ни ди тьн. 33Ча хе әwа на жь 
Wи дур к’ә тьн, Пәтрус Исар’а 
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гот: «Ма мос та, ча wа р’ьнд ә кӧ 
әм вьр ьн! Дә әме се һ’о ль ка че-
кьн, йә ке Тә р’а, йә ке Му са р’а у 
йә ке жи Ел йас р’а». Чьм ки әwи 
нь за нь бу әw чь дь бе жә. 34Га ва 
әwи һе хә бәр дь да, ә’w рәк һат у 
сәр wан кь рә си. У ча хе к’ә ть нә 
бьн wи ә’w ри, әwа на тьр си йан. 
35У жь wи ә’w ри дән гәк һат у 
гот: «Әв ә Кӧ р’е Мьн, Бь жар ти йе 
Мьнф*! Гӧһ да ри йа Wи бь кьн!» 
36Га ва әw дәнг һат, Иса т’ә не 
ма. У wа на дән ге хwә бь р’и, wан 
р’о жа да чь кӧ ди ть бун кә си р’а 
нә го тьн. 

Исакӧр’ькәкищьнак’әти
qәнщдькә

(Мәтта17:14‑18;Марqос9:14‑27)

37Р’о жа дь не, га ва әwа на жь 
ч’и йе һа ть нә хwа ре, ә’ла лә тә кә 
гь ран пе ши йа Wи да һат. 38Һьн ге 
жь нав ә’ла лә те мә рь вә ки га зи 
кьр у гот: «Дәрс дар, әз һи ви жь 
Тә дь кьм, бь ч’ә’ ве р’ә’ ме ль кӧ р’е 
мьн бь нь һе р’ә. Әw та йе мь ни 
т’ә не йә. 39Р’ӧ һ’ә ки хь раб wи 
дь гь рә у ньш ке ва дь кә qи р’ин 
вә дь ч’ь р’ь кә, к’әф сәр дь к’ә вә 
һур дә хwә ши дь бә у бь зо рә ке 
жь wи дур дь к’ә вә. 40Мьн ла ва 

жь ша гьр тед Тә кьр, кӧ щьн же 
дәр хьн, ле wа на нь ка рь бу». 41Иса 
гот: «Нь сь ле нә ба wәр у ха ль фиф! 
Һ’ә та к’ән ге Әзе т’ә ви wә бьм 
у ль wә сә бьр кьм? Кӧ р’е хwә 
би нә вьр». 42Га ва һе дь һат, щьн 
әw ә’р де хьст у вә ч’ь р’ь ки. Иса 
ль р’ӧ һ’е һ’ә рам һь лат, кӧ р’ьк 
qәнщ кьр у да ба ве wи. 43Т’ә ма-
ми йа щьм ә’ те сәр мә зь на йи йа 
Хwә де зән дә гьр ти ма бу. 

Исадисадәрһәqа
мьрьнаХwәдадьбежә
(Мәтта17:22‑23;
Марqос9:30‑32)

У ча хе һ’ә му сәр һәр тьш тед 
кӧ Иса дь кь рьн ә’щеб ма йи ма-
бун, Әwи ша гьр тед Хwә р’а гот: 
44«Һун ван хә бә ра би ра хwә да 
хwәй кьн: Кӧ р’е Ме рьв wе бь-
к’ә вә дәс те мә рь ва». 45Ле wа на 
әв йәк фә’м нә кьр, чьм ки әв жь 
wан вә шар ти бу кӧ фә’м нә кьн 
у тӧ рӧш нә дь кь рьн жи бо на wе 
йә ке жь Wи бь пьр си йа на. 

К’ийәйеһәримәзьн?
(Мәтта18:1‑5;Марqос9:33‑37)

46Нав ша гьр та да пьрс пеш да 
һат, кӧ на ва wан да к’и йә йе 

* 9:35 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «бь жар ти» «дә ла ли» һә йә. Ль 
го ра Иша йа 42:1 Мәсиһ бь жар ти йе Хwә де йә. 
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һә ри мә зьн. 47Ле не тед дь ле 
wан Иса ва ә’йан бун, за р’о кәк 
ани щәм Хwә да сә кь нан дь не 
48у wан р’а гот: «К’и кӧ әве за-
р’о ке бь на ве Мьн qә бул кә, әw 
Мьн qә бул дь кә. У к’и кӧ Мьн 
qә бул кә, Йе кӧ Әз шан дь мә 
qә бул дь кә. Аwа әwи на ва wә 
һ’ә му йа да йе һә ри бь ч’ук ә, әw 
ә йе һә ри мә зьн». 

Йенәмьqабьлиwәйә,
әwалийеwәйә
(Марqос9:38‑40)

49Йу һ’ән на р’а бу у гот: «Ма-
мос та, мә мә рь вәк дит кӧ бь 
на ве Тә щьн дәр дь хьс тьн, ле мә 
кьр кӧ әм нә һе льн, чьм ки әw 
пәй мә на йе». 50Ле Иса wи р’а 
гот: «Пе ши йе ль wи нә гь рьн, 
чьм ки әwе кӧ нә мь qа бь ли wә 
йә, әw пьш та wә йә». 

Гӧндәкисамәрийаф
Исаqәбулнакә

51У ча хе әw р’о жед кӧ Исайе 
бь һа та һьл да не не зик бун, Әwи 
бә ре Хwә да Ор шә ли ме, кӧ һә-

р’ә wьр. 52У пе ши йа Хwә мә ри 
шан дьн, әwа на чу нә гӧн дә ки 
Са мәр йа йеф кӧ бо на Wи һа зь-
ри йе бь би ньн. 53Ле са мә ри йаф 
Әw ль wьр qә бул нә кьр, чьм ки 
бә ре Wи к’ә ть бу Ор шә ли ме. 
54Га ва ша гьр тед Wи Аqуб у 
Йу һ’ән на әв йәк дит, го тьн: 
«Хӧ дан, Тӧ дь хwа зи әм жь ә’з-
мен агьр бь хwа зьн кӧ бь ба рә 
у qь р’а ван би нә?*»** 55Ле Әw 
вә гә р’и йа, ль wан һь лат*. 56У 
чу нә гӧн дә ки дьн. 

Щабдарийа
йедкӧпәйИсадьчьн

(Мәтта8:19‑22)

57У ча хе әwа на р’е да бун, 
йә ки Wи р’а гот: «Тӧ к’ӧ да жи 
һә р’и әзе пәй Тә бем». 58Иса 
го тә wи: «Р’у ви йа р’а qӧл һә нә, 
тәй рә дед ә’з мен р’а жи һе лин, 
ле бо на Кӧ р’е Ме рьв щик т’ӧнә 
кӧ сә ре Хwә ле дай нә». 59Иса 
йә ки дьн р’а гот: «Пәй мьн wә-
рә». Әwи жи гот: «Хӧ дан! Изь не 
бь дә мьн, кӧ әз пе ши йе һә р’ьм 
ба ве хwә дә фьн кьм». 60Ле Иса 

* 9:54 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Ча wа Ел йас кьр». 
** 9:54 П’ад ша ти IV, 1:9-16. 
* 9:55 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «У гот: ‹Һун нь за ньн 
хwә йе чь р’ӧ һ’и нә. Чьм ки Кӧ р’е Ме рьв нә һат, кӧ р’ӧ һ’е мә рь ва ӧн да 
кә, ле хь лаз кә›». 
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wи р’а гот: «Бь ра мь ри мь ри йе 
хwә дә фьн кьн. Тӧ һә р’ә П’ад-
ша ти йа Хwә де дан на син кә». 
61Йә ки дьн жи гот: «Әзе пәй 
тә бем Хӧ дан, ле т’ә не изь не 
бь дә мьн, кӧ әз пе ши йе ха ть-
ре хwә жь нә фә ред ма ла хwә 
бь хwа зьм». 62Иса гот: «К’и кӧ 
дәс те хwә да ти нә сәр к’о та не у 
ль пьшт хwә ва дь нь һе р’ә, әw нә 
һе жа йи П’ад ша ти йа Хwә де йә». 

Шандьнаһ’әфтедӧшагьрта

101Пәй ве йә ке р’а Хӧ дан 
һ’әф те дӧ* ша гьр тед дьн 

жи к’ьфш кь рьн у әwа на дӧ дӧ-дӧ-
дӧ пе ши йа Хwә ва шан дь нә wан 
щи у ба жа ра, к’и дә ре Хwә ха wе 
бь чуйайе 2у wа на р’а гот: «Нан дь-
рунф гә ләк ә, ле п’а лә һьн дьк ьн. 
Аwа һи ви жь Хwә йе нан дь ру не 
бь кьн, wә ки п’а ла нан дь ру на 
Хwә р’а бь ши нә. 3Һә р’ьн, Әз ва 
wә ми на бәр ха дь ши нь мә на ва 
гӧ ра. 4Хwә р’а нә к’и ськ һьл дьн, 
нә ту рьк, нә жи ча рь ха. У р’ева 
сь ла ве* нә дь нә т’ӧ кә си, 5чь 
ма ла кӧ һун һә р’ь не, пе ши йе 
бе жьн: ‹Ә’дь ла йи ве ма ле р’а›. 6У 

һә гәр ль wьр мә рь вә ки һе жа йи 
ә’дь ла йи йе һә бә, ә’дь ла йи йа 
wә йе ль сәр wи бь ми нә. Ле 
һә гәр т’ӧ нә бә, wе ль wә вә гә-
р’ә. 7У wе ма ле да бь ми ньн, чь 
хwа рь не жи бь дь нә wә, әwе жи 
бь хwьн у вә хwьн, чьм ки п’а лә 
һе жа йи һә qе хwә йә. У мал бь 
мал нә гә р’ьн. 8К’и жан ба жа ре 
кӧ һун һә р’ь не у wә qә бул кьн, 
чь дай нь нә бәр wә, бь хwьн. 
9Нә хwә шед нав да qәнщ кьн 
у wан р’а бе жьн: ‹П’ад ша ти йа 
Хwә де не зи ки wә бу йә›. 10Ле 
әw ба жа ре кӧ һун һә р’ь не у wә 
qә бул нә кьн, дә ре нә мәй да на 
у бе жьн: 11‹Әм wе т’о за кӧ жь 
ба жа ре wә нь гед мә ва гьр ти йә 
жи ль сәр wә да даw дь ши ньн. 
Ле ве йә ке бь за нь бьн кӧ П’ад-
ша ти йа Хwә де не зи ки wә бу йә›. 
12Әз жь wә р’а дь бе жьм, Р’о жаф 
Ах рә те һ’а ле Со до меф wе жь йа 
wи ба жа ри че тьр бә*. 

Бажареднәбаwәр
(Мәтта11:20‑24)

13Wәй ль тә Хо ра зин! Wәй 
ль тә Бәйт сай да! Һә гәр әw 

* 10:1 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Һ’әф те». 
* 10:4 Аһа те фә’м кь рь не: «Р’ева нә сә кь ньн, wә ки бь сь лав да йи не 
wәх те хwә ӧн да нә кьн». 
* 10:12 Дәст пе бун 19. 
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к’әрәмә тед кӧ на ва wә да бун, 
Сур у Сайда йе да* бь бу на, әwа-
на йе зу ва бь к’ӧрхф нав к’о зи-
йе даф р’у ньш ти т’о бә бь кь ра на. 
14Ле Р’о жа Ах рә те һ’а ле Сур у 
Сай да йе wе жь һ’а ле wә че тьр 
бә. 15У тӧ Кә фәр на һум, тә т’ь-
ре те һ’ә та ә’з мен бь льнд би? 
Ле те һ’ә та ди йа реф мь ри йа 
һә р’и хwа ре! 
16Әwе гӧһ да ри йа wә дь кә, 

гӧһ да ри йа Мьн дь кә у әwе wә 
т’әх сир дь кә, Мьн т’әх сир дь кә, 
ле әwе Мьн т’әх сир дь кә, йе 
кӧ Әз шан дь мә т’әх сир дь кә». 

Вәгәр’андьнаһ’әфтедӧда
17Әw һ’әф те дӧ ша гьрт бь 

әшq у ша вә гә р’и йан у го тьн: 
«Хӧ дан, щьн жи са йа на ве Тә 
ель ми мә дь бун». 18Әwи wа на р’а 
гот: «Мьн ми ре щьн дит, ча wа 
бь рус ка жь ә’з мен жор да к’ә ти. 
19Аwа Мьн һ’ӧ кӧм да йә wә, кӧ 
һун мә’р у ду п’ьш ка у т’ә ма ми-
йа qә wа та дьж мьн п’е пәс кьн у 
qәт т’ӧ тьш те зь ра ре нә дә wә. 
20Ле бь wе йә ке ша нә бьн кӧ 
щьн ель ми wә дь бьн, ле ша 
бьн, кӧ на вед wә ль ә’з ма на 
нь ви сар ә». 

ШабунаИса
(Мәтта11:25‑27;13:16‑17)

21Wи ча хи Әw бь Р’ӧ һ’е Пи роз 
ша бу у гот: «Шь кьр на ве Тә бә 
Ба во, Хӧ да не ә’рд у ә’з ман, кӧ 
Тә әв тьшт жь зана у би ла наф 
вә шар тьн у ль бәр за р’а вә кьр. 
Бә ле Ба во, чьм ки аһа ль Тә 
хwәш һат. 22Һәр тьшт жь Ба ве 
Мьн Мьн р’а һа ти йә да йи не. 
Кә сәк нь за нә Кӧр’ф к’и йә, 
пеш ть ри Ба ве у кә сәк нь за нә 
Бав к’и йә, пеш ть ри Кӧр’ у йед 
кӧ Кӧр’ бь хwа зә wан ва Ба ве 
бь дә нас кь рь не». 23У wе га ве 
сәр ша гьр тед Хwә да вә гә р’и йа 
у wа на р’а баш qә гот: «Хwә зи ль 
wан ч’ә’ ва, чь кӧ һун дь би ньн 
әw жи дь би ньн. 24Чьм ки Әз 
wә р’а дь бе жьм, кӧ гә ләк п’е-
хәм бәр у п’ад ша хwәс тьн әw 
тьш тед кӧ һун дь би ньн бь ди-
та на, ле нә ди тьн у әw тьш тед 
кӧ һун дь бь һен бь бь һис та на, 
ле нә бь һис тьн». 

Мәсәласамәрийеqәнщ
25Һьн ге qа нун за нәк р’а бу 

Әw ще р’ь банд у гот: «Дәрс дар, 
әз чь бь кьм, wә ки жи йи наф 

* 10:13 Хо ра зин у Бәйт сай да ба жа ред щь һу йа бун, ле Сур у Сайда әw 
ба жа ред нә щь һу йа бун, аwа го ти п’ут п’а рьст бун. 
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һ’әта-һ’ә та йе бьс ти ньм?» 26Әwи 
жи wи р’а гот: «Qа ну не да чь 
нь ви сар ә? Тӧ ча wа дь ху ни?» 
27Әwи ле вә гә р’анд у гот: «‹Хӧ-
дан Хwә де йе хwә һ’ьз бь кә, бь 
т’ә ма ми йа дь леф хwә, бь т’ә ма-
ми йа ща ни йа хwә, бь т’ә ма ми-
йа qә wа та хwә у бь т’ә ма ми йа 
һ’ь ше хwә›*, ‹һә ва ле хwә жи 
wә кә хwә һ’ьз бь кә›**». 28У Иса 
wи р’а гот: «Тә р’аст гот. Ӧса 
бь кә у те бь жи йи». 29Ле әwи 
хwәст хwә р’аст дәр хә, Исар’а 
гот: «Һә ва ле мьн к’и йә?» 30Иса 
ле вә гә р’анд у гот: «Мә рь вәк 
һә бу, әw жь Ор шә ли ме бәр-
же ри Әри һа йе дь бу. Әw к’ә тә 
дәс те qа ча ха у wа на әw тә’ зи 
кьр, к’ӧ тан у нив кӧш ти һьш тьн 
чун. 31Ӧса qә wь ми кӧ к’а һи нәк 
wе р’е да дь һат. Га ва әw дит, 
бәр р’а дәр баз бу чу. 32Ӧса жи 
йә ки ле wиф һат, гь һиш тә wи 
щи йи, ль wи нь һе р’и, бәр р’а 
дәр баз бу чу. 33Паше р’е wи ки 
са мә ри һат. Га ва әw дит, гӧ не 
wи ле һат. 34Әw не зи ки wи бу, 
бь зьр у шә рав ль бь ри нед wи 
хьс тьн, п’е ч’а у әw да ни сәр 
к’әр к’ә да не хwә бь рә ме ван ха не 
у бо на wи хәм кьр. 35Р’о жа дь не 

дӧ зив дәр хьс тьн да нә хwә йе 
ме ван ха не у гот: ‹Хwә йи ти йе ль 
ви бь кә, тӧ чь жи сәр wи зе дә 
хәрщ ки, га ва әз вә гә р’и йам, 
әзе ль тә вә гә р’и ньм›. 
36Нь һа т’әх ми на тә, жь wан 

һәр се ка к’и жан бу һә ва ле wи 
мә рь ве кӧ к’ә тә дәс те qа ча ха?» 
37Әwи жи гот: «Әwе кӧ гӧ нә ле 
ани». Иса wи р’а гот: «Һә р’ә тӧ 
жи ӧса бь кә». 

ИсамалаМәрт’ау
Мәрйәмеда

38Ча хе р’е к’ә тьн чун, Иса 
к’ә тә гӧн дә ки. К’ӧл фә тәк кӧ 
на ве wе Мәр т’а бу Әw бь рә 
ма ла хwә. 39Хуш кә кә wе жи 
һә бу, на ве wе Мәр йәм. Әwа 
бәр нь гед Хӧ дан р’у ньш ть бу у 
гӧһ да ри йа хә бә ред Wи дь кьр. 
40Мәр т’а жи кӧ гә ләк т’ьв-
да рәк ди ть не ва ги ро бу, һат 
сә кь ни у Исар’а гот: «Хӧ дан, 
qәт хә ма Тә ни нә кӧ хуш ка 
мьн на ва ве т’ьв да рәк ди ть-
не да әз т’ә не һьш ть мә? Бе жә 
wе кӧ али мьн бь кә». 41Хӧ дан 
ле вә гә р’анд у го те: «Мәр т’а, 
Мәр т’а, тӧ бо на гә ләк тьш та 
хә ма дь ки у т’ә ви һәв дь би. 42Ле 

* 10:27 Qа ну на Дӧ ща ри 6:5. 
** 10:27 Qа ну на К’а һин ти йе 19:18. 
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т’ә не тьш тәк ла зьм ә, әw п’а ра 
qәнщ жи Мәр йә ме хwә р’а бь-
жарт у жь wе на йе стан дь не». 

Һинкьрьнабонадӧакьрьне
(Мәтта6:9‑13;7:7‑11)

111Ща рә ке Иса щи ки дӧа 
дь кьр, га ва хь лаз кьр, жь 

ша гьр тед Wи йә ки же р’а гот: 
«Хӧ дан, мә һи ни дӧа кь рь не кә, 
ча wа Йу һ’ән на ша гьр тед хwә 
һин кь рьн». 2Әwи wа на р’а гот: 
«Га ва һун дӧа дь кьн, аһа бе жьн: 
 Ба во*, 
 На ве Тә пи роз бә. 
 П’ад ша ти йа Тә бе**. 
3 На не мә йи р’о же р’ож бь 

р’ож бь дә мә. 
4 У гӧ нед мә бь бах ши нә, 
 чьм ки әм жи дь бах ши нь нә 

һ’ә му дәйн да ред хwә 
 у мә нә бә ще р’ь бан дь не*». 

5У wа на р’а гот: «Жь wә к’и жан 
ә кӧ дос тә ки wи һә бә у ни ве 
шә ве һә р’ә ма ла wи же р’а бе жә: 
‹Дос то, се на на дәй ни бь дә мьн. 
6Чьм ки пьс ма мә ки мьн жь р’е 

да гә р’и йа йә һа ти йә ма ла мьн, 
тьш тә ки мь ни хwа рь не т’ӧнә, 
кӧ дай нь мә бәр wи›. 7У әw жи 
һьн дӧр’ да ле вә гә р’и нә у бе жә: 
‹Дә ри иди да да йә, әз у за р’ед 
хwә ва жи на ва щи-нь ви на да нә, 
зә’ мә те нә дә мьн, әз нь кар ьм 
р’а бьм бь дь мә тә›. 8Әз wә р’а 
дь бе жьм, һә гәр әw бо на дос-
ти йе жи р’а нә бә нен нә дә wи, 
ле бо на бе ар зи йа wи wе р’а бә 
чь qас же р’а ла зьм бә бь дә wи. 
9Әз wә р’а дь бе жьм, бь хwа зьн 
һу не бьс ти ньн, бь гә р’ьн һу не 
бь би ньн, дә ри хьн wе бәр wә 
вә бә. 10Чьм ки к’и кӧ дь хwа зә 
дьс ти нә, к’и кӧ дь гә р’ә дь би нә у 
к’и кӧ дә ри дь хә бәр wи вә дь бә. 
11Жь wә к’и жан ә әw бав, кӧ 

кӧ р’е wи мә’ си бь хwа зә, дәw-
са мә’ си мә’р бь де*, 12йан жи 
һе ке бь хwа зә, ду п’ьш ке бь де? 
13Һун кӧ хь раб ьн, за ньн тьш-
тед qәнщ бь дь нә за р’ед хwә, 
ле Ба ве ә’з ма на wе чь qас зе дә 
Р’ӧ һ’е Пи роз бь дә әwед кӧ жь 
Wи дь хwа зьн». 

* 11:2 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Ба ве мә йи ә’з ма на». 
** 11:2 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Ә’мь ре Тә бә, ча wа ль 
ә’з мен ӧса жи ль сәр ә’р де». 
* 11:4 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Ле мә жь йе хь раб хь лаз кә». 
* 11:11 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Кӧ р’е wи нан же бь-
хwа зә, кә вьр бь де?» 
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ИсауБәлзәбулф
(Мәтта12:22‑30;
Марqос3:20‑27)

14Ща рә ке Иса щь не лал жь 
йә ки дәр дь хьст, ча хе кӧ щьн 
дәр к’әт, әwи лал хә бәр да у 
ә’ла ләт зән дә гьр ти ма. 15Ле 
жь wан һь нә ка гот: «Әw бь 
һ’ӧ кӧ ме Бәл зә бу леф сәр wе ре 
щь на щь на дәр дь хә». 16Һь нә ка 
жи Әw дь ще р’ь банд, ни ша нед 
ә’з мен жь Wи дь хwәс тьн. 17Ле 
не тед дь ле wан Иса ва ә’йан бун 
у wа на р’а гот: «Һәр п’ад ша ти йа 
кӧ на ва wе да т’ь фаqф т’ӧ нә бә wе 
wе ран бә у ма ла кӧ бе т’ь фа qи 
бь к’ә ве, әw мал на ми нә. 18Һун 
дь бе жьн, кӧ Әз бь һ’ӧ кӧ ме Бәл-
зә бул щь на дәр дь хьм. Ле һә гәр 
ми ре щьн на ва хwә да бе т’ь фаq 
бә, п’ад ша ти йа wи wе ча wа бь-
ми нә? 19У һә гәр Әз бь Бәл зә бул 
щь на дәр дь хьм, ле йед кӧ пәй 
wә тен* бь чь дәр дь хьн? Һә гәр 
ӧса бә, әwе wә ло мә к’ар кьн. 
20Ле һә гәр Әз бь т’ь ли йа Хwә де 
щь на дәр дь хьм, wә ки ӧса йә 
П’ад ша ти йа Хwә де гь һиш ти йә 
wә. 21Ча хе йә ки qә wат бь ч’әк 
хwә йи ти йе ма ла хwә дь кә, т’ӧ 
тьш те wи зьрар ле на бә. 22Ле 

га ва йә ки жь wи qә wат тьр бе 
у wи бь гь рә, wе әw ч’ә ке кӧ wи 
гӧ ма на хwә да бу сәр же бьс ти нә, 
һә бу ка wи жи бә ла кә. 23К’и 
кӧ нә т’ә ви Мьн ә, мь qа бь ли 
Мьн ә у к’и кӧ т’ә ви Мьн т’оп 
на кә, бә ла дь кә. 

Вәгәр’андьнар’ӧһ’еһ’әрам
(Мәтта12:43‑45)

24Ча хе р’ӧ һ’е һ’ә рам жь ме рьв 
дәр те, щи йе бе ав дь гә р’ә, кӧ 
р’ь һ’ә ти йе бь би нә у га ва на-
би нә, дь бе жә: ‹Әз вә гә р’ь мә 
wе ма ла хwә йә кӧ же дәр к’ә-
ть мә›. 25У га ва те, па qьж кь ри у 
һәв да йи дь би нә. 26Һьн ге дь чә 
һ’әфт щь нед дь нә жь хwә хь-
раб тьр жи ти нә, дь к’ә вь нә wьр 
дь жин. У ахь ри йа wи мә рь ви 
жь пе ши йе хь раб тьр дь бә». 

Хwәзьлийар’аст
27Ча хе Иса һе хә бәр дь да, 

жь на ва ә’ла лә те к’ӧл фә тә ке 
дән ге хwә бь льнд кьр у Wи р’а 
гот: «Хwә зи ль wи бә т’ь ни, кӧ 
Тӧ хwә да хwәй кь ри у wан бьс-
та на, кӧ шир да нә Тә». 28Ле 
Әwи гот: «Һе хwә зи ль wан, 
йед кӧ хә бә ра Хwә де дь бь һен 
у пек ти ньн». 

* 11:19 Аһа жи те фә’м кь рь не: «За р’ед wә». 
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К’әрәмәтәке
чаwанишандьхwазьн
(Мәтта12:38‑42;
Марqос8:12)

29Ча хе ә’ла ләт сәр Wи дь-
щь ви йа, Иса дәст пе кьр у гот: 
«Әва нь сь ла хь раб ә, ни ша нә ке 
дь хwа зә, ле же р’а ни ша нә кә дьн 
на йе да йи не пеш ть ри ни ша на 
Уньсф п’е хәм бәр. 30Ча wа Уньс 
бо на Ни нә wа йа бу ни шан, ӧса 
жи Кӧ р’е Ме рьв wе ви нь сь ли р’а 
бь бә ни шан*. 31П’ад ша Ба шу реф 
wе Р’о жа Ах рә те т’ә ви мә рь вед 
ви нь сь ли р’а бә у wан нә һәq кә, 
чьм ки әwа жь сә ре дь не һат, кӧ 
сәр wах ти йа Сь ле манф бь бь һе у 
ва йә Йә ки жь Сь ле ман мәс тьр 
ль вьр һә йә*. 32Мә рь вед Ни нә-
wа йе Р’о жа Ах рә те wе т’ә ви ви 
нь сь ли р’а бьн у wан нә һәq кьн, 
чьм ки әwа на бь дан на си ни йа 
Уньс жь гӧ нә кь рь не вә гә р’и йан. 
Ва йә Йә ки жь Уньс мәс тьр ль 
вьр һә йә. 

Ч’ьрабәдәне
(Мәтта5:15;6:22‑23)

33Кә сәк ч’ь ре ве на хә у да най-
нә щи йе хәw лә, нә жи дь кә бь не 

фь ра qе, ле да ти нә сәр п’е ч’ь ре, 
wә ки әwе кӧ дь к’ә вь нә һьн дӧр’, 
р’о на йе бь би ньн. 34Ч’ь ра бә дә на 
тә ч’ә’ ве тә йә. Һә гәр ч’ә’ ве тә 
п’ак ә, т’ә ма ми йа бә дә на тә йе 
р’о на йи бә. Ле һә гәр ч’ә’ ве тә 
хь раб ә, бә дә на тә йе жи тә’ ри 
бә. 35Аwа һаш жь хwә һә бә, дь бә 
кӧ әw р’о на йа на ва тә да тә’ ри 
йә. 36Һә гәр т’ә ма ми йа бә дә на 
тә р’о на йи йә у п’а рә кә тә’ ри 
т’ӧнә, һ’ә му йе жи р’о на йи бә, 
ча wа ч’ь ра бь шәw qа хwә тә 
р’о на йи дь кә». 

Исаферьсиуqанунзана
нәһәqдькә

(Мәтта23:1‑36;Марqос
12:38‑40;Луqа20:45‑47)

37Га ва хә бәр да на Хwә хь лаз 
кьр, йә ки фе рь си һи ви же кьр 
кӧ һә р’ә т’ә ви wи нан бь хwә. Әw 
жи чу, ль сәр сьф ре р’у ньшт. 
38Га ва фе рь си дит кӧ Әwи 
пе ши йа нан хwа рь не ль го ра 
ә’дә те дин дәс тед Хwә нә шуш-
тьн, зән дә гьр ти ма. 39Ле Хӧ дан 
wи р’а гот: «Аwа һун фе рь си йа 
т’ас у фин ща на р’у йе дәр ва ва 
па qьж дь кьн, ле дь ле wә һьн-
дӧр’ ва бь ть ма йе у хь раби йа ва 

* 11:30 Уньс 3. 
* 11:31 П’ад ша ти III, 10:1-13. 
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т’ь жи йә. 40Бе фә’ мно! Әwе кӧ 
дәр ва че кьр, һьн дӧр’ че нә кьр? 
41Аwа бь чь ва т’ас у фин ща нед 
wә т’ь жи нә, бь wан хwә р’а хе ра 
бь кьн у һәр тьш те wә р’а һ’ә лалф 
бә. 42Ле wәй ль wә фе рь си йа! 
Һун дә һә кеф пун геф, щә’ т’ри-
йеф у һ’ә му п’ьн ща р’а дь дьн, 
ле һә qи йе у һ’ьз кь рь на Хwә де 
да ве жь нә пьшт гӧ һе хwә. Wә 
гә рә ке әв йәк бь кь ра на у дәст 
жь йед ма йин нә к’ь шан да. 
43Wәй ль wә фе рь си йа, кӧ һун 
к’ь ниш та да к’ӧр си йед пе шьн 
һ’ьз дь кьн, ба за ра да жи сь ла ва. 
44Wәй ль wә! Һун ми на т’ьр бед 
бе нав-ни шан ьн, кӧ мә рьв сәр 
wан дь гә р’ьн у нь за ньн». 45Жь 
qа нун за на йә ки ле вә гә р’анд у 
гот: «Дәрс дар, Тӧ бь ван хә бә ра 
мә жи бе һӧр мәт дь ки». 46Әwи 
гот: «Wәй ль wә qа нун за на жи, 
чьм ки һун ба ред гь ран дь дь нә 
сәр мь ле мә рь ва, ле т’ь ли-
кә хwә жи на дь нә wан ба ра. 
47Wәй ль wә, кӧ һун т’ьр бед 
wан п’е хәм бә ра че дь кьн, йед 
кӧ кал-ба вед wә әw кӧш ть нә. 
48Бь wе йә ке һун шә’ дә ти йа 
хwә дь дьн, кӧ һун һа вь жи йа 
хwә кь рь нед кал-ба вед хwә 
ти ньн. Әwа на п’е хәм бәр дь кӧш-
тьн у һун т’ьр бед wан че дь кьн. 
49Лә ма жи сәр wах ти йа Хwә де 

гот: ‹Әзе п’е хәм бәр у шан ди йа 
бь ши нь мә щәм wан, жь wан 
һь нә ка wе бь кӧ жьн, һь нә ка 
жи бь зе ри ньн›. 50Бо на ве йә ке 
ху на һ’ә му п’е хәм бә ра, кӧ жь 
wәх те ә’фь ран дь на дьн йа йе да 
һа ти йә р’е ть не, жь ви нь сь ли wе 
бе хwәс ть не, 51жь ху на Һа билф 
һ’ә та ху на Зә кә ри йа, йа кӧ нав 
го ри гә һеф у п’а рьст гә һе да һа тә 
р’е ть не. Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, 
жь ви нь сь ли wе бе хwәс ть не. 
52Wәй ль wә qа нун за на, кӧ wә 
к’ь ли та за нә бу не һьл да йә. Нә 
һун к’ә ть не у нә жи wә һьш ти йә 
йед кӧ дь хwа зьн бь к’ә вь не». 53У 
га ва Әw р’а бу кӧ һә р’ә, qа нун зан 
у фе рь си qьл qь лин, бо на гә ләк 
тьш та Wи р’а к’ә ть нә дә’wе. 54У 
бәр дә ве Wи сә кь ни бун, wә-
ки бь хә бә рә ке бь ка рь бьн Wи 
бь гь рьн у гӧ нә к’ар кьн. 

Һинкьрьнадәрһәqа
дӧр’утийеда

121Wи ча хи, га ва бь һ’ә за ра 
мә ри щь ви йан, ӧса кӧ 

сәр һәв р’а дәр баз дь бун, Әwи 
пе ши йе дәст пе кьр ша гьр тед 
Хwә р’а гот: «Һ’әв за хwә жь 
һә вир тьр’ш кеф фе рь си йа бь-
кьн, Әз ти нь мә сәр дӧ р’у ти йа 
wан. 2Тьш тә ки дь зи ва т’ӧнә 
кӧ дәрнәйе у нә жи вә шар ти 
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кӧ к’ьфш нә бә. 3Wә чь тә’ ри-
йе да го ти йә, әwе р’о на йе да 
бе бь һис ть не у wә чь ль ма ле 
гӧ һа да хә бәр да йә, әwе сәр 
ба на бь бә дән ги. 

Бьзаньбьнкӧтьрсаwә
жьк’еһәбә

(Мәтта10:28‑31)

4Әз wә пьс ма мед Хwә р’а дь бе-
жьм, жь wа на нә тьр сьн, йед кӧ 
бә дә не дь кӧ жьн, жь wе пеш тьр 
тьш тә ки дьн нь ка рьн бь кьн. 5Ле 
Әзе wә р’а бе жьм, кӧ һун жь к’е 
бь тьр сьн. Жь Wи бь тьр сьн, Йе 
кӧ пәй кӧш ть не р’а жи һ’ӧ кӧ-
ме Wи һә йә ба ве жә щә’ нь меф. 
Бә ле, Әз wә р’а дь бе жьм жь Wи 
бь тьр сьн! 6Нә пенщ ч’ь вик бь 
дӧ дь ра вед чар qӧ р’у ше те нә 
фь ро та не? Ле Хwә де жь wан 
йә ки жи бир на кә. 7Ӧса жи 
һәр т’е лә ки п’о р’ед сә ре wә 
жь мар ти йә. Нә тьр сьн, һун 
жь гә ләк ч’ь ви ка qи мәт тьр ьн. 

Иqрарфуинк’аркьрьнаИса
(Мәтта10:32‑33;12:32;

10:19‑20)

8Әз wә р’а дь бе жьм, к’и кӧ 
бәр мә рь ва Мьн иq рарф кә, 
Кӧ р’е Ме рьв жи wе wи бәр 
мьл йа к’ә тед Хwә де иq рар кә. 
9У к’и кӧ Мьн бәр мә рь ва 

ин к’ар кә, әwе жи бәр мьл йа-
к’ә тед Хwә де бе ин к’ар кь рь не. 
10У к’и кӧ тьш тә ки мь qа бь ли 
Кӧ р’е Ме рьв бе жә, wе бе бах-
шан дь не. Ле к’и кӧ го ть нә кә 
хь раб мь qа бь ли Р’ӧ һ’е Пи роз 
бе жә, ль wи на йе бах шан дь не. 
11У га ва wә бь бь нә к’ь ниш та 
йан бәр һ’ак ьм йан сәр wе ред 
һ’ӧ кӧ мә те, һун хәм нә кьн кӧ 
һу не ча wа ща ба хwә бь дьн йан 
чь бе жьн. 12Чьм ки Р’ӧ һ’е Пи-
роз әwе дә ме wе wә һин кә, чь 
ла зьм ә кӧ һун бе жьн». 

Дәwләтийебефә’м
13Жь на ва ә’ла лә те йә ки Wи-

р’а гот: «Дәрс дар, бе жә бьре 
мьн, бь ра ми ра т’аф ба ве мьн 
мьн р’а п’а рә вә кә». 14Әwи wи-
р’а гот: «Һә вал, к’е Әз сәр wә 
һ’ак ьм йан жи п’ар кьр к’ьфш 
кь рь мә?» 15У го тә wан: «Һаш 
жь хwә һә бьн у һ’әв за хwә жь 
һәр щу р’ә ть ма йе бь кьн, чьм ки 
ә’мь ре ин сен зе дә бу на һә бу ка 
wи ва гь ре да йи ни нә». 16Әwи 
мә сә ләк жи wан р’а гот: «Зә-
ви йа мә рь вә ки дәw лә ти гә ләк 
бәр да. 17У әwи дь ле хwә да гот: 
‹Әз ча wа бь кьм? Щи жи т’ӧнә 
кӧ дә рә мә та хwә те кь ме›. 18У 
гот: ‹Әзе аһа бь кьм, ә’м ба ред 
хwә һьл ши ньм у һе йед мә зьн 
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че кьм, һ’ә му дә рә мәт у һә бу ка 
хwә жи бь кь мә wьр. 19У хwә ха 
хwә р’а бе жьм: Ә’в до! Тә бо на 
хwә т’е ра гә ләк са ла, гә ләк һә-
бук да йә сәр һәв, р’у не бь хwә, 
вә хwә у ша бә›. 20Ле Хwә де го тә 
wи: ‹Бе фә’ мо! Ишәв р’ӧ һ’е тә йе 
жь тә бе стан дь не. Әв һә бу ка тә 
бә рәв кь ри йә wе к’е р’а бь ми нә?› 
21Ӧса жи wе бе сә ре һәр кә си, 
йе кӧ бо на хwә хьз не т’оп дь кә 
у пе Хwә де дәw лә ти на бә». 

Һинкьрьнадәрһәqа
хәмкьрьнеда
(Мәтта6:25‑34)

22Һьн ге Әwи ша гьр тед Хwә р’а 
гот: «Лә ма Әз wә р’а дь бе жьм, 
бо на ә’мь ре хwә хә ма нә кьн, 
кӧ һу не чь бь хwьн, нә жи бо на 
бә дә на хwә, кӧ һу не чь ль хwә 
кьн. 23Чьм ки ә’мьр жь хwа рь-
не qи мәт тьр ә у бә дән жи жь 
к’ьн ща. 24Ди на хwә бь дь нә 
qар’ qа р’аф, нә дь р’ә ши ньн, нә 
дь дь рун у нә жи ә’м бар йан 
к’и лә ред wан һә нә, ле Хwә де 
р’ьс qе wан дь гь һи нә. Һун чь qа си 
жь тәй рә да qи мәт тьр ьн! 25Иди 
жь wә к’и дь ка рә бь хә мед хwә 
дә qә ке сәр ә’мь ре хwә да зе дә 
кә*? 26Һә гәр һун wи тьш те һә ри 

бь ч’ук нь ка рьн бь кьн, иди чь ма 
бо на тьш тед ма йин хәм дь кьн? 
27Ди на хwә бь дь нә со сь на, ча wа 
шин дь бьн, нә дь хә бь тьн у нә 
дь р’е сьн. Әз wә р’а дь бе жьм, кӧ 
Сь ле ман жи на ва т’ә ма ми йа 
wе хер-хьз на хwә да ми на жь 
wан йә ке хwә нә кьр. 28Һә гәр 
ги һа йе чо ле, кӧ иро һә йә у сь бе 
да ве жь нә на ва егьр, Хwә де ӧса 
дь хә мь ли нә, ле чь qас зе дә wе 
ль wә кә, кем ба wәр но? 29Ль 
ван тьш та нә гә р’ьн, кӧ һу не 
чь бь хwьн йан чь вә хwьн. Бәр 
хwә нә к’ә вьн. 30Чьм ки п’ут-
п’а рьс тедф дьн йа йе ль пәй wан 
һ’ә му тьш та дь к’ә вьн, ле Ба ве 
wә занә кӧ һун һ’әw ще wан 
тьш та нә. 31Ле бәр wе ва һун 
ль П’ад ша ти йа Wи бь гә р’ьн у 
әwе wә р’а бе нә да йи не. 

Хьзнаә’змана
(Мәтта6:19‑21)

32Нә тьр сә, кә ри йе пе зи бь-
ч’ук! Чьм ки ль Ба ве wә хwәш 
һат, кӧ п’ад ша ти йе бь дә wә. 
33Һә бу ка хwә бь фь ро шьн у хwә-
р’а хе ра бь кьн. Хwә р’а к’и сь ке 
кӧ на р’ь зә у хьз на ә’з ма на йә 
кӧ кем на бә qа зьнщ кьн. Ль 
wе дә ре нә дь зе не зик бе у нә 

* 12:25 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бь һӧс тә ке ль сәр бә жь на хwә дь реж кә». 
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жи wе бь зу зе бь хwә. 34Чьм ки 
хьз на wә к’и дә ре бә, дь ле wә йе 
жи ль wе дә ре бә. 

Хӧламеһ’ьшйар
(Мәтта24:45‑51)

35Бь ра пьш та wә гь ре да йи у 
ч’ь ред wә ве хьс ти бьн. 36Һун 
ми на wан мә рь ва бьн, йед кӧ 
һи ви йа аха йе хwә нә, кӧ әwе 
к’ән ге жь дә’ wа те вә гә р’ә, кӧ 
ча хе бе де ри хә, пе р’а-пе р’а 
р’а бьн де ри вә кьн. 37Хwә зи ль 
wан хӧ ла ма, кӧ ча хе аха йе wан 
бе, wан һ’ьш йар бь би нә. Әз 
р’аст wә р’а дь бе жьм, әwе пьш та 
хwә гь ре дә, wан сәр сьф ре бь дә 
р’у ньш тан дь не у бәр дәс ти йе 
wан р’а бь кә. 38У һә гәр аха йе 
wан ни ве шә ве йан жи бәр бан га 
сь бә һе бе у wан ӧса бь би нә, әw 
хӧ ла ма на хwә зь ли нә. 39Ле һун 
ве йә ке бь за нь бьн, һә гәр хwә йе 
ма ле бь за нь бу йа кӧ дь зе к’и жан 
сь һ’ә те бь һа та, wе нә һьш та кӧ 
ма ла wи дә рә вә кь ра. 40Аwа һун 
жи һа зьр бьн, чьм ки әw сь һ’ә та 
кӧ дь ле wә р’а дәр баз на бә, Кӧ р’е 
Ме рьв wе бе». 

Хӧламеамьнухӧламебеамьн
41Пәт рус гот: «Хӧ дан, әва 

мә сә ла тә т’ә не бо на мә гот 
йан бо на һ’ә му йа?» 42Хӧ дан гот: 

«К’и йә әw wә к’ил хәр щеф амьн 
у сәр wахт, кӧ аха йе wи, wе wи 
сәр хӧ ла мед хwә сәр wер к’ьфш 
кә, кӧ wәхт да хwа рь на wан бь дә 
wан. 43Хwә зи ль wи хӧ ла ми, кӧ 
ча хе аха йе wи бе, әwи ӧса бь-
би нә. 44Әз р’аст wә р’а дь бе жьм, 
әwе wи бь кә сәр wе ре т’ә ма ми йа 
һә бу ка хwә. 45Ле һә гәр әw хӧ-
лам дь ле хwә да бе жә: ‹Аха йе 
мьн һа ть на хwә дә рән ги де хә› 
у дәст пе кә ль хӧ лам у ща ри йа 
хә, бь хwә, вә хwә у сәрх wәш бә, 
46аха йе wи хӧ ла ми wе р’о жә кә 
ӧса бе, кӧ әw нә һи ви йе йә у 
сь һ’ә тә кә ӧса, кӧ әw нь за нә. 
Wе wи qәт-qә ти кә у п’а ра wи 
т’ә ви п’а ра бе амь на кә. 47У әw 
хӧ ла ме кӧ хwәс ть на аха йе хwә 
занә у к’а ре хwә на кә, нә жи 
ль го ра хwәс ть на wи дь кә, wе 
гә лә ки бе к’ӧ та не. 48Ле әwе 
кӧ жь нә за ни йа хwә тьш тә ки 
һе жа йи к’ӧ та не дь кә, wе һьн-
дь ки бе к’ӧ та не. К’е р’а гә ләк 
һа ти йә да йи не, гә ләк жи wе 
же бе хwәс ть не у к’е р’а гә ләк 
һа ти йә спар ть неф, щаб да ри йа 
wи жи wе гә ләк бә. 

Исадьбәсәбәбещӧдәбуне
(Мәтта10:34‑36)

49Әз һат ьм, wә ки егьр ба-
ве жь мә сәр дь не у Мьн ча wа 
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дь хwәст wә ки иди алав бь да. 
50Ле нь хӧ ман дь нә кә Мьн һә-
йә, кӧ Әз гә рә ке пе бе мә нь-
хӧ ман дь не у дь ле Мьн qәт нә 
р’ь һ’әт ә һ’ә та кӧ әw бе се ри. 
51Wә т’ь ре Әз һат ьм ә’дь ла йи йе 
бь дь мә дь не? Әз wә р’а дь бе жьм 
на, ле бо на щӧ дә бу не. 52Жь 
вьр шун да ма лә ке да пенщ 
мә рь ве жь һәв щӧ дә бьн, сь се 
wе мь qа бь ли дӧ да бьн, дӧ дӧ 
мь qа бь ли сь си йа. 53Ба ве р’а бә 
мь qа бь ли кӧр’, кӧр’ жи ба ве, 
де qи зе, qиз жи де, хwә си бу ке 
у бук жи хwә си йе». 

Нишанедзәмен
(Мәтта16:2‑3;5:25‑26)

54У Әwи ә’ла лә те р’а жи гот: 
«Ча хе жь р’о ава йе ә’wр дәр те, 
һун дәст хwә да дь бе жьн: ‹Ба-
ра не бь ба рә› у ӧса жи дь бә. 
55У га ва ба йе ба шу ре те, һун 
дь бе жьн: ‹Һә wа йе гәрм бә› у 
ӧса дь бә. 56Дӧ р’у но! Һун р’у йе 
ә’з мен ә’нә нә дь кьн һә wа йе 
ча wа бә, ле ча wа ви зә ма ни 
ә’нә нә на кьн? 
57Һун чь ма хwә ха на дь нә ль 

бәр һ’ә са ба, кӧ к’и жан ә р’аст? 
58Ча хе нә йа ре тә тә к’а ши щәм 
һ’ак ьм дь кә, ӧса бь кә, кӧ р’ева 
т’ә ви wи ль һәв бе йи. Нә бә әw 
тә бь дә дәс те һ’ак ьм, һ’ак ьм 

жи тә бь дә дәс те сәр әс кәр у 
әw жи тә ба ве жә кә ле. 59Әз 
тә р’а дь бе жьм, тӧ жь wьр т’ӧ 
щар дәр на к’ә ви һ’ә та по леф 
паш ьн нә ди». 

Жьгӧнәкьрьневәгәр’ьнф,
кӧӧнданәбьн

131Wи ча хи һь нәк һа тьн бо-
на wан щә ли ли йа Исар’а 

го тьн, ху на к’и жа на Пи ла то 
т’ә ви ху на qӧр ба недф wан кь-
рь бу. 2Иса ль wан вә гә р’анд у 
гот: «Wә т’ь ре әw щә ли ли йед кӧ 
әв йәк һа тә сә ре wан, жь һ’ә му 
щә ли ли йед ма йин гӧ нә к’ар тьр 
бун? 3Әз wә р’а дь бе жьм, на! Ле 
бә ле һә гәр һун жь гӧ нә кь рь не 
вә нә гә р’ьн, һун һ’ә му йе жи 
р’о жа wан да һә р’ьн. 4Йан жи 
әw һ’иж дәһ мә рь вед кӧ кә лаф 
Сил wаме сәр wан да к’әт мь рьн, 
wә т’ь ре әwа на жь һ’ә му бь нә-
ли йед Ор шә ли ме гӧ нә к’ар тьр 
бун? 5На! Әз wә р’а дь бе жьм, 
һә гәр һун жь гӧ нә кь рь не вә-
нә гә р’ьн, һун һ’ә му йе жи р’о жа 
wан да һә р’ьн». 

Мәсәладараһежирейәбебәр
6Әwи әва мә сә ла жи гот: 

«Мә рь вәк һә бу, на ва р’ә зеф 
ть ри йе wи да да рә кә һе жи ре йә 
нь кан ди һә бу. Р’о жә ке әw һат, 
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кӧ сәр wе бәр бь гә р’ә, ле нә дит. 
7Wи ча хи р’әз ван р’а гот: ‹Әва 
мӧх да ре се са ла йә әз тем, бә ре 
ве да ра һе жи ре дь гә р’ьм, ле на-
би ньм. Әве бь бь р’ә! Ба ди һә wаф 
чь ма щи гьр ти йә?› 8Р’әз ван ле 
вә гә р’анд у гот: ‹Аха, исал жи 
wе сә бьр кә. Әзе до ра wе вә дьм 
у п’әйнф бь кь ме. 9Һә гәр са лә кә 
дьн бәр бь дә, qәнщ ә, ле һә гәр 
нә дә, паше бь бь р’ә›». 

Р’ожашәмийе
qәнщкьрьнак’ӧлфәта

qонщьки
10Р’о жә кә шә ми йе Иса к’ь-

ниш тә ке да һин дь кьр. 11Ль 
wьр к’ӧл фә тә кә qон щь ки һә бу, 
кӧ һ’иж дәһ са лед wе бу, р’ӧ һ’е 
нә хwә ши йе пе р’а бу. Әwе qәт 
нь ка рь бу хwә р’аст кь ра. 12Га ва 
Иса әw дит, га зи wе кьр у го те: 
«Ә’вде! Тӧ жь нә хwә ши йа хwә 
аза йи!» 13У Әwи дәс тед Хwә да-
нин сәр wе, әw пе р’а-пе р’а р’аст 
бу у шь кь ри дь да Хwә де. 14Ле 
сәр wе ре к’ь ниш те һерс к’әт, кӧ 
Иса р’о жа шә ми йе нә хwәш qәнщ 
кьр у ә’ла лә те р’а гот: «Шәш р’ож 
бо на шь хӧл кь рь не һә нә, һун 
на ва wан р’о жа да дь ка рьн бен 
qәнщ бьн, нә кӧ р’о жа шә мийе». 

15Хӧ дан ле вә гә р’анд у го те: 
«Дӧ р’у но! Жь wә к’и жан р’о жа 
шә ми йе га йе хwә йан к’ә ра хwә 
жь афьр’ вә на кә у на бә сәр аве? 
16Нә әва жи qи за Бь ра һим ә, кӧ 
әва мӧх да ре һ’иж дәһ са лед wе 
бун, ми ре щьн әw гь ре да бу. Нә 
ла зьм бу кӧ әw р’о жа шә ми йе 
жь wе qәй де вә бу йа?» 17У га ва 
әв йәк гот, һ’ә му йед кӧ мь qа-
бь ли Wи бун шәр ми ман. У 
т’ә ма ми йа ә’ла лә те бо на wан 
к’ә рә мә тед Wи йә р’у мә ти кӧ 
Wи дь кь рьн ша дь бу. 

Дӧмәсәлед
льсәрП’адшатийаХwәде

(Мәтта13:31‑33;
Марqос4:30‑32)

18Пәй р’а Иса гот: «П’ад ша-
ти йа Хwә де ми на чь йә? У Әз 
wе һьм бә ри чь кьм? 19Әw ми на 
һ’ә бә кә т’о хь ме хәр да ле йә, кӧ 
мә рь вә ки һьл да бах че хwә да 
чанд. У га ва әw мә зьн бу, бу 
дар, тәй рә дед ә’з мен һе ли нед 
хwә сәр ч’ь qь лед wе че кь рьн». 
20Әwи ди са гот: «Әз П’ад ша-

ти йа Хwә де һьм бә ри чь кьм? 
21Әw ми на һә вир тьр’шк ә, кӧ 
к’ӧл фә тә ке һьл да на ва се код* 
ар да сть ра, һ’ә та кӧ һ’ә му һь лат». 

* 13:21 Се ко дед щь һу йаф дь кьр qа си 25 ки ло гра ма. 
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Дәретәнг
(Мәтта7:13‑14,21‑23)

22Иса гӧнд у ба жа ра р’а дәр баз 
дь бу, һин дь кьр у бәр бь Ор шә-
ли ме дь чу. 23Йә ки Wи р’а гот: 
«Хӧ дан, гә ло һьн дьк ьн, әwед 
кӧ wе хь лаз бьн?» Әwи wан р’а 
гот: 24«Бь щә’ ди ньн, кӧ һун 
дә ре тәнг р’а бь к’ә вь нә һьн-
дӧр’, чьм ки Әз wә р’а дь бе жьм, 
гә лә ке бь хwа зьн бь к’ә вь не у wе 
нь ка рь бьн. 25У пәй р’а, кӧ хwә йе 
ма ле р’а бә дә ри бь гь рә, һьн ге 
һу не дәр ва бь ми ньн у дә ри хьн 
бе жьн: ‹Әм хӧ лам, дә ри ль мә 
вә кә›. Әwе ль wә вә гә р’и нә у 
бе жә: ‹Әз нь за ньм һун жь к’ӧ 
нә›. 26Һьн ге һу не бе жьн: ‹Мә 
т’ә ви Тә хwар, вә хwар у Тә к’у-
чед мә да һин дь кьр›. 27Ле Әwе 
бе жә: ‹Әз wә р’а дь бе жьм, Әз 
нь за ньм кӧ һун жь к’ӧ нә. Жь 
Мьн дур к’әвьн, һун һ’ә му йед 
кӧ нә һә qи йе дь кьн!› 28Ль wьр 
wе бь бә гь ри у ч’ьр кә-ч’ьр ка 
дь ра на, га ва һун Бь ра һим, Ис-
һаq, Аqуб у һ’ә му п’е хәм бә ра 
П’ад ша ти йа Хwә де да бь би ньн, 
хwә жи дәр ва ави ти. 29У wе жь 
р’о һь лат-р’о ава йе у ба кӧрф-ба-
шу ре бен, П’ад ша ти йа Хwәде да 

сәр сьф ре р’у нен. 30Аwа бь-
за нь бьн кӧ һь нә кед паш wе 
бь бь нә пеш у һь нә кед пеш wе 
бь бь нә паш». 

ИсальсәрОршәлиме
дьловинә

(Мәтта23:37‑39)

31Wе дә ме чәнд фе рь си һа тьн 
у Wи р’а го тьн: «Р’а бә жь вьр 
һә р’ә, чьм ки Һе ро дәс дь хwа зә 
Тә бь кӧ жә». 32У Әwи wан р’а гот: 
«Һә р’ьн wи р’у ви йи р’а бе жьн: 
‹Ва Әз иро, сь бе щь на дәр дь-
хьм, нә хwә ша qәнщ дь кьм у 
р’о жа сь си йа Әзе бь гь һи жь мә 
мә рә ме Хwә›. 33Ле гә рә ке Әз 
иро, сь бе, дӧ сь бә р’и йа Хwә да 
һә р’ьм, чьм ки на бә кӧ п’е хәм-
бә рәк жь Ор шә ли ме дәр ӧн да 
бә. 34Ор шә лим! Ор шә лим! Тӧ кӧ 
п’е хәм бә ра дь кӧ жи у шан ди йед 
щәм хwә дь ди бәр кә вь ра. Чәнд 
ща ра Мьн хwәст кӧ за р’ед тә 
ӧса бь щь ван да, ча wа мь ришк 
щу щу кед хwә бьн бас кед хwә да 
дь щь ви нә, ле тә нә хwәст! 35Ва 
ма ла тә wе хь ра бә бь ми нә. Әз 
wә р’а дь бе жьм, иди һун Мьн 
т’ӧ щар на би ньн, һ’ә та кӧ һун 
бе жьн: ‹Бьм ба рәк ә Әwе кӧ бь 
на ве Хӧ дан те›*». 

* 13:35 Зә бур 118:26. 
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Исальмалаферьсида
нәхwәшәкиqәнщдькә

141Р’о жә кә шә ми йе Иса 
бо на нан хwа рь не чу ма-

ла сәр wе рә ки фе рь си йа. Wа на 
ч’ә’ ве хwә жь сәр Wи нә дь бь р’и. 
2Ль wьр пеш бә ри Wи мә рь вә-
ки бь нә хwә ши йа ав зеф һә бу. 
3Иса жь qа нун зан у фе рь си йа 
пьр си у гот: «Р’о жа шә ми йе 
qәнщ кь рьн ща йиз ә йан на?» 
4Wа на дән ге хwә нә кьр. Һьн ге 
Әwи нә хwәш гьрт, qәнщ кьр у 
вә р’е кьр. 5Паше Әwи wан р’а гот: 
«Жь wә к’и жан ә, һә гәр кӧ р’е* 
wи йан га йе wи бь к’ә вә би ре, 
р’о жа шә ми йе пе р’а-пе р’а дәст 
нә ве же дәр нә хә?» 6Нь ка рь бун 
ща ба ве пьр са Wи бь да на. 

Һинкьрьнадәрһәqа
йедкӧльнавехwәдьгәр’ьн
7У га ва Әwи дит, wә ки мә рь-

вед т’әг лиф кь ри ча wа хwә щи йе 
жор ьн дь гьр тьн, мә сә ләк wан р’а 
гот: 8«Га ва йәк тә га зи дә’ wа-
те дь кә, щи йе жор ьн р’у нә ни, 
нә бә кӧ йә ки жь тә qә дьр тьр 
жи али йе wи да т’әг лиф кь ри 
бә, 9у хwә йе дә’ wа те, аwа го ти 
т’әг лиф кь ри йе wә һәр дӧ йа, бе 

тә р’а бе жә: ‹К’ә рә ма хwә щи 
бь дә фь лан кә се›. Һьн ге те жь 
шәр ма хwә р’а би щи йе жер ьн 
р’у не йи. 10Ле ча хе тә т’әг лиф 
дь кьн, һә р’ә щи йе жер ьн р’у-
не, кӧ ча хе хwә йе дә’ wа те бе 
тә р’а бе жә: ‹Пьс мам, к’ә рәм 
кә, дәр ба зи жо ре бә!› Һьн ге 
qә дь ре тә йе бәр ч’ә’ ве һ’ә му 
р’у ньш ти йа бь льнд бә. 11Аwа 
һәр кә се кӧ хwә бь льнд кә, wе 
нь мьз бә у к’и кӧ хwә нь мьз 
кә, wе бь льнд бә». 

12У Иса т’әг лиф кь ри йе Хwә р’а 
гот: «Ча хе тӧ фь ра ви не йан ши ве 
да ти ни, га зи һә вал-һо гьр, бь-
ра-пьс мам йан жи дәр-щи на ред 
хwә йә дәw лә ти нә кә, нә бә әw 
жи тә т’әг лиф кьн у qән щи йа тә 
ль тә вә гә р’и ньн. 13Ле га ва тӧ 
хwа рь нә ке да ти ни, га зи фә qир, 
сә qәт, йед дь кӧ льн у ко ра кә. 
14Һьн ге те хwә зь ли би, чьм ки 
әwа на нь ка рьн qән щи йа тә ль 
тә вә гә р’и ньн, ле бә ле Р’о жаф 
Р’а бу на р’ас та йә жь мь рь не wе 
ль тә бе вә гә р’ан дь не». 

Мәсәлашайийагьран
(Мәтта22:1‑10)

15Га ва жь һа зь ра йә ки әв йәк 
бь һист, Wи р’а гот: «Хwә зи ль 

* 14:5 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «кӧр’» «к’әр» һә йә. 
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wи, кӧ П’ад ша ти йа Хwә де да 
нен бь хwә». 16Ле Иса wи р’а 
гот: «Мә рь вә ки ша йи кә гь ран 
һа зьр кьр у гә ләк мә ри т’әг лиф 
кь рьн. 17Га ва wәх те ша йи йе 
пе р’а гь һишт, әwи хӧ ла ме хwә 
шанд, кӧ һ’ә му т’әг лиф кь ри йа-
р’а бе жә: ‹Һәр тьшт иди һа зьр 
ә, к’ә рәм кьн wә рьн›. 18Ле һәр 
йә ки дәст пе кьр мә’ ни гьрт. Йе 
пе шьн wи р’а гот: ‹Мьн хwә р’а 
ә’рд к’ь р’и йә, әз ә’сә йи гә рә ке 
һә р’ьм бь би ньм. Әз һи ви жь 
тә дь кьм, мьн бь бах ши нә›. 19У 
йе дьн гот: ‹Мьн пенщ щот 
га к’ь р’и нә, әз дь чьм кӧ wан 
бь ще р’ь би ньм. Әз һи ви жь тә 
дь кьм, мьн бь бах ши нә›. 20Йе 
сь си йа жи гот: ‹Әз зә wь щи мә, 
лә ма нь кар ьм бем›. 21У әw хӧ лам 
вә гә р’и йа һат, әв һ’ә му аха йе 
хwә р’а гь ли кь рьн. Һьн ге аха 
һерс к’әт, хӧ ла ме хwә р’а гот: ‹Зу 
һә р’ә мәй дан у к’у чед ба жер, 
фә qи ра, qо па, сә qә та у ко ра 
т’оп кә би нә вьр›. 22Пәй р’а 
хӧ лем го те: ‹Аха йе мьн, тә 
ча wа ә’мьр кьр, мьн ӧса жи 
кьр, ле ди са щи һә йә›. 23У ахе 
хӧ лем р’а гот: ‹Дәр к’ә вә сә ре р’е 
у дьр ба, зо ре ль һәр кә си бь кә 
би нә вьр, кӧ ма ла мьн т’ь жи 
бә. 24Әз wә р’а дь бе жьм, кӧ жь 
wан мә рь вед т’әг лиф кь ри т’ӧ 

кәс жь ша йи йа мьн wе тьш-
тә ки тә’м нә кә›». 

ЧаwабьбьнәшагьртеИса
(Мәтта10:37‑38)

25Пәй ве йә ке р’а ә’ла лә тә кә 
гь ран т’ә ви Иса дь чу у Әw сәр 
wан да вә гә р’и йа у гот: 26«Һә гәр 
йәк пәй Мьн бе у Мьн жь де у 
ба ве хwә, жь жьн у за р’ед хwә, 
жь хушк у бь ра йед хwә у ӧса 
жи жь хwә зә’ф тьр һ’ьз нә кә, 
нь ка рә бь бә ша гьр те Мьн. 27У 
к’и кӧ ха че хwә һьл нә дә пәй 
Мьн нә йе, әw нь ка рә бь бә 
ша гьр те Мьн. 28Жь wә к’и жан 
ә, кӧ бь хwа зә бь льнд щи кә но-
бә да ра че кә, пе ши йе р’у нә ни 
нә дә бәр һ’ә себ, гә ло qә wа та 
wи йе бь гь һи же би нә се риф йан 
на? 29Нә бә кӧ һ’и ме wе дай нә 
у нь ка рь бә би нә се ри, йед кӧ 
бь би ньн ле бь к’ә ньн 30у бе жьн: 
‹Әви мә рь ви дәст пе кьр че кә у 
нь ка рь бу ба ни йа се ри›. 31Йан 
жи к’и жан п’ад ша п’ад ша ки-
р’а дә ре шер’, пе ши йе р’у нә ни 
нә ше wь рә, гә ло wе бь ка рь бә 
бь дә һә һ’ә за ра бәр йә ки кӧ 
бь бист һ’әзари те сәр wи бь кә 
шәр’? 32Һә гәр әw пе нь ка рә, 
га ва һе дур ә wе qа сь де хwә бь-
ши нә, бо на ль һәв һа ть не һи ви 
же бь кә. 33Аwа жь wә һәр кәс, 
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к’и кӧ дәс те хwә жь т’ә ма ми йа 
һә бу на хwә нә к’ь ши нә, әw нь-
ка рә бь бә ша гьр те Мьн. 

Хwейабетә’м
(Мәтта5:13;Марqос9:50)

34Хwе тьш тә ки qәнщ ә. Ле 
һә гәр әw тә’ ма хwә ӧн да кә, 
паше әwе бь чь тә’ ме бьс ти-
нә? 35Нә wе дәw са хwә ли йе 
бь гь рә у нә жи дәw са п’әйн. 
Wе ба ве жь нә wе да. Гӧ һе к’е йи 
бь һис ть не һә йә бь ра бь бь һе». 

Пәзаӧндабуйи
(Мәтта18:12‑14)

151Аwа һ’ә му хәрщ гьр 
у гӧ нә к’ар не зи ки Wи 

дь бун, кӧ гӧ һе хwә бь да на сәр 
го ть нед Wи. 2Ле фе рь си у qа-
нун за на би на хwә тәнг дь кьр у 
дь го тьн: «Әва гӧ нә к’а ра qә бул 
дь кә у т’ә ви wан нан дь хwә». 
3У Иса әва мә сә ла wан р’а гот: 
4«Жь wә к’и йә әw мә ри, кӧ 
сәд пә зед wи һә бьн у га ва йә-
ки жь wан ӧн да кә, нод нә һа 
чол у бәс та нә һе лә у пәй йа 
ӧн да бу йи нә к’ә вә, һ’ә та кӧ wе 
бь би нә? 5У га ва бь би нә, wе жь 
ша бу на дай нә сәр мь ле хwә, 
6вә гә р’ә ма ле, га зи дәр у щи-
на ра кә у wан р’а бе жә: ‹Т’ә ви 
мьн ша бьн! Мьн пә за хwә йә 

ӧн да бу йи дит›. 7Әз wә р’а дь-
бе жьм, ӧса жи ль ә’з мен бо на 
гӧ нә к’а рә ки кӧ т’о бә дь кә, һе 
wе бь бә ша бу нә кә мә зьн, нә кӧ 
бо на нод нә һед р’аст, к’и жа на-
р’а т’о бә кь рьн нә һ’әw щә йә. 

Зивеӧндабуйи
8Йан к’и жан ә әw к’ӧл фә та 

кӧ дә һә зи вед wе һә бьн у га ва 
йә ки жь wан ӧн да кә, wе ч’ь ре 
ве нә хә, ма ле ге зи нә кә у qәнщ 
ле на гә р’ә, һ’ә та кӧ зи ве хwә 
бь би нә? 9У ча хе әw бь би нә, wе 
га зи дәр у щи на ра кә у wан р’а 
бе жә: ‹Т’ә ви мьн ша бьн! Мьн 
зи ве хwә йи ӧн да кь ри дит›. 10Әз 
wә р’а дь бе жьм, ӧса жи мьл йа-
к’ә тед Хwә де бо на гӧ нә к’а рә ки 
кӧ т’о бә дь кә, ша дь бьн». 

Кӧр’еӧндабуйиубьреwи
11У Иса гот: «Дӧ кӧ р’ед мә-

рь вә ки һә бун. 12Йе бь ч’ук го тә 
ба ве хwә: ‹Ба во, жь һә бу ка хwә 
чь кӧ п’а ра мьн дь к’ә вә, бь дә 
мьн›. У әwи wа на р’а һә бук п’а-
рә вә кьр. 13Пәй чәнд р’о жа р’а 
кӧ р’е бь ч’ук һәр тьш те хwә т’оп 
кьр чу wә ла тә ки дур. Ль wьр 
әwи ә’мь ре тол ти йе дәр баз кьр, 
һ’ә му һә бу ка хwә п’уч’ кьр. 
14У га ва тьш тәк дест да нә ма, 
wи wә ла ти да жи бу хә ла йи кә 
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мә зьн у әw к’ә тә һ’а лә ки гь ран. 
15Чу хwә ль ба жар ва нә ки wи 
wә ла ти гьрт у әwи әw шан-
дә к’әw шен бәр бә ра за. 16Әw 
һ’әw щә бу кӧ зь ке хwә бь wан 
хьр ну федф кӧ бә ра за дь хwар 
т’ер бь кь ра, ле кә сәки әw жи 
нә дь да wи. 17Ле га ва әw сәр 
һ’ь ше хwә да һат, гот: ‹Чь qас 
п’а лә ма ла ба ве мьн да һә нә, кӧ 
нан дь хwьн у бәр wан дь ми нә, 
ле әз вь ра бьр’ чи на дь мь рьм. 
18Әз р’а бьм һә р’ь мә щәм ба ве 
хwә у wи р’а бе жьм: Ба во, мьн 
бәр тә у ә’з мен гӧ нә кьр. 19Әз 
иди нә һе жа йи кӧр’ ти йа тә мә. 
Т’ә не ми на п’а лә ки хwә мьн 
qә бул кә›. 20У р’а бу һа тә щәм 
ба ве хwә. Ле га ва һе дур ва ба ве 
әw дит, дь ле wи сәр шә wь ти, 
бәр бь wи бә зи, әw һ’ә мез кьр у 
р’а му са. 21Кӧр’ же р’а гот: ‹Ба во, 
мьн бәр тә у ә’з мен гӧ нә кьр. 
Әз иди нә һе жа йи кӧр’ ти йа тә 
мә›. 22Ле ба ве хӧ ла мед хwә р’а 
гот: ‹Зу бь кьн, чӧ хе ла пи р’ьнд 
би ньн ле кьн, гӧс ти ле те кь нә 
т’ь ли йе у сола жи бь кь нә нь-
га. 23Ща нә га йе дәр ма ли кь ри 
би ньн, сәр же кьн, әм бь хwьн у 
ша бьн. 24Чьм ки әв кӧ р’е мьн 
мь ри бу, сах бу, ӧн да бу йи бу, 
һа тә ди ть не›. У дәст бь ша йи-
йе кь рьн. 

25Wи ча хи кӧ р’е wи йи мә зьн 
ль к’әw шен бу. Га ва һат не зи ки 
ма ле бу, дән ге сть ран у р’ә qа се 
бь һист. 26Әwи га зи жь хӧ ла ма 
йә ки кьр у же пьр си: ‹Әв чь 
һ’ә wал ә?› 27Хӧ лем wи р’а гот: 
‹Бьре тә һа ти йә, ба ве тә ща-
нә га йе дәр ма ли кь ри сәр же кь-
ри йә, чьм ки әw сах у сь ла мәт 
вә гә р’и йа йә›. 28Бь ра һерс к’әт 
у нә хwәст кӧ һә р’ә һьн дӧр’. Бав 
дәр к’ә тә дәр ва, ла ва wи кьр. 
29Әwи ль ба ве хwә вә гә р’анд у 
гот: ‹Әва мӧх да ре чәнд са ла нә 
кӧ әз тә р’а хӧ лам ти йе дь кьм у 
жь гӧ р’а тә qәт дәр нә к’ә ть мә, 
тә qәт ка рәк жи нә да йә мьн 
кӧ мьн т’ә ви һә вал-һо гь ред 
хwә к’еф бь кь ра. 30Ле га ва әw 
кӧ р’е тә йи кӧ һә бу ка тә бьр, 
т’ә ви qа ваф п’уч’ кьр һат, тә 
бо на wи ща нә га йе дәр ма ли-
кь ри сәр же кьр›. 31Ба ве же р’а 
гот: ‹Ла wо, тӧ һәр гав т’ә ви 
мьн и у һ’ә му һә бу ка мьн йа 
тә йә. 32Гә рә ке әм әшq у ша 
бу на, чьм ки әв бьре тә мь ри 
бу, сах бу у ӧн да бу йи бу, һа тә 
ди ть не›». 

Wәк’илхәрщефбеамьн,
лесәрwахт

161Иса ша гьр тед Хwә р’а 
гот: «Мә рь вә ки дәw лә ти 
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һә бу, wә к’ил хәр щә ки wи һә-
бу. Р’о жә ке гь ли гь һиш тә wи, 
йан чи йәф wә к’ил хәр ще wи 
һә бу ка wи п’уч’ дь кә. 2Әwи 
жи га зи wи кьр у го те: ‹Әв чь 
йәк ә кӧ әз бо на тә дь бь һем? 
Һәq-һ’ә са бе wә к’ил хәрщ ти йа 
хwә бь дә, чьм ки иди тӧ нь-
ка ри wә к’ил хәрщ ти йе бь ки›. 
3Wә к’ил хәрщ дь ле хwә да гот: 
‹Әз чь бь кьм? Аха йе мьн жь 
wә к’ил хәрщ ти йе мьн дәр дь-
хә, ә’рд к’о лан ль мьн на бә, жь 
п’арс кь рь не жи шәрм дь кьм. 
4Әз за ньм әзе нь һа чь бь кьм, 
кӧ ма лед хwә да мьн qә бул кьн, 
га ва әз жь wә к’ил хәрщ ти йе 
дәр к’ә вьм›. 5Әwи йәк-йәк га-
зи дәйн да ред аха йе хwә кьр у 
йе пе шьн р’а гот: ‹Тӧ чь qа си 
дәйн да ре аха йе мьн и?› 6Әwи 
гот: ‹Сәд к’уп* бь зь ре зәй т’у-
не› у wи р’а гот: ‹Һан нь ви са ра 
хwә һьл дә у зу р’у не бь нь ви сә 
пен щи›. 7Паше йе дьн р’а гот: 
‹Тӧ чь qа си дәйн дар и?› Әwи жи 
гот: ‹Сәд ч’ә’л* гә ньм› у wи р’а 
гот: ‹Һан нь ви са ра хwә һьл дә 
у бь нь ви сә һ’әйш те›. 8У аха 
пә сь не wә к’ил хәр ще бе ам ьн 
да, wә ки әwи бь аqь ли кьр. Аwа 

мә рь вед ве дь не һьн да ва хwә да 
жь мә рь вед р’о на йе сәр wахт тьр 
ьн. 9Әз wә р’а дь бе жьм, һун бь 
һә бу ка ве дь не һә ва ла хwә р’а 
дәст хьн у га ва һә бук кем бә, 
wә бьн ко нед һ’ә та-һ’ә та йе да 
qә бул кьн. 10Әwе кӧ на ва тьш тед 
һьн дь ки да амьн ә, на ва тьш тед 
гә лә ки да жи амьн ә, ле әwе кӧ 
на ва тьш тед һьн дь ки да бе ам ьн 
ә, на ва тьш тед гә лә ки да жи 
бе ам ьн ә. 11Һә гәр һун на ва 
һә бу ка ве дь не да бе ам ьн бун, 
к’е wе һә бу ка р’аст бь дә wә? 
12Һә гәр һун нав тьш те йе хә-
риб да амьн ни бьн, йа wә к’е wе 
бь дә wә? 13Хӧ ла мәк нь ка рә дӧ 
аха р’а хӧ лам ти йе бь кә, чьм ки 
йан wе һ’и ле wи жь йә ки һә р’ә 
у йе дь не һ’ьз бь кә, йан жи wе 
qә дь ре йә ки бь гь рә у йе дь не 
бе һӧр мәт кә. Һун нь ка рьн һьн 
Хwә де р’а, һьн жи һә бу ке р’а 
хӧ лам ти йе бь кьн». 

QанунуП’адшатийаХwәде
(Мәтта11:12‑13;5:31‑32;

Марqос10:11‑12)

14Га ва фе рь си йа әв һ’ә му 
тьшт бь һис тьн, qәр фе хwә ль 
Иса дь кь рьн, чьм ки п’ә рә һ’ьз 

* 16:6 К’у пә ки щь һу йа qа си 35 ли тьр ав һьл дь да. 
* 16:7 Ч’ә’ лә кә щь һу йа qа си һ’әw зә ки 390 ли ть ри бу. 
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бун. 15Иса wан р’а гот: «Һун әw 
ьн йед кӧ хwә бәр мә рь ва р’аст 
дь дь нә к’ьф ше, ле Хwә де дь ле 
wә занә. Бь за нь бьн кӧ әw тьш-
те нав мә рь ва да хwә йи qә дьр 
ә, әw ль бәр Хwә де һ’ә рамф ә. 
16Зә ма не Qа нун у п’е хәм бә ра 
һ’ә та Йу һ’ән на к’ь шанд, жь 
wьр шун да П’ад ша ти йа Хwә де 
те дан на син кь рь не у һәр кәс 
дь щә’ ди нә бь qә wа те бь к’ә вә 
wьр. 17Ле ә’рд у ә’з ма не һе 
р’ь һ’әт дәр баз бьн, нә кӧ жь 
Qа ну не нок тәк ӧн да бә. 18К’и 
кӧ жь на хwә бәр’ дә у йә кә дьн 
бьс ти нә, зь не к’а ри йе дь кә. У 
к’и кӧ йа мер бәр’ да йи дьс ти нә, 
зь не к’а ри йе дь кә. 

Мәрьведәwләти
уЛазарефәqир

19Мә рь вә ки дәw лә ти һә бу, 
кӧ к’ьн ще р’әwш у на зьк* ль 
хwә дь кьр у һәр р’ож бь әшq-ша 
к’еф дь кьр. 20Мә рь вә ки фә qир 
жи һә бу, на ве wи Ла зар. Әw 
на ва п’ь зь кед п’ис да бәр дә ре 
йе дәw лә ти к’ә ти бу. 21У ч’ә’ ве 
wи бәр ма йи йе сьф ра дәw лә ти да 
дь ма, кӧ дь хwәст кӧр ме хwә пе 
бьш ке нан да. Сә жи дь һа тьн, 

бь ри нед wи да лас тьн. 22Р’ож 
һат фә qир мьр, мьл йа к’ә та 
әw бь рь нә щәм Бь ра һим. Йе 
дәw лә ти жи мьр, дә фьн кь рьн. 
23Га ва йе дәw лә ти ди йа ре мь-
ри йа да щә фа дь к’ь шанд, сә ре 
хwә бь льнд кьр, жь дур ва Бь-
ра һим дит у Ла зар һ’ә ме зе да. 
24Әwи дәнг да йе у го те: ‹Ба ве 
Бь ра һим, ль мьн wә рә р’ә’ ме. 
Ла зар бь ши нә, кӧ сә ре т’ь ли йа 
хwә аве да кә би нә за ре мьн шьл 
кә, чьм ки әз к’у ра ви агь ри да 
дь шә wь тьм›. 25Ле Бь ра һим 
го те: ‹Ла wо! Би нә би ра хwә, 
кӧ тә qән щи йед п’а ра хwә нав 
зә ма не ә’мь ре хwә да стан дь нә, 
ле Ла зар зә лу ли к’ь шан ди йә. 
Нь һа жи дь ле wи ль вьр р’ь һ’әт 
ә, ле тӧ на ва щә фа да йи. 26У 
пеш ть ри ве йә ке жи, гә ли ки 
бе бь ни на ва мә у wә да һә йә. 
Нә йе вьр дь ка рьн дәр ба зи щәм 
wә бьн, нә жи йе wьр дь ка рьн 
дәр ба зи щәм мә бьн›. 27Һьн ге 
әwи го те: ‹Ба во, wә ки ӧса йә, 
әз һи ви жь тә дь кьм, тӧ әwи 
бь ши нә ма ла ба ве мьн, 28чьм-
ки пенщ бь ра йед мьн жи һә нә, 
бь ра һә р’ә т’ә ми йе бь дә wан, 
wә ки әw жи нә йе нә ви щи йе 

* 16:19 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «К’ьн ще ширкф у к’ь та не хас», 
кӧ һьн ге гә лә ки бь һа бун. 
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щә фа›. 29Ле Бь ра һим го те: ‹Му са 
у п’е хәм бә ред wан һә нә. Бь ра 
гӧһ да ри йа wан бь кьн›. 30Әwи 
жи гот: ‹На, ба ве Бь ра һим, 
һә гәр жь мь ри йа йәк һә р’ә 
щәм wан, wе жь гӧ нә кь рь не 
вә гә р’ьн›. 31Һьн ге Бь ра һим 
wи р’а гот: ‹Һә гәр гӧһ да ри йа 
Му са у п’е хәм бә ра на кьн, йәк 
жь мь ри йа р’а бә жи, ди са әwа на 
ба wәр на кьн›». 

ЧәндготьнедИсадәрһәqа
гӧнәкьрьне,бахшандьне,

баwәркьрьнеуборщдайинеда
(Мәтта18:6‑7,21‑22;

Марqос9:42)

171Иса ша гьр тед Хwә р’а 
гот: «На бә кӧ сә бә би йа 

жь р’е к’ә ть не т’ӧ нә бә, ле wәй 
ль wи, кӧ бь бә сә бә бе ве йә ке. 
2Wи р’а һе qәнщ ә, кӧ бә ра шәк 
сту йе wи ва бе гь ре дан у ави ть-
не на ва бә’ ре, нә кӧ жь ва нед 
бь ч’ук йә ки жь р’е дәр хә. 3Һаш 
жь хwә һә бьн! Һә гәр бьре тә 
гӧ на бь кә, ле һь ле, һә гәр сәр 
кь рь на хwә п’ош ман бә, wи 
бь бах ши нә. 4У һә гәр на ва р’о-
же да һ’әфт ща ра нә һә qи йе ль тә 
бь кә у вә гә р’ә, тә р’а бе жә: ‹Әз 
т’о бә дь кьм›, wи бь бах ши нә». 
5Шан ди йа Хӧ дан р’а гот: 

«Ба wә ри йа мә зе дә кә». 6Хӧ дан 

гот: «Һә гәр ба wә ри йа wә wә кә 
һ’ә бә кә т’о хь ме хәр да ле һә бә 
у ве да ра т’у те р’а бе жьн: ‹Жь 
вьр р’а бә у бә’ ре да да ч’ь кә›, 
әwе йа wә бь кә. 
7Жь wә к’и жан ә, әwе кӧ 

хӧ ла мә ки wи йи щот к’ар йан 
шь ван һә бә, га ва әw жь к’әw-
шен бе, wи р’а бе жә: ‹Бь лә зи-
нә к’ә рәм кә сәр сьф ре›? 8Wе 
пе ши йе же р’а нә бе жә: ‹Ши ва 
мьн һа зьр кә, пьш та хwә гь ре-
дә у бәр дәс ти йе мьн р’а бь кә. 
Әз бь хwьм у вә хwьм, паше жи 
тӧ бь хwә у вә хwә›? 9Гә ло бо на 
әw тьш тед кӧ хӧ лем р’а һа ть нә 
ә’мьр кь рь не у wи кь рь нә, аха йе 
wи wе же р’а бе жә: ‹Зә’ф р’а зи 
мә›? 10Ӧса жи һун, га ва әw 
һ’ә му тьш тед кӧ wә р’а һа ть нә 
ә’мьр кь рь не бь кьн, бе жьн: ‹Әм 
хӧ ла мед бе кер ьн. Чь кӧ ль мә 
дь к’әт, мә әw кьр›». 

Qәнщкьрьнадәһәк’отийа
11Га ва Иса бәр бь Ор шә ли ме 

дь чу, на ва Са мәр йа йе у Щә ли-
ле р’а дәр баз дь бу. 12Ча хе Әw 
дь к’ә тә гӧн дә ки, дә һә мә рь-
вед к’о ти р’ас ти Wи һа тьн дур 
сә кь нин 13у бь дән ге бь льнд 
го ть не: «Исайе ма мос та, ль мә 
wә рә р’ә’ ме». 14У га ва Иса әw 
ди тьн, wан р’а гот: «Һә р’ьн хwә 
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ни ша ни к’а һи на кьн». У ча хе әw 
һе дь чун, па qьж бун. 15Ле га ва 
жь wан йә ки дит кӧ әw па qьж 
бу йә, паш да вә гә р’и йа, бь дән-
гә ки бь льнд шь кь ри дь да Хwә де. 
16Әwи хwә дә вә р’у ави тә бәр 
нь гед Иса у р’а зи бун дь да Wи. 
Әw са мә ри бу. 17Һьн ге Иса гот: 
«Нә һәр дә һә жи па qьж бун, ле 
к’а не нә һәр нә һед дьн? 18Чь ма 
пеш ть ри әви мә рь ве хә риб кә сәк 
жь wан вә нә гә р’и йа, кӧ бь һа та 
шь кь ри бь да Хwә де?» 19У wи р’а 
гот: «Р’а бә һә р’ә. Ба wә ри йа тә 
тӧ qәнщ кь ри». 

ҺатьнаП’адшатийаХwәде
(Мәтта24:23‑28,37‑41)

20Га ва фе рь си йа жь Иса пьр-
си, П’ад ша ти йа Хwә де wе к’ән ге 
бе, Әwи ль wан вә гә р’анд у гот: 
«П’ад ша ти йа Хwә де аш кә рә 
на йе. 21Нә жи wе бе жьн: ‹Ва 
йә вьр ә!› йан жи: ‹Wе дә ра һан 
ә!› Чьм ки П’ад ша ти йа Хwә де 
на ва wә да йә». 22У ша гьр тед 
Хwә р’а гот: «Wе р’о же бен, кӧ 
һу не һ’ьз рә та р’о жә кә Кӧ р’е 
Ме рьв бьн, ле на би ньн. 23У һә-
гәр wә р’а бе жьн: ‹Ва йә вьр ә!› 

йан: ‹Дәра һан ә!› пәй нә к’ә вьн 
нә чьн. 24Чьм ки ча wа бь руск жь 
али ки ә’з мен бьрq дь дә у т’ә-
ма ми йа ә’з мен р’о на йи дь кә, 
Кӧ р’е Ме рьв жи wе р’о жа хwә да 
ӧса бә. 25Ле пе ши йе гә рә ке Әw 
гә лә ки щә фа бь к’ь ши нә у жь ви 
мь лә ти бе т’әх сир кь рь не. 26Ча wа 
р’о жед Нӧһ да дь qә wь мин, ӧса 
жи wе р’о жед Кӧ р’е Ме рьв да 
бь qә wь мьн. 27Һьн ге дь хwа рьн, 
вә дь хwа рьн, дь зә wь щин у мер 
дь кь рьн, һ’ә та wе р’о жа кӧ Нӧһ 
к’ә тә гә ми йе, ле йи р’а бу qь р’а 
һ’ә му йа ани*. 28У ӧса жи ча wа 
р’о жед Лут даф бун, дь хwа рьн, 
вә дь хwа рьн, дь к’ь р’ин, дь фь ро-
тьн, дь р’ә шан дьн у че дь кь рьн. 
29Ле әw р’о жа кӧ Лут жь Со до ме 
дәр к’әт, агьр у к’ьр к’утф жь ә’з-
мен ба ри, qь р’а һ’ә му йа ани*. 
30Әw р’о же жи wе ӧса бә, га ва 
Кӧ р’е Ме рьв к’ьфш бә. 
31Wе р’о же к’и сәр хе ни йә у 

һә бу ка wи жи мал да йә, бь ра 
жор да нә йе, кӧ тьш тә ки һьл-
дә у әwе ль к’әw шен ә, бь ра 
паш да вә нә гә р’ә. 32Жь на Лут 
би нь нә би ра хwә*. 33К’и кӧ 
дь хwа зә ә’мь ре хwә хь лаз кә, 

* 17:27 Дәст пе бун 6-8. 
* 17:29 Дәст пе бун 19. 
* 17:32 Дәст пе бун 19:23-26. 
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wе ӧн да кә, ле к’и кӧ ә’мь ре 
хwә ӧн да кә, wе хь лаз кә. 34Әз 
wә р’а дь бе жьм, wе шә ве һә гәр 
дӧ мә ри нь ви нә ке да бьн, йә ке 
бе һьл да не, йә ке бе һьш ть не. 
35У һә гәр дӧ к’ӧл фәт сәр дәс-
та р’ә ки бьн, йә ке бе һьл да не 
у йа дьн бе һьш ть не»*. 37Wа на 
ле вә гә р’анд у го тьн: «Хӧ дан, 
әве ль к’и дә ре бь бә?» Әwи жь 
wан р’а гот: «Бә рә т’әф ль к’ӧ һә-
бә, тәй ре жи ль wьр бь щь вьн». 

Мәсәлажьнәбийеуһ’акьм

181Иса мә сә ләк бо на wе йә-
ке ша гьр та р’а гот, wә ки 

һәр гав дӧа бь кьн у ащьз нә бьн 
2у гот: «Ба жа рә ки да һ’а кь мәк 
һә бу, әw нә жь Хwә де дь тьр-
си йа у нә жи мьнәт жь ме рьв 
дь кьр. 3Wи ба жа ри да жь нә бик 
жи һә бу, һәр гав дь һа тә щәм 
wи у дь гот: ‹Һә qи йе бь кә, мьн 
жь дәс те нә йа ре мьн хь лаз кә›. 
4Һ’ак ьм гә ләк wәхт гӧһ нә дь да 
wе, ле паше хwә ха хwә р’а гот: 
‹Әз жь Хwә де на тьр сьм у жь 
ме рьв жи мь нә те на кьм, 5ле 
бо на ха ть ре wе йә ке, кӧ әва 
жь нә би йа те зә’ мә те дь дә мьн, 
әзе һә qи йе же р’а бь кьм, кӧ һәр 

гав нә йе мьн ащьз нә кә›». 6У 
Хӧ дан гот: «Бь бь һен кӧ һ’а кь ме 
нә р’аст чь гот. 7Гә ло Хwә де жи 
бь жар ти йед Хwә р’а wе һә qи йе 
нә кә, йед кӧ шәв у р’ож һә wа-
ра хwә Wи да ти ньн? Йан Әwе 
ща ба wан дә рән ги бе хә? 8Әз 
wә р’а дь бе жьм, wе дәст хwә да 
һә qи йе бь кә. Ле га ва Кӧ р’еф 
Ме рьв бе, гә ло сәр дь не wе 
ба wә ри йе бь би нә?» 

Мәсәлаферьсиухәрщгьр
9Әв мә сә лә жи wан р’а гот, 

йед кӧ хwә ха хwә да гӧ ман бун, 
йан чи йә әwә р’аст ьн у һ’ә му йед 
ма йин бәр тьш тә ки һ’ә саб нә-
дь кь рьн. 10«Дӧ мә ри һьл к’ь ши-
йа нә п’а рьст гә һе, кӧ дӧа бь кьн. 
Йәк фе рь си бу, йәк жи хәрщ гьр. 
11Әwе фе рь си т’ә не сә кь ни бу 
хwә да гӧ ман бь ви щу р’ә йи дӧа 
дь кьр: ‹Хwә де йе мьн, шь кьр дар 
ьм, кӧ әз нә ми на wан мә рь ва 
мә, йед кӧ т’а ла ни йе, нә һә qи-
йе, зь не к’а ри йе дь кьн у нә жи 
ми на ви хәрщ гь ри мә. 12Ле әз 
һ’әф ти йе дӧ ща ра р’о жи дь гь рьм 
у дә һә ке жь һ’ә му к’а ра хwә жи 
дь дьм›. 13Ле әwи хәрщ гьр дур 
сә кь ни бу, р’у йе wи нә дь гьрт ль 

* 17:35 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да р’еза 36-а жи һә йә: «У һә гәр дӧ мә рьв 
ль к’әw шен бьн, йә ке бе һьл да не у йе дь не бе һьш ть не». 
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ә’з мен жи бь нь һе р’и йа, син ге 
хwә дь хьст у дь гот: ‹Хwә де, ль 
мьн гӧ нә к’а ри wә рә р’ә’ ме›. 14Әз 
wә р’а дь бе жьм, кӧ әв хәрщ гь ра 
р’аст һ’ә саб бу йиф чу ма ла хwә, нә 
кӧ йе дьн. Аwа һәр кә се кӧ хwә 
бь льнд кә, wе нь мьз бә, ле к’и 
кӧ хwә нь мьз кә, wе бь льнд бә». 

Исадӧазар’окадькә
(Мәтта19:13‑15;
Марqос10:13‑16)

15Т’ь фал жи ани нә щәм Иса, 
кӧ дәс те Хwә дай нә сәр wан. 
Га ва ша гьр та әв йәк дит, ль 
йед да нин һь ла тьн. 16Ле Иса 
га зи за р’о ка кьр у гот: «Бь ра әw 
за р’ок бе нә щәм Мьн, пе ши йа 
wан нә гь рьн, чьм ки П’ад ша-
ти йа Хwә де п’а ра йед аһа йә. 
17Әз wә р’а р’аст дь бе жьм, к’и 
П’ад ша ти йа Хwә де ми на за-
р’о кә ке qә бул нә кә, әw т’ӧ щар 
на к’ә вә на ва wе». 

Сәрwерәкищьһуйайи
дәwләтильжийина
һ’әта‑һ’әтайедьгәр’ә
(Мәтта19:16‑30;
Марqос10:17‑31)

18Сәр wе рә ки жь Wи пьр си 
у гот: «Дәрс да ре qәнщ, әз чь 

бь кьм, wә ки жи йи на һ’ә та-һ’ә-
та йе wар бьм?» 19Иса wи р’а 
гот: «Тӧ чь ма Мьн р’а дь бе жи 
qәнщ? Qәнщ т’ә не Хwә де йә, 
пеш ть ри Wи кә сәки дьн т’ӧнә. 
20Тӧ т’ә ми йа зани: ‹Зь не к’а ри йе 
нә кә, нә кӧ жә, нә дь зә, шә’ дә-
ти йа дә рәw нә дә, qә дь ре де у 
ба ве хwә бь гь рә›*». 21Әwи жи 
гот: «Әв һ’ә му жи мьн жь ща-
һьл ти йа хwә да хwәй кь рь нә». 
22Га ва Иса әв йәк бь һист, wи р’а 
гот: «Тьш тә ки тә һе кем ә, һәр 
тьш те хwә бь фь ро шә, бә ла йи 
фә qи ра кә, һьн ге хьз на тә wе 
ль ә’з ма на һә бә. У пәй Мьн wә-
рә». 23Га ва әwи әв йәк бь һист, 
әш qа wи шкәст, чьм ки гә лә ки 
дәw лә ти бу. 24Иса дит кӧ бә шә-
ра wи нә хwәш ә, гот: «Чь qа си 
зә’ мәт ә бо на йед хwә йи һә бук 
кӧ бь к’ә вь нә П’ад ша ти йа Хwә де. 
25Дә вә wе qӧ ла дәр зи йе р’а һе 
р’ь һ’әт дәр баз бә, нә кӧ дәw лә-
ти бь к’ә вә П’ад ша ти йа Хwә де». 
26Әwед кӧ дь бь һис тьн, го тьн: 
«Иди к’и дь ка рә хь лаз бә?» 27У 
Иса гот: «Әw тьш те кӧ жь дәс те 
ме рьв на йе, Хwә де дь ка рә бь-
кә». 28Пәт рус гот: «Аwа мә һәр 
тьш тед хwә һьш ть нә у пәй Тә 
һа ть нә». 29Әwи wан р’а гот: «Әз 

* 18:20 Дәр к’ә тьн 20:12-16; Qа ну на Дӧ ща ри 5:16-20. 
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р’аст wә р’а дь бе жьм, һәр кә се 
кӧ бо на П’ад ша ти йа Хwә де 
мал, йан жьн у зар’, йан хушк 
у бь ра, йан де у бав һьш ть бә, 
30wе ве дь не һе зе дә бьс ти нә у 
дьн йа дьн да жи жи йи на һ’ә-
та-һ’ә та йе». 

Исащарасьсийадәрһәqа
мьрьнахwәдадьбежә
(Мәтта20:17‑19;
Марqос10:32‑34)

31Әwи һәр донз дәһ да нә 
али ки у wан р’а гот: «Бь бь һен! 
Әм һәв раз дь чь нә Ор шә ли ме 
у һ’ә му тьш тед кӧ бь дәс те 
п’е хәм бә ра бо на Кӧ р’е Ме рьв 
һа ть нә нь ви са ре, wе бе нә се ри. 
32Әwе бь к’ә вә дәс те нә щь һу йа, 
wе qәр фе хwә ле бь кьн, бе һӧр-
мәт кьн, т’у кь не, 33бь дь нә бәр 
qам чи йа, Wи бь кӧ жьн. У р’о жа 
сь си йа wе жь мь рь не р’а бә». 
34Ша гьр та т’ӧ тьшт жь ван 
хә бә ра фә’м нә кь рьн. Әв йәк 
жь wан вә шар ти бу у әв го тьн 
сә ре wан да р’у нә дь ньшт. 

Исап’арскьрәкикор
бажареӘриһайедаqәнщдькә

(Мәтта20:29‑34;
Марqос10:46‑52)

35Га ва Әw не зи ки Әри һа йе бу, 
йә ки кор ль сәр р’е р’у ньш ти 

п’арс дь кьр. 36У га ва бь һист 
кӧ ә’ла ләт бәр wи р’а дәр баз 
дь бә, пьр си: «Әв чь һ’ә wал ә?» 
37Wи р’а го тьн: «Исайе Ньс рә-
те дәр баз дь бә». 38Һьн ге әwи 
кь рә qи р’ин у гот: «Иса, Кӧ р’е 
Да wьдф, ль мьн wә рә р’ә’ ме!» 
39У йе кӧ пе ши йе дь чун, ль wи 
һь ла тьн, кӧ дән ге хwә бь бь р’ә, 
ле әwи һе дь кь рә qи р’ин: «Кӧ-
р’е Да wьд, ль мьн wә рә р’ә’ ме!» 
40Иса щи да сә кь ни у ә’мьр кьр, 
кӧ әwи би нь нә щәм Wи. У га ва 
кор не зи ки Wи бу, жь wи пьр си 
у гот: 41«Тӧ чь жь Мьн дь хwа зи 
кӧ Әз бо на тә бь кьм?» Әwи гот: 
«Хӧ дан, дь хwа зьм ч’ә’ вед мьн 
бь би ньн». 42У Иса wи р’а гот: 
«Бь ра бь би ньн, ба wә ри йа тә 
тӧ qәнщ кь ри!» 43У дәст хwә да 
ч’ә’ вед wи ди тьн, да пәй Иса 
чу у шь кь ри дь да Хwә де. Т’ә-
ма ми йа wе щьм ә’ те кӧ әв йәк 
дит, пә сь не Хwә де дь дан. 

Исаухәрщгьр

191Иса к’ә тә Әри һа йе у 
wе р’а дәр баз дь бу. 2Ль 

wьр мә рь вә ки дәw лә ти һә-
бу, сәр wе ре хәрщ гь ра, на ве 
wи Зә ха йо. 3Әwи дь кьр кӧ 
Иса бь ди та к’а Әw к’и йә, ле 
дәст ә’ла лә те нь ка рь бу бь ди та, 
чьм ки бә жь не да кьн бу. 4Әw 



193

ЛУ QА, 19  

пеш да бә зи р’а бу сәр да рә кә 
һе жи ре йә сть рин, wә ки Иса 
бь би нә, чьм ки Әwе һә ма ль 
wьр р’а дәр баз бь бу йа. 5У ча-
хе Иса һа тә wи щи йи, ль жор 
нь һе р’и у го тә wи: «Зә ха йо! 
Зу бь кә жь wьр wә рә хwа ре, 
чьм ки Әз гә рә ке иро ма ла тә-
да бь ми ньм». 6Зә ха йо лә занд 
жор да һа тә хwа ре у бь әшq-ша 
Әw qә бул кьр. 7Һ’ә му йед кӧ 
әв йәк ди тьн, би на хwә тәнг 
дь кь рьн у дь го тьн: «Әw бу ме-
ва не мә рь вә ки гӧ нә к’ар». 8Ле 
Зә ха йо пеш һ’ә му йа ва сә кь ни у 
го тә Хӧ дан: «Хӧ дан, әз ва ни ве 
һә бу ка хwә дь дь мә фә qи ра у 
мьн нә һә qи к’е жи кь рь бә, әзе 
чар щар ле вә гә р’и ньм». 9Иса 
wи р’а гот: «Иро әв мал хь лаз 
бу, чьм ки әва жи за р’а Бь ра һим 
ә. 10Бо на ве йә ке Кӧ р’е Ме рьв 
һат, wә ки ль йед ӧн да бу йи бь-
гә р’ә у хь лаз кә». 

Мәсәладәһәзер’а
(Мәтта25:14‑30)

11У wа на һе әв тьшт дь бь-
һис тьн, Иса мә сә лә кә дьн жи 
ани сәр wе йә ке, кӧ Әw не зи ки 
Ор шә ли ме дь бу у wа на т’ь ре 
П’ад ша ти йа Хwә де wе зу ть рә ке 
к’ьфш бә. 12Әwи гот: «Мә рь вә-
ки ә’сьл за дә чу wә ла тә ки дур, 

кӧ п’ад ша ти йа хwә бьс ти нә у 
вә гә р’ә. 13Га зи дә һә хӧ ла мед 
хwә кьр, дә һә зер’ да нә wан у 
гот: ‹Ван бь дь нә хә ба те, һ’ә та 
кӧ әз вә гә р’ьм›. 14Ле ба жар ва-
на к’и на wи гьр ть бу, qа сьд ль 
пәй wи шан дьн у го тьн: ‹Әм 
на хwа зьн әw п’ад ша ти йе ль сәр 
мә бь кә›. 15У га ва әwи п’ад ша-
ти йа хwә станд вә гә р’и йа, га зи 
wан хӧ ла ма кьр, к’и жа нед кӧ 
әwи п’ә рә да бу нә wан, wә ки 
бь за нь бә к’а һәр йә ки чь qас 
кь ри йә к’ар. 16Йе пе шьн һат 
у го те: ‹Әз хӧ лам, зе р’ә ки тә 
дә һә зер’ кь рә к’ар›. 17Аха йе 
wи же р’а гот: ‹Ә’фә рьм, хӧ ла ме 
qәнщ! Тӧ на ва wи тьш те һьн-
дь ки да амьн ма йи, сәр wер ти йе 
дә һә ба жа ра бь кә›. 18Йе дӧ да 
жи һат у гот: ‹Әз хӧ лам, зе-
р’ә ки тә пенщ зер’ кь рә к’ар›. 
19Аха йе wи же р’а гот: ‹Тӧ жи 
сәр пенщ ба жа ра бә›. 20Паше 
йә ки дьн һат у гот: ‹Әз хӧ лам, 
ва йә зе р’е тә, мьн дәст ма ле да 
п’е ч’а йи һьл да бу. 21Чьм ки әз 
жь тә дь тьр си йам, мьн за нь бу 
тӧ мә рь вә ки һ’ьшк и, чь кӧ тә 
да нә ни йә, һьл дь ди у чь кӧ тә 
нә чан ди йә, дь дь ру йи›. 22У wи 
же р’а гот: ‹Әзе һә ма бь дә ве 
тә ди wа на тә бь кьм, хӧ ла ме 
хь раб! Һә гәр тә за нь бу кӧ әз 
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мә рь вә ки һ’ьшк ьм, чь кӧ мьн 
да нә ни йә, һьл дьд ьм у чь кӧ 
нә чан ди йә, дь дь рум, 23тә чь-
ма п’ә ре мьн нә да к’ар кь ра, 
кӧ әз бь һа та ма мьн бь сә ләф 
бьс тан да?› 24У һа зь ра р’а гот: 
‹Wи зе р’и жь wи бьс ти ньн у 
бь дь нә әwе кӧ дә һә зе р’ед wи 
һә нә›. 25Wи р’а го тьн: ‹Хӧ дан, 
дә һә зе р’ед wи һә нә›. 26Әwи 
гот: ‹Әз wә р’а дь бе жьм, йе к’е 
кӧ һә йә, wи р’а wе бе да йи не, 
ле йе к’е кӧ т’ӧнә, чь һә йә жи 
wе же бе стан дь не. 27Ле бә ле 
wан нә йа ред мьн жи, к’и жа на 
нә дь хwәст әз п’ад ша ти йе ль 
сәр wан бь кьм, би нь нә вьр, 
бәр ч’ә’ ве мьн wан бь кӧ жьн›». 

Исабьр’умәтдьк’әвә
Оршәлиме

(Мәтта21:1‑11;Марqос
11:1‑11;Йуһ’әнна12:12‑19)

28Иса пәй ве хә бәр да не р’а 
пеш да чу, wә ки һәв раз һә р’ә 
Ор шә ли ме. 29У га ва не зи ки 
гӧн дед Бәйт фа ще у Бәй тан йа йе 
бу, wи щи йе кӧ же р’а дь го тьн 
ч’и йа йеф Зәй т’у не, һьн ге дӧ 
ша гьр тед Хwә шан дьн 30у гот: 

«Һә р’ь нә wи гӧн де пеш бә ри 
хwә, га ва һун бь к’ә вь не, һу не 
щә’ шь кә кә гь ре да йи бь би ньн 
кӧ һе кә сәк ле си йар нә бу йә. 
Әwе вә кьн у би ньн. 31Һә гәр йәк 
жь wә бь пь рсә: ‹Һун чь ма wе 
вә дь кьн?› бе жьн, кӧ Хӧ дан р’а 
ла зьм ә». 32Әwед шан ди чун, 
ча wа кӧ wан р’а һа ть бу го ть не, 
ӧса жи ди тьн. 33У wа на һе щә’-
шьк вә дь кьр, хwә йед wе wан р’а 
го тьн: «Һун чь ма ве щә’ шь ке 
вә дь кьн?» 34Ша гьр та гот: «Хӧ-
дан р’а ла зьм ә». 35У әw ани нә 
щәм Иса, к’ьн щед хwә ави ть нә 
сәр wе у Иса ле си йар кь рьн. 
36Га ва дь чу, щьм ә’ те к’ьн щед 
хwә сәр р’е р’а дь хьс тьн. 37У га ва 
Әw не зи ки п’е бәр же ре ч’и йа йе 
Зәй т’у не бу, т’ә ма ми йа к’о ма 
ша гьр та дәст пе кьр ьн ша дь бун 
у бь дән ге бь льнд бо на һ’ә му 
к’ә рә мә тед кӧ ди ть бун шь кь-
ри дь да нә Хwә де 38у дь го тьн: 
«Бьм ба рәк ә әw П’ад ша йе кӧ 
бь на ве Хӧ дан те!* Ә’дь ла йи ль 
ә’з мен у шь кь ри ль Йе Һә ри 
Жор ьн**!» 39Ле жь нав ә’ла лә-
те чәнд фе рь си йа Исар’а гот: 
«Дәрс дар, ль ша гьр тед Хwә 

* 19:38 Зә бур 118:26. 
** 19:38 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Шь кь ри бь льн да йи йе да». 
«Бь льн да йи» бә’ са щи йе Хwә де дь кә. 
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һь ле». 40Әwи ль wан вә гә р’анд 
у гот: «Әз wә р’а дь бе жьм, һә-
гәр әва на дән ге хwә бь бь р’ьн, 
кә вь ре бь кь нә qи р’ин». 

ИсабонаОршәлимедьгьри
41У га ва не зи ки Ор шә ли ме бу, 

ль ба жер нь һе р’и, сәр да гь ри-
йа 42у гот: «Хwә зи тә һә ма иро 
бь за нь бу йа ә’дь ла йи йа тә чь ва 
гь ре да йи йә! Ле нь һа жь бәр 
ч’ә’ ве тә һа тә вә шар ть не. 43Wе 
р’ож сәр тә да бен, кӧ дьж мь нед 
тә йе до ра тә чә пә р’е гь ре дьн у 
жь һәр али йа ва һ’ь щу ми сәр 
тә кьн. 44Wе тә у за р’ед тә на ва 
тә да бь кьн ах-хwә ли у кә вьр 
ль сәр кә вьр на һе льн. Чьм ки 
wәх те кӧ Хwә де сә рик да тә, 
тӧ хwә нә һ’ә си йа йи». 

Исап’арьстгәһеда
(Мәтта21:12‑17;Марqос
11:15‑19;Йуһ’әнна2:13‑22)

45У к’ә тә п’а рьст гә һе, дәст-
пе кьр йед кӧ дь фь ро тьн дәр-
хьс тьн 46у wан р’а гот: «Нь ви сар 
ә: ‹Ма ла Мьн wе ма ла дӧа бә›*. 
Ле wә әw кь ри йә ‹шкәф та qа-
ча ха›**». 47У һәр р’ож п’а рьст-
гә һе да һин дь кьр, ле сә рә кед 

к’а һи на, qа нун зан у гь рә гь ред 
щьм ә’ те пәй к’ә ть бун, кӧ ча wа 
Wи бь кӧ жьн. 48Ле нь ка рь бун 
тьш тәк бь кь ра на, чьм ки т’ә ма-
ми йа щьм ә’ те Wи ва гь ре да йи 
бу у гӧһ да ри йа Wи дь кьр. 

Пьрсадәрһәqаһ’ӧкӧмеИсада
(Мәтта21:23‑27;
Марqос11:27‑33)

201У р’о жә кә жь wан р’о-
жа да, га ва Әwи п’а рьст-

гә һе да хәлq һин дь кьр у Мьз-
ги ни дь да, сә рә кед к’а һи на у 
qа нун зан т’ә ви р’ус пи йа һа ть нә 
щәм Wи 2у го тьн: «Бе жә мә, Тӧ 
бь чь һ’ӧ кӧ ми ван кь ра дь ки? 
К’е әв һ’ӧ кӧм да йә Тә?» 3Әwи 
ль wан вә гә р’анд у гот: «Әз жи 
тьш тә ки жь wә бь пьр сьм у һун 
Мьн р’а бе жьн: 4Һ’ӧ кӧ ме нь хӧ-
ман дь на Йу һ’ән на жь ә’з мен 
бу йан жь мә рь ва?» 5Әwа на 
нав һәв да ше wь рин у го тьн: 
«Һә гәр әм бе жьн: ‹Жь ә’з мен 
бу›, Әwе бе жә: ‹Ле wә чь ма әw 
ба wәрф нә кьр?› 6Ле һә гәр әм 
бе жьн: ‹Жь мә рь ва бу›, т’ә ма-
ми йа щьм ә’ те wе мә бь дә бәр 
кә вь ра, чьм ки әw ә’сә йи ба wәр 
дь кьн, кӧ Йу һ’ән на п’е хәм бәр 

* 19:46 Иша йа 56:7. 
** 19:46 Йе рә ми йа 7:11. 
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бу». 7Wа на ща ба Wи да у го-
тьн: «Әм нь за ньн жь к’ӧ бу». 
8Иса wан р’а гот: «Әз жи wә р’а 
на бе жьм, кӧ бь чь һ’ӧ кӧ ми ван 
кь ра дь кьм». 

Мәсәлар’әзетьрийа
ур’әзвана

(Мәтта21:33‑46;
Марqос12:1‑12)

9У Иса дәст пе кьр әв мә сә-
лә щьм ә’ те р’а гот: «Мә рь вә ки 
р’ә зе ть ри йа да ни у әw бь к’ь ре 
да р’әз ва на, wәх тә ки дь реж 
чу wә ла тә ки дьн. 10У wәхт да 
хӧ ла мәк шан дә щәм р’әз ва на, 
wә ки жь wи р’ә зи бә ре п’а ра 
wи wи р’а бь ши ньн, ле р’әз ва-
на хӧ ла ме wи к’ӧ та у дәст ва ла 
вә р’е кь рьн. 11Ахе хӧ ла мә ки дьн 
жи шанд, wа на әw жи к’ӧ та, әw 
р’о бәт кь рьн у дәст ва ла вә р’е-
кь рьн. 12Йе сь си йа жи шанд, 
ва на әва жи бь рин дар кьр у жь 
р’әз дәр хьс тьн. 13Хwә йе р’әз 
гот: ‹Әз чь бь кьм? Кӧ р’е хwә-
йи дә лал бь ши ньм, һьл бәт wе 
жь wи шәрм бь кьн›. 14Ле га ва 
р’әз ван ч’ә’в wи к’ә тьн, ль һәв 
ше wь рин у го тьн: ‹Әв wа ре wи 
йә! Wә рьн әм wи бь кӧ жьн, кӧ 
ми ра т’аф wи мә р’а бь ми нә›. 

15У әw жь р’әз дәр хьс ть нә дәр 
у кӧш тьн. Аwа хwә йе р’әз wе 
чь би нә сә ре wан? 16Нә әwе бе 
qь р’а wан р’әз ва на би нә у р’әз 
бь дә һь нә кед дьн». Га ва әв йәк 
бь һис тьн, го тьн: «Хwә де нә кә». 
17У Иса ль wан нь һе р’и у гот: 
«Ле әw чь йә, кӧ нь ви сар ә? 
‹Әw кә вь ре кӧ һос та т’әх сир кьр, 
әw бу сә ре ә’ниш кеф›*. 
18Һәр кә се кӧ бь к’ә вә сәр wи 
кә вь ри, wе һур дә хwә ши бә у 
әw кә вьр бь к’ә вә сәр к’е, wе 
wи бь һ’ьн щь р’и нә». 19Сә рә кед 
к’а һи на у qа нун за на wе дә ме 
кь рьн кӧ Wи бь гь рьн, чьм ки 
фә’м кь рьн, кӧ Әwи әв мә сә-
лә ани сәр wан, ле жь щьм ә’ те 
тьр си йан. 

Пьрсахәрщдайинунәдайине
(Мәтта22:15‑22;
Марqос12:13‑17)

20У ч’ә’ вед wан ль Иса бун, 
чәнд мә рь вед щә’ сус шан дьн, 
кӧ бь дӧ р’у ти хwә дәw са р’ас та 
да ни бун, wә ки Wи бь хә бә ра 
бь гь рьн у бь дь нә дәс те һ’ӧ кӧ-
мә те у ди wа на wә ли. 21Wа на жь 
Wи пьр си у го ть не: «Дәрс дар, 
әм за ньн кӧ Тӧ р’аст хә бәр дь-
ди у һин дь ки, нав мә рь ва да 

* 20:17 Зә бур 118:22. 
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фьр qийе жи да най ни, ле р’и йа 
Хwә де р’аст һин дь ки. 22Гә ло 
р’аст ә кӧ әм хәрщ бь дь нә Qәй-
сәр йан на?» 23Әwи кӧ фел ба-
зи йа wан за нь бу wа на р’а гот*: 
24«Зи вә ки ни ша ни Мьн кьн. 
Әв на ве нь ви сар у сь фәтф йе 
к’е йә сәр?» 25Wа на гот: «Йед 
Qәй сәр ьн». Әwи wан р’а гот: 
«Wә ки ӧса йә, чь кӧ йед Qәй-
сәр ьн, бь дь нә Qәй сәр у чь йед 
Хwә де нә бь дь нә Хwә де». 26У 
нь ка рь бун бәр щьм ә’ те на ва 
хә бә ра Wи да Әw бь гьр та на, 
сәр щаб да йи на Wи зән дә гьр ти 
дән ге хwә бь р’ин. 

Пьрсар’абунамьрийа
(Мәтта22:23‑33;
Марqос12:18‑27)

27Са ду qиф, кӧ дь бе жьн р’а-
бу на мь ри йа т’ӧнә, һь нә кә жь 
wан һа ть нә щәм Wи жь Wи 
пьр син у го тьн: 28«Дәрс дар, 
Му са мә р’а нь ви си йә: ‹Һә гәр 
бьре йә ки бь зә wь щә у бе зӧ р’әт 
бь мь рә, бь ра бьре wи жь на wи 
бьс ти нә у wа ре бьре хwә шин 
кә›*. 29Аwа һ’әфт бь ра һә бун. 

Бьре мә зьн жь нәк станд, бе зӧ-
р’әт мьр. 30Пәй р’а йе дӧ да 31у 
паше йе сь си йа әw жьн станд, 
һәй нә сәр wан һәр һ’әф та жи 
әw жьн станд у зар’ пәй wан 
нә к’ә тьн, мь рьн. 32Пәй гьш-
ка р’а әw к’ӧл фә та жи мьр. 33Дә 
ижар wе Р’о жа Р’а бу на мь ри йа 
әw к’ӧл фә те бь бә жь на к’и-
жа ни? Чьм ки һәр һ’әф та жи 
әw стан дь бу». 34Иса ль wан 
вә гә р’анд у гот: «Мә рь ве ве 
дь не дь зә wь щьн у мер дь кьн. 
35Ле әwед кӧ һе жа йи wе дь не 
бьн у бь гь һи жь нә р’а бу на мь-
ри йа, нә wе бь зә wь щьн у нә жи 
мер кьн. 36Әwе иди нь ка рь бьн 
бь мь рьн, әw wә кә мьл йа к’ә та 
нә. Әw за р’ед Хwә де нә, чьм ки 
п’а ра р’а бу на мь ри йа нә. 37Ле 
бо на р’а бу на мь ри йа, Му са жи 
да йә к’ьф ше. Әw сәр һа ти йа да ра 
дь р’и йе да бо на Хӧ дан дь бе жә: 
‹Хwә де йе Бь ра һим, Хwә де йе 
Ис һаq, Хwә де йе Аqуб›*. 38Аwа 
Хwә де нә Хwә де йе мь ри йа йә, 
ле йе зен ди йа йә, чьм ки бо на 
Wи һ’ә му жи сах ьн». 39Жь qа-
нун за на һь нә ка ле вә гә р’анд 

* 20:23 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Һун чь ма Мьн дь ще-
р’ь би ньн?» 
* 20:28 Qа ну на Дӧ ща ри 25:5. 
* 20:37 Дәр к’ә тьн 3:6. 
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у го ть не: «Дәрс дар, Тә qәнщ 
гот». 40У иди кә сәки нә wе рь бу 
кӧ тьш тә ки жи жь Wи бь пь рсә. 

Мәсиһкӧр’ек’ейә?
(Мәтта22:41‑46;
Марqос12:35‑37)

41У Иса wа на р’а гот: «Ча wа 
дь бе жьн кӧ Мәсиһ кӧ р’е Да-
wьд ә? 42Да wьд хwә ха к’ь те ба 
Зә бу ра даф дь бе жә: 
 ‹Хӧ дан го тә Хӧ да не мьн: 
 Ль мь ле Мь ни р’ас те р’у не, 
43 һ’ә та кӧ дьж мь нед Тә бь кь мә 

бь не п’и йед Тә›*. 
44Аwа һә гәр Да wьд Wи ‹Хӧ дан› 
һ’ә саб дь кә, иди Әw ча wа дь бә 
кӧ р’е Да wьд?» 

Һ’әвзахwәжьqанунзана
бькьн

(Мәтта23:1‑36;
Марqос12:38‑40;Луqа11:37‑54)

45Һе т’ә ма ми йа щьм ә’ те гӧһ-
да ри дь кьр, Әwи ша гьр тед 
Хwә р’а гот: 46«Һ’әв за хwә жь 
wан qа нун за на бь кьн, йед кӧ 
һ’ьз дь кьн бь чӧ хед дь реж бь-
гә р’ьн, ба за ра да сь ла ве бь дь нә 
wан, к’ь ниш та да к’ӧр си йед 
пе шьн бь гь рьн у ша йи йа да жи 
һә рә маф жор ьн р’у нен. 47Әва на 

али ки ва ма лед жь нә би йа һ’у-
фи хwә дь кьн, али йе дьн ва жи 
бо на хwә к’ьф ш кь рь не дӧа йе 
хwә дь реж дь кьн. Ди wа на wа не 
һе гь ран бә». 

Дийарийажьнәбийабәләнгаз
(Марqос12:41‑44)

211Иса ди на Хwә да йе у 
дит кӧ дәw лә ти йа һ’ә ди-

йед хwә да ви ть нә п’ә рә дан гаф 
п’а рьст гә һе. 2Әwи бә лән га зә кә 
жь нә би жи дит кӧ дӧ пол ави тә 
wьр 3у Иса гот: «Әз р’аст wә р’а 
дь бе жьм, кӧ әве жь нә би йа бә-
лән газ жь ван һ’ә му йа зә’ф тьр 
ави те. 4Чьм ки wан һ’ә му йа жь 
бәр ма йи йед хwә ави ть нә на ва 
һ’ә ди йа, ле әве ве бә лән га зи йа 
хwә да һ’ә му тьш те кӧ wе пе 
ә’бу ре хwә бь кь ра ави те». 

Исапешдадәрһәqаwеранбуна
п’арьстгәһедадьбежә

(Мәтта24:1‑2;Марqос13:1‑2)

5У ча хе һь нә ка бо на п’а рьст гә-
һе дь го тьн, кӧ бь кә вь ре бә дәw у 
п’еш к’е ша һа ти йә хә мь лан дь не, 
Әwи гот: 6«Ван һ’ә му тьш тед кӧ 
һун дь би ньн, р’о же бен кә вь ре 
ль сәр кә вьр нә ми нә, һ’ә му йе 
жи wе ран бьн!» 

* 20:43 Зә бур 110:1. 
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Тәнгасиузерандьн
(Мәтта24:3‑14;
Марqос13:3‑13)

7У жь Wи пьр син го ть не: 
«Дәрс дар, әв тьшт wе к’ән ге 
бь qә wь мьн? У чь ни ша не бь бә, 
га ва әв йәк бь qә wь мьн?» 8Әwи 
гот: «Һаш жь хwә һә бьн, кӧ 
һун нә йе нә ха пан дь не, чьм ки 
гә ләк wе пе на ве Мьн бен у 
бе жьн: ‹Әз ьм Мәсиһ› у: ‹Әw 
wәхт не зик ә›, пәй wан нә чьн. 
9Га ва һун бо на шәр’ у дә’wа бь-
бь һен, нә тьр сьн, чьм ки гә рә ке 
пе ши йе әв тьшт бь qә wь мьн, 
ле ахь ри йа дь не нә һьн ге йә». 
10Һьн ге wан р’а гот: «Мь лә те 
р’а бә ль сәр мь ләт, п’ад ша ти 
ль сәр п’ад ша ти йа, 11щи-щи йа 
ә’рд һ’ә жед мә зьн, хә ла йи-щә-
лайе у ми на нә хwә ши йа һ’ал 
wе бь бьн, ль ә’з мен жи тьш тед 
хоф у тьрс у ни ша нед мә зьн 
wе бь qә wь мьн. 12Ле бә ри ван 
һ’ә му тьш та, wе дәст ба ве жь нә 
wә, wә бь зе ри ньн, бь бь нә бәр 
ди wа на к’ь ниш та у бь кь нә 
кә ла. Бо на на ве Мьн wе wә 
бь бь нә бәр п’ад ша у wә ли йа. 
13Әве wә р’а бь бә мә’ ни, кӧ һун 
бо на Мьн шә’ дә ти йе бь дьн. 
14У аwа ве йә ке бь кь нә би ра 
хwә, кӧ пеш да хәм нә кьн һу не 

чь ща ба хwә бь дьн. 15Чьм ки 
Әзе зар-зь ман у сәр wах ти йе 
бь дь мә wә, кӧ дьж мь нед wә йе 
нь ка рь бьн ль бәр wә хә бәр дьн 
йан бь сә кь ньн. 16Де у ба вед 
wә, бь ра-пьс мам у дос тед wә 
wе wә бь дь нә гьр ть не у жь 
wә һь нә ка жи wе бь кӧ жьн. 
17Бо на на ве Мьн һу не бәр 
ч’ә’ ве һ’ә му йа р’әш бьн. 18Ле 
т’ӧ му ке жь сә ре wә кем нә бә. 
19Бь сә бь ра хwә һу не р’ӧ һ’е 
хwә хь лаз кьн. 

Исадәрһәqаwеранбуна
Оршәлимедахәбәрдьдә

(Мәтта24:15‑21;
Марqос13:14‑19)

20Ле га ва һун бь би ньн кӧ ор-
ди йа до ра Ор шә ли ме гьр ти йә, 
һьн ге бь за нь бьн кӧ wе ран бу на 
wе не зик ә. 21Һьн ге әwед кӧ 
Щь һус та не да нә, бь ра бь р’ә-
вь нә ч’и йа у әwед кӧ Ор шә-
ли ме да нә, бь ра дә рен, әwед 
к’әw шен да нә, бь ра нә к’ә вь нә 
ба жер. 22Чьм ки әw р’ож, р’о жед 
һ’әйф һьл да не нә, wә ки һәр чь 
кӧ һа ти йә нь ви са ре бе се ри. 
23Ле wәй ль һ’әм ла у дәст-
дәр гу ша wан р’о жа да, чьм ки 
тән га си кә мә зьн wе бе сә ре 
дь не у хә зәб әве щьм ә’ те р’а. 
24Әwе бь дә ве шур бь к’ә вьн 
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у нав һ’ә му мь лә та да һе сир 
бе нә бь рь не. Ор шә ли ме жи 
бәр п’и йед мь лә тед п’ут п’а-
рьст һә р’ә, һ’ә та кӧ wәх те wан 
мь лә та хь лаз бә. 

ҺатьнаКӧр’еМерьв
(Мәтта24:29‑31;
Марqос13:24‑27)

25У сәр р’о йе, һи ве у стәйр ка 
ни ша не бь бьн. Ль сәр дь не жи 
мь лә те жь дәст дән ге хӧ ши-
ни йа пе лед бә’ ре бь бьз дьн у 
хwә ӧн да кьн. 26Дь ле мә рь ва 
жи жь тьр са wе бь сә кь нә, бо-
на әw тьш тед кӧ wе бе нә сә ре 
т’ә ма ми йа дь не, чьм ки т’о пед 
ә’з ма на wе жь р’и йед хwә дә-
рен*. 27У һьн ге wе бь би ньн кӧ 
‹Кӧ р’е Ме рьв ә’w ра ва бь qә wат 
у р’у мә та мә зьн те›*. 28Га ва әв 
тьшт дәст пе бь бьн, һун р’а бьн 
сә ре хwә бь льнд кьн, чьм ки 
аза бу на wә иди не зик ә». 

Дәрсадараһежире
(Мәтта24:32‑35;
Марqос13:28‑31)

29У мә сә ләк wан р’а гот: «Һун 
ди на хwә бь дь нә да ра һе жи ре 
у һ’ә му да ра. 30Га ва дь бьш кь-

вьн, һун бь wе йә ке за ньн кӧ 
һа вин не зик ә. 31Ӧса жи га ва 
һун бь би ньн кӧ әв йәк дь qә wь-
мьн, бь за нь бьн кӧ П’ад ша ти йа 
Хwә де не зик ә. 32Әз р’аст wә р’а 
дь бе жьм, кӧ әва нь сь ла дәр баз 
на бә, һ’ә та кӧ әв һ’ә му тьшт 
нә qә wь мьн. 33Ә’рд у ә’з ма не 
дәр баз бьн, ле го ть нед Мьн 
т’ӧ щар дәр баз на бьн. 

Р’анәзен
34Мь qа ти хwә бьн, нә бә кӧ 

дь ле wә п’ьр’хӧрийе, сәр хwә-
ши йе у хә мед ве дьн йа йе ва 
гь ре да йи бә, ньш ке ва әw Р’ож 
сәр wә да бе. 35Чьм ки әw р’о же 
ми на т’ә ле бе сә ре һ’ә му мә-
рь вед ль сәр дь не. 36Һ’ьш йар 
бь ми ньн у һәр гав дӧа бь кьн, 
wә ки һун бь ка рь бьн жь wан 
һ’ә му тьш тед кӧ wе бь qә wь мьн 
бь р’ә вьн-хь лаз бьн у ль бәр Кӧ-
р’е Ме рьв р’ус пи бь сә кь ньн». 
37Иса р’о же п’а рьст гә һе да һин 
дь кьр, ле шә ве дь чу сә ре wи 
ч’и йа йи дь ма, кӧ же р’а дь-
го тьн ч’и йа йе Зәй т’у не. 38У 
т’ә ма ми йа щьм ә’ те сь бә һе зу 
дь чу п’а рьст гә һе щәм Wи, кӧ 
хә бә ред Wи бь бь һен.

* 21:26 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Qә wа тед ә’з ма на wе бь һ’ә жьн». 
* 21:27 Да ни йел 7:13. (Бь ху ньн: Ә’йанти 1:7.) 
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Гьртьн,хачкьрьнфур’абунаИса

ШеwьракӧштьнаИса
(Мәтта26:1‑5,14,16;
Марqос14:1‑2,10‑11;
Йуһ’әнна11:45‑53)

221Щә жь наф На не Шкә ва 
не зик бу, йа кӧ же р’а 

Щә жь наф Дәр баз бу не дь бе жьн. 
2Сә рә кед к’а һи на у qа нун за на 
мә ща лә ке дь гә р’и йан кӧ Wи 
бь кӧ жьн, чьм ки жь щьм ә’ те 
дь тьр си йан. 3Һьн ге ми ре щьн 
к’ә тә qәл пе дь ле Щь һу да йеф 
кӧ Ис хәр йо ти дь һа тә го ть не, 
әw йәк жь wан һәр донз дә һа 
бу. 4Әва р’а бу чу т’ә ви сә рә кед 
к’а һи на у сәр wе ред но бә да ред 
п’а рьст гә һе, wан р’а хә бәр да, 
wә ки Иса бь дә дәс те wан. 5Әва-
на ша бун у wи р’а qайл бун, кӧ 
п’ә ра бь дь нә wи. 6Щь һу да р’а зи 
бу у һьл да сәр хwә, кӧ мә ща ле 
бь би нә Әwи бь дь зи щьм ә’ те ва 
бь дә дәс те wан. 

Т’ьвдарәкдитьнашива
ЩәжьнаДәрбазбуне
(Мәтта26:17‑25;Марqос
14:12‑21;Йуһ’әнна13:21‑30)

7Р’о жа Щә жь на На не Шкә ва 
һат, кӧ ә’дәт бу бәр хе qӧр ба на 
Щә жь на Дәр баз бу не бь һа та 

сәр же кь рь не. 8Иса Пәт рус у 
Йу һ’ән на шан дьн у гот: «Һә-
р’ьн Ши ва Щә жь на Дәр баз-
бу не мә р’а һа зьр кьн, wә ки 
әм бь хwьн». 9Wа на же пьр си: 
«Тӧ ль к’ӧ дь хwа зи кӧ әм һа зьр 
кьн?» 10Әwи жи wа на р’а гот: 
«Га ва кӧ һун бь к’ә вь нә ба жер, 
ва мә рь вә ке р’ас ти wә бе, ще р’е 
аве ль сәр мь ла. Пәй wи һә р’ь нә 
wе ма ла кӧ әw дь че, 11у хwә йе 
ма ле р’а бе жьн: ‹Дәрс дар тә р’а 
дь бе жә: К’а не әw ода ме ва на, 
йа кӧ Әзе те да т’ә ви ша гьр тед 
Хwә ши ва Щә жь на Дәр баз бу не 
бь хwьм?› 12Һьн ге әwе ль qа те 
жор ьн одә кә мә зь нә һәв да йи 
ни ша ни wә кә у wьр жи һун 
һа зьр кьн». 13Әwа на чун, ча wа 
кӧ wа на р’а го ть бу ӧса жи ди тьн 
у ши ва Щә жь на Дәр баз бу не 
һа зьр кь рьн. 

ШиваХӧдан
(Мәтта26:26‑30;Марqос

14:22‑26;Корьнт’иI,11:23‑25)

14У га ва wәхт пе р’а гь һишт, 
Әw бь т’ә ви шан ди йа ль сәр 
сьф ре р’у ньшт 15у wан р’а гот: 
«Әз гә лә ки һ’ьз рә та ве Ши ва 
Щә жь на Дәр баз бу не бум, кӧ 
Мьн т’ә ви wә бә ри щә фе Хwә 
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бь хwа ра. 16Чьм ки Әз wә р’а дь-
бе жьм, Әз иди жь ве т’ӧ щар 
на хwьм, һ’ә та кӧ П’ад ша ти йа 
Хwә де да бь бә». 17У к’ас һьл да, 
шь кь ри йа Хwә жь Хwә де ани у 
гот: «Һьл дьн әве у нав хwә да 
бә ла кьн. 18Әз wә р’а дь бе жьм, 
wә ки Әз иди т’ӧ щар жь мә-
йа ть ри йе вә на хwьм, һ’ә та кӧ 
П’ад ша ти йа Хwә де бе». 19У нан 
һьл да шь кь ри да, кәр кьр да 
wан у гот: «Әва бә дә на Мьн ә, 
кӧ бо на wә те да йи не. Ве йә ке 
бо на бир ани на Мьн бь кьн». 
20Ӧса жи к’ас пәй ши ве р’а 

һьл да у гот: «Әва к’а са пәй ма на 
ну йә, пе ху на Мьн гь ре да йи, 
кӧ бо на wә те р’е ть не. 21Ле ва 
дәс те йе кӧ нә ма ми йа Мьн бь-
кә, ль сәр ве сьф ре т’ә ви Мьн 
ә. 22Р’аст Кӧ р’е Ме рьв wе ӧса 
һә р’ә, ча wа кӧ бо на Wи нь ви сар 
ә, ле wәй ль wи мә рь ви, кӧ wе 
нә ма ми йа Кӧ р’е Ме рьв бь кә». 
23У wа на дәст пе кьр нав һәв да 
жь һәв пьр син: «Гә ло к’и йә әwи 
нав мә да, кӧ ве йә ке wе бь кә?» 

Дә’wабонамәзьнайийе
24У нав wан да дә’w пеш да 

һат, кӧ жь нав wан да к’и жан 
wе йе һә ри мә зьн бе һ’ә са бе. 
25Иса wан р’а гот: «П’ад ша йед 
мь лә та щьм ә’ та хwә бьн дәст 

дь кьн у әwед сәр wан һ’ӧ кӧм 
дь кьн хер хwа зед wан те нә го ть-
не. 26Ле һун ӧса нә бьн, йе нав 
wә да йи һә ри мә зьн, бь ра бь бә 
ми на йе һә ри бь ч’ук у бь ра йе 
сәр wер ти йе дь кә жи бь бә ми на 
йе хӧ лам ти йе дь кә. 27Нь һа к’и 
йә мә зьн, йе ль сьф ре р’у ньш ти 
йан бәр дәс ти? Нә йе ль сьф ре 
р’у ньш ти? У Әз на ва wә да ми на 
бәр дәс ти ки мә. 
28Һун ьн, йед кӧ на ва ще-

р’ь бан дь нед Мьн да һ’ә та нь һа 
т’ә ви Мьн ма нә. 29У Әзе П’ад-
ша ти йе бь дь мә wә, ча wа Ба ве 
Мьн әw да Мьн, 30wә ки һун 
П’ад ша ти йа Мьн да жь сьф ра 
Мьн бь хwьн у вә хwьн у сәр 
к’ӧр си йа р’у нен, ди wа на донз-
дәһ qә би ледф Исра еле бь кьн. 

Исадәрһәqаинк’арийа
Шьмһ’ун‑Пәтрусдадьбежә
(Мәтта26:31‑35;Марqос
14:27‑31;Йуһ’әнна13:36‑38)

31Шьм һ’ун! Шьм һ’ун! Ва 
йә ми ре щьн хwәст wә ки wә 
ми на гә ньм бе жьн ге хә. 32Ле 
Мьн бо на тә дӧа кьр, wә ки ба-
wә ри йа тә кем нә бә у га ва тӧ 
вә гә р’и, дьл бь ди бәр бь ра йед 
хwә». 33У Пәт рус Wи р’а гот: 
«Хӧ дан, әз һа зьр ьм т’ә ви Тә 
бе мә гьр ть не у кӧш ть не жи». 



203

ЛУ QА, 22  

34Иса wи р’а гот: «Пәт рус! Әз 
тә р’а дь бе жьм, иро һе бә ри 
банг да на дик, те се ща ра бе жи, 
wә ки тӧ Мьн нас на ки». 

Дәрһәqатәнгасийамәзьнда
35У Иса wан р’а гот: «Га ва Мьн 

һун бе к’и ськ, ту рьк у ча рьх 
шан дьн, һун һ’әw ще тьш тә ки 
бун?» Wа на гот: «На». 36Һьн ге 
гот: «Ле нь һа к’и сь ке к’е һә йә 
бь ра һьл дә у ӧса жи ту рьк. У йе 
кӧ бе шур ә, бь ра к’ьн ще хwә 
бь фь ро шә у хwә р’а шу рә ки бь-
к’ь р’ә. 37Ле Әз wә р’а дь бе жьм, 
кӧ гә рә ке әва нь ви са ра сәр Мьн 
бе се ри, кӧ: ‹Әw т’ә ви нә р’ас та 
һа тә һ’ә са бе›*. У чь кӧ бо на Мьн 
нь ви сар ә, сәр qә wь ман дь не йә». 
38Ша гьр та Wи р’а гот: «Хӧ дан, 
ва нә вь ра дӧ шур һә нә». Әwи 
wан р’а гот: «Бәс ә». 

Исасәреч’ийайеЗәйт’уне
дӧадькә

(Мәтта26:36‑46;
Марqос14:32‑42)

39У Иса ль го ра ә’дә те Хwә 
р’а бу чу ч’и йа йе Зәй т’у не, ша-
гьр тед Wи жи ль пәй чун. 40У 
га ва гь һиш тә щи, wан р’а гот: 

«Дӧа бь кьн, кӧ һун нә к’ә вь нә 
на ва ще р’ь бан дь не». 41У Хwә ха 
qа си кә вь ра ви ть нә ке жь wан 
дур к’әт, чок да дӧа кьр 42у гот: 
«Ба во, һә гәр ә’мь ре Тә йә, әве 
к’а се жь Мьн дур хә. Ле бь ра 
хwәс ть на Тә бә, нә кӧ йа Мьн». 
43У жь ә’з мен мьл йа к’ә тәк 
Wи ва хӧйа бу у Әw qә wат кьр. 
44Әwи на ва щә фе гь ран да, һе 
бь дь ле к’әл дӧа дь кьр. Ху да на 
Wи ми на дь ло пед ху не йә гьр 
дь р’ь жи йа нә ә’р де*. 45У жь дӧа 
р’а бу, һа тә щәм ша гьр тед Хwә, 
әwа на к’әр ба к’ә дә ре р’а за йи 
ди тьн. 46У wан р’а гот: «Һун чь ма 
р’а дь зен? Р’а бьн дӧа бь кьн, кӧ 
нә к’ә вь нә на ва ще р’ь бан дь не». 

ГьртьнаИса
(Мәтта26:47‑56;Марqос
14:43‑50;Йуһ’әнна18:3‑11)

47Әwи һе хә бәр дь да, ньш ке-
ва ә’ла лә тә ке сәр Wи да гьрт у 
йә ки жь һәр донз дә һа, на ве wи 
Щь һу да, пе ши йа wан к’ә ть бу у 
не зи ки Wи бу кӧ Wи р’а му сә. 
48Иса wи р’а гот: «Щь һу да! Тӧ 
бь р’а му са не Кӧ р’е Ме рьв дь ди 
дәс те wан?» 49Га ва әwед т’ә ви 
Wи ди тьн кӧ wе чь бь qә wь мә, 

* 22:37 Иша йа 53:12. 
* 22:43-44 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да жь р’еза 43-а һ’ә та йа 44-а т’ӧнә йә. 
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Wи р’а го тьн: «Хӧ дан, әм бь шур 
ль wан хьн?» 50У жь wан йә ки 
бь шур ль хӧ ла ме сә рәк к’а һин 
хьст у гӧ һе wи йи р’ас те пә канд. 
51Һьн ге Иса гот: «Бәс ә, бь һе-
льн». У дәст да гӧ һе wи, qәнщ 
кьр. 52Паше Иса го тә сә рә кед 
к’а һи на, сәр wе ред но бә да ред 
п’а рьст гә һе у р’ус пи йед кӧ һа-
ть бу нә сәр Wи: «Те бе жи һун бь 
шур у да ра һа ть нә пе ши йа qа ча-
хә ки? 53Нә Әз һәр гав т’ә ви wә 
п’а рьст гә һе да бум, wә дәс те хwә 
нә дь да Мьн. Ле нь һа wәх те wә 
йә у һ’ӧ кӧ ме тә’ рис та ни йе йә». 

ПәтрусИсаинк’ардькә
(Мәтта26:57‑58,67‑75;
Марqос14:53‑54,66‑72;
Йуһ’әнна18:12‑18,25‑27)

54У Әw гьр тьн, бь рьн кь рь нә 
ма ла сә рәк к’а һин. Пәт рус жи 
дур ва п’е-п’е ль пәй Wи дь чу. 
55Га ва wа на го вә ка һ’әw ше да 
агьр ве хьст у до ре р’у ньш тьн, 
Пәт рус жи ль wьр т’ә ви wан р’у-
ньшт. 56У ща ри ке әw ль бәр агьр 
р’у ньш ти дит, ль wи нь һе р’и у 
гот: «Әва жи т’ә ви Wи бу». 57Ле 
Пәт рус ин к’ар кьр у го те: «Әз 
Wи нас на кьм, ә’вде!» 58Хе лә ке 
шун да йә ки дьн әw дит у гот: 
«Тӧ жи жь wан и». Пәт рус wи р’а 
гот: «Пьс мам, әз нә жь wан ьм». 

59У wә кә сь һ’ә тә ке жи дәр баз 
бу, йә ки дьн жи дь да зо ра хwә 
у дь го те: «Һә бә-т’ӧ нә бә әва 
мә рь ва т’ә ви Wи бу, чьм ки жь 
Щә ли ле йә». 60Ле Пәт рус гот: 
«Фь лан кәс! Әз нь за ньм тӧ чь 
дь бе жи». У хә бәр һе дев да бу, 
дәст хwә да дик банг да. 61Хӧ дан 
сәр Пәт рус да вә гә р’и йа ль wи 
нь һе р’и, һьн ге Пәт рус го ть на 
Хӧ дан ани би ра хwә, кӧ wи р’а 
го ть бу: «Иро һе бә ри банг да на 
дик, те се ща ра Мьн ин к’ар 
ки». 62У Пәт рус дәр к’ә тә дәр ва 
к’ә лә-к’әл гь ри йа. 

Исадьбәпек’әниутек’ӧтане
63У әwед кӧ но бә да ри ль Иса 

дь кь рьн, qәр фе хwә ль Wи дь-
кь рьн, дь к’ӧ тан. 64Ч’ә’ вед Wи 
гь ре дан у жь Wи дь пьр син, 
дь го тьн: «Дә п’е хәм бәр ти йе 
бь кә, к’а к’и бу кӧ Тә хьст?» 65У 
бь гә ләк го ть нед ма йин жи Әw 
бе һӧр мәт дь кь рьн. 

Исальбәрщьвинаф
гьрәгьра

(Мәтта26:59‑66;Марqос
14:55‑64;Йуһ’әнна18:19‑24)

66У га ва сь бәһ зә лал бу, к’о-
ма р’ус пи йед щьм ә’ те, сә рә кед 
к’а һи на у qа нун за на щь ви йан. 
Иса к’а ши ди wан ха на хwә 
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кь рьн 67у го ть не: «Һә гәр Тӧ 
йи Мәсиһ, мә р’а бе жә?» Иса 
wан р’а гот: «Һә гәр Әз wә р’а бе-
жьм жи, йәк ә һун ди са ба wәр 
на кьн. 68У һә гәр пьр сә ке жи 
бь дь мә wә, һу не ди са ща ба Мьн 
на дьн. 69Жь вьр шун да Кӧ р’е 
Ме рьв wе ль к’е лә ка Хwә де йе 
Һә ри Зор, ль мь ле Wи йи р’ас те 
р’у не»*. 70У һ’ә му йа бь һәв р’а 
гот: «Wә ки ӧса йә Тӧ Кӧ р’е 
Хwә де йи?» Әwи wан р’а гот: 
«Һун хwә ха дь бе жьн кӧ Әз Әw 
ьм». 71У wа на гот: «Иди шә’ дә 
чи мә р’а нә? Мә хwә ха жь дә ве 
Wи бь һист». 

ИсальбәрПилато
(Мәтта27:1‑2,11‑14;Марqос
15:1‑5;Йуһ’әнна18:28‑38)

231У т’ә ма ми йа ә’ла лә та 
wан р’а бу, Иса бь рь нә 

щәм Пи ла то. 2У дәст бь хәй бе 
кь рьн го тьн: «Мә Әв мә рь ва 
дит кӧ мь лә те мә дь ха ль фи нә 
у нә жи дь һе лә кӧ хәрщ бь дь нә 
Qәй сәр. Бо на Хwә жи дь бе жә: 
‹Әз Мәсиһ П’ад ша мә›». 3Пи-
ла то жь Wи пьр си у го те: «Тӧ 
йи п’ад ше щь һу йаф?» Әwи ле 
вә гә р’анд у го те: «Тә бь дә ве 
хwә гот». 4Пи ла то сә рә кед 

к’а һи на у ә’ла лә те р’а гот: «Әз 
т’ӧ нә һә qи йе Ви мә рь ви да 
на би ньм». 5Ле әwа на сәр йа 
хwә ман у го тьн: «Әви мә рь ви 
на ва т’ә ма ми йа Щь һус та не, жь 
Щә ли ле дәст пе кь ри һ’ә та вь ра, 
щьм ә’т бь һин кь рь на Хwә ва 
т’ә ви һәв кь ри йә». 

ИсальбәрҺеродәс
6Га ва Пи ла то бо на Щә ли ле 

бь һист, пьр си: «Әв мә рь ва жь 
Щә ли ле йә?» 7Га ва пе һ’ә си йа, 
кӧ Әw бьн һ’ӧ кӧ ме Һе ро дәс да 
йә, Әw шан дә щәм Һе ро дәс, 
кӧ әw жи wан р’о жа да һа ть бу 
Ор шә ли ме. 8Га ва Һе ро дәс ч’ә’в 
Иса к’әт, гә лә ки ша бу. Әwи 
һе зу ва дь хwәст кӧ Әw бь ди та, 
чьм ки әwи гә ләк тьшт бо на 
Wи бь һис ть бун у һ’ьз рә та Wи 
бу, кӧ к’ә рә мә тә ке бь дәс те 
Wи бь би нә. 9Һе ро дәс гә ләк 
пьрс да нә Wи, ле Иса ща ба т’ӧ 
пьр се нә да. 10Сә рә кед к’а һи на 
у qа нун за на жи сә кь ни бун у 
гә лә ки да ви ть нә Wи. 11Һе ро-
дәс жи бь әс кә ред хwә ва Әw 
бе qә дьр кьр, пе к’ә ни йан, паше 
к’ьн ще р’әwш да ле кь рь не, ди-
са паш да шан дә щәм Пи ла то. 
12Wе р’о же Пи ла то у Һе ро дәс 

* 22:69 Зә бур 110:1. 
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ль һәв һа тьн, чьм ки пе ши йе 
на ва wан да дьж мь на ти һә бу. 

Диwанедаһ’ӧкӧмекӧштьне
льсәрИсадәрдьхьн
(Мәтта27:15‑26;Марqос

15:6‑15;Йуһ’әнна18:39–19:16)

13Пи ла то га зи сә рә кед к’а-
һи на, сәр wе ра у щьм ә’ те кьр, 
14wан р’а гот: «Wә Әв мә рь ва ани 
щәм мьн, ча wа Йә ки щьм ә’ те 
дь ха ль фи нә. Аwа мьн ль бәр 
wә һәр тьшт жь Wи пьр си, ле 
жь wан хь ра би йед кӧ һун гь ли 
дь кьн, мьн т’ӧ тьшт ль сәр Ви 
мә рь ви нә дит. 15У нә жи Һе ро-
дәс дит, лә ма жи wи Әw ль сәр 
мә да вә гә р’анд. Әви тьш тә ки 
ӧса нә кь ри йә кӧ бе кӧш ть не. 
16Әзе Wи бь дь мә бәр qам чи йа 
у бәр’ дьм»*. 18Ле т’ә ма ми йа 
ә’ла лә те бь һәв р’а кь рә qи р’ин 
у гот: «Wи ль р’у ба ри дь не нә-
һе лә! Ба ра бас бо на мә бәр’ дә!» 
19Ба ра бас йә ки бо на сәр һьл да не 
у мер кӧш ть на ба жер да бу йи 
һа ть бу гьр ть не. 20Пи ла то ди са 
дәст пе кьр хә бәр да, чьм ки wи 
дь хwәст кӧ Иса бь да бәр’ да не. 
21Ле wа на һе дь кь рә qи р’ин у 
дь гот: «Хачф кә! Әwи хач кә!» 

22Әwи ща ра сь си йа wан р’а гот: 
«Әви чь хь ра би кь ри йә? Мьн 
ль сәр Ви нә һә qи нә дит кӧ 
Әw бе кӧш ть не. Әз Wи бь дь мә 
бәр qам чи йа у бәр’ дьм». 23Ле 
әwа на бь дән ге бь льнд сәр йа 
хwә бун у дь хwәс тьн кӧ Әw бе 
хач кь рь не. Сәw та wан сәр к’әт. 
24Пи ла то qь ра ра хwә да, кӧ бь 
хwәс ть на wан бә. 25Анә го ри 
хwәс ть на wан, йе кӧ бо на сәр-
һьл да не у мер кӧш ть не кә ле да 
бу, бәр’ да. Ле Иса һьш тә сәр 
хwәс ть на дь ле wан. 

ХачкьрьнаИса
(Мәтта27:31‑44;Марqос
15:21‑32;Йуһ’әнна19:17‑27)

26У га ва әс кә ра Әw да нә пе ши-
йа хwә бь рьн, йә ки ку ре ни на ве 
wи Шьм һ’ун, кӧ жь к’әw шен 
дь һат, әw гьр тьн у хач дани нә 
сәр мь ле wи, кӧ ль пәй Иса бь-
бә. 27У ә’ла лә тә кә щьм ә’ те йә 
гь ран ль пәй Wи дь чу, ӧса жи 
к’ӧл фә тед кӧ ши на Wи дь кь рьн 
у дь гь ри йан. 28Иса ль сәр wан да 
вә гә р’и йа у гот: «Qи зед Ор шә-
ли ме! Сәр Мьн да нә гь рин, ле 
сәр хwә у за р’ед хwә да бь гь рин. 
29Чьм ки ва wе р’о же бен кӧ wе 

* 23:16 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да р’еза 17-а жи һә йә: «Аwа ә’сә йи ла зьм 
бу Пи ла то щә жь не да гьр тик wан р’а бәр’ да». 
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бе жьн: ‹Хwә зи ль wан к’ӧл фә-
тед бе зӧ р’әт, кӧ зар’ нә ани нә у 
нә ме жан дь нә›*. 30Һьн ге мә рь ве 
дәст пе кьн бе жьн: ‹Ч’и йа но! Ль 
сәр мә да бь к’ә вьн. Гьр но! Мә 
вә ше рьн›*. 31Һә гәр сә ре да ра 
Тәр’ аһа дь кьн, ле һ’а ле да ра 
һ’ьшк wе ча wа бә?» 

32Дӧ мә рь вед нә һәq жи анин, 
кӧ Пе р’а бе нә кӧш ть не. 33У га ва 
гь һиш ть нә wи щи йе кӧ Qаф те 
го тьн, ль wьр Әw хач кь рьн. 
У әwед нә һәq жи йәк ль мь ле 
р’ас те хач кь рьн у йәк жи ль 
мь ле ч’ә пе. 34Һьн ге Иса гот: 
«Ба во, бь бах ши нә ван, чьм ки 
нь за ньн чь дь кьн». Сәр к’ьн щед 
Wи п’әшк ави тьн wә ки на ва 
хwә да бә ла кьн*. 35У щьм ә’т 
сә кь ни бу дь нь һе р’и. Сәр wе ра 
жи qәр фе хwә ль Wи дь кь рьн у 
дь го тьн: «Хәлq хь лаз кь рьн, дә 
бь ра Хwә жи хь лаз кә, һә гәр Әw 
ә Мәсиһ, бь жар ти йеф Хwә де». 
36Әс кәр жи ль Wи дь к’ә ни йан, 
пеш да дь һа тьн, сьр кәф дь да-

не 37у дь го тьн: «Һә гәр Тӧ йи 
п’ад ша йе щь һу йа, дә Хwә ха 
Хwә хь лаз кә». 38У фе за сә ре 
Wи жи нь ви сар бу*, кӧ: «ӘВА 
П’АД ША ЙЕ ЩЬ ҺУ ЙА ЙӘ». 
39Жь wан нә һә qед дар да кь-

ри, йә ки Иса бе һӧр мәт дь кьр 
у дь го те: «Тӧ нә Мәсиһ и? Дә 
мә хь лаз кә, Хwә жи пе р’а». 
40Ле һә ва ле wи ле һь лат у гот: 
«Тӧ жь Хwә де на тьр си? Нә тӧ 
жи хут wи щә за йи да йи? 41Әв 
һә qе мә йә, кӧ әз у тӧ анә го-
ри ә’мә лед хwә дь к’ь ши ньн, 
ле Әви т’ӧ хь ра би нә кь ри йә». 
42У Исар’а гот: «Иса, мьн бир 
би ни, га ва П’ад ша ти йа Хwә-
ва бе йи*». 43Иса wи р’а гот: 
«Әз р’аст тә р’а дь бе жьм, иро 
те т’ә ви Мьн бӧ һьш те даф би». 

МьрьнаИса
(Мәтта27:45‑56;Марqос
15:33‑41;Йуһ’әнна19:28‑30)

44Га ва нив ро сь һ’әт не зи ки 
донз дә һа бу, т’ә ма ми йа ә’р де 

* 23:29 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Хwә зи ль wан к’ӧл фә тед бе зӧ р’әт у wан 
бә т’ь на кӧ зар’ нә ани нә у wан бьс та на кӧ нә ме жан дь нә». 
* 23:30 Һо сейа 10:8. 
* 23:34 Зә бур 22:18. 
* 23:38 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «У фе за сә ре Wи бь йу на ни, 
ла ти ни у иб ра ниф нь ви сар бу». 
* 23:42 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Га ва Тӧ бь гь һи жи П’ад ша-
ти йа Хwә». 
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һ’ә та сь һ’ә та сь си йа бу тә’ ри 
45у р’у йе р’о йе һа тә гьр ть не. 
П’әр’ да п’а рьст гә һе ни ви да 
бу дӧ тишаф. 46У Иса бь дән ге 
бь льнд кь рә га зи у гот: «Ба во, 
р’ӧ һ’е Хwә дь дь мә дәс те Тә»*. У 
га ва әв йәк гот, р’ӧ һ’е Хwә да. 
47Сәр сәд әв тьш те бу йи кӧ дит, 
шь кь ри да Хwә де у гот: «Р’ас ти 
Әва мә рь вә ки р’аст бу». 48У 
т’ә ма ми йа ә’ла лә те, кӧ ль wьр 
бо на т’ә ма ше щь ви йа йи бу, әв 
йә ка дит, син гед хwә дь хьс тьн, 
паш да вә дь гә р’и йа нә ма лед 
хwә. 49Һ’ә му на сед Wи жи у 
әw к’ӧл фә тед кӧ жь Щә ли ле 
һа ть бун, дур сә кь ни бун у әв 
тьшт дь ди тьн. 

ДәфьнкьрьнафИса
(Мәтта27:57‑61;Марqос
15:42‑47;Йуһ’әнна19:38‑42)

50Мә рь вә ки qән щи шир һ’ә-
лал у ән дә ме щь ви на гь рә гь ра 
щь һу йа һә бу, на ве wи Усьвф. 
51Әва жь ба жа ре Ари мәт йа 
Щь һус та не бу у хwә ха жи һи-
ви йа П’ад ша ти йа Хwә де бу. Әw 
т’ә ви ше wьр у кь рь на щь ви на 
wан нә бь бу. 52Әw р’а бу чу щәм 
Пи ла то у щьн йа зе Иса жь wи 
хwәст. 53Щьн йаз жь ха че ани 

хwа ре, qә дә ке к’ь та ни да к’ә фәнф 
кьр у да ни нав т’ьр ба qә йе да 
к’о ла йи, кӧ т’ӧ щар wе да кә сәк 
нә һа ть бу да ни не. 54У әw р’о жаф 
т’ьв да рәк кь рь не да бу у ева ра 
шә ми йе дәст пе дь кьр. 55У әw 
к’ӧл фә тед кӧ жь Щә ли ле т’ә ви 
Иса һа ть бун, әw жи пәй wи чун 
у әw т’ьр ба кӧ ча wа щьн йа зе Wи 
те да һа тә да ни не, ди тьн. 56У 
паш да вә гә р’и йан, бь һа рәтф у 
р’у неф бин хwәш һа зьр кь рьн у 
анә го ри т’ә ми йа Qа ну не р’о жа 
шә ми йе р’ь һ’әт бун. 

Исажьмьрьнер’адьбә
(Мәтта28:1‑10;Марqос
16:1‑8;Йуһ’әнна20:1‑10)

241Р’о жа йәк шә ме сь бә һе 
зу, wан к’ӧл фә та бь һа-

рә тед һа зьр кь ри һьл дан чу нә 
сәр т’ьр бе. 2Ле wа на кә вьр жь 
бәр т’ьр бе һол кь ри дит. 3Га ва 
к’ә ть нә һьн дӧр’, щьн йа зе Хӧ-
дан Иса нә ди тьн. 4Га ва әwа на 
һе бо на ве йә ке мә т’әл ма йи 
ма бун, ньш ке ва дӧ мә ри бь 
к’ьн ще ну ра ни ль бәр wан 
сә кь нин. 5У га ва к’ӧл фәт жь 
тьр са к’ә ть нә сәр р’у йе хwә, 
wан мә рь ва wан р’а гот: «Һун 
чь ма ль Йе сах на ва мь ри йа да 

* 23:46 Зә бур 31:5. 
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дь гә р’ьн? 6Әw нә ль вьр ә, Әw 
жь мь рь не р’а бу йә. Би нь нә би ра 
хwә, кӧ ча хе һе Щә ли ле да бу, 
чь wә р’а гот: 7‹Гә рә ке Кӧ р’е 
Ме рьв бь к’ә вә дәс те мә рь вед 
нә р’аст, бе хач кь рь не у р’о жа 
сь си йа жь мь рь не р’а бә›». 8У 
wа на го ть на Иса бир анин 
9у жь т’ьр бе вә гә р’и йан, әва 
йә ка һәр йанз дә һа у һ’ә му-
йед ма йин р’а го тьн. 10Йед кӧ 
шан ди йа р’а го тьн, әва на бун: 
Мәр йә ма Мәж дә ла ни, Йо һа на 
у Мәр йә ма ди йа Аqуб, бь т’ә ви 
һь нә кед ма йин. 11Шан ди йа ва 
ча wа го ть нә кә п’уч’ хӧйа бу у 
wа на к’ӧл фәт ба wәр нә кь рьн. 
12Ле Пәт рус р’а бу бәр бь т’ьр бе 
бә зи, qуз бу нь һе р’и, т’ә не к’ә-
фә не Wи wьр бу у мә т’әл ма йи 
чу, дь фь кь ри гә ло ча wа бу. 

ЛьсәрР’ийаӘмwасе
(Марqос16:12‑13)

13Wе р’о же дӧ ша гьрт дь чу-
нә гӧн дә ки, кӧ жь Ор шә ли ме 
донз дәһ ки ло ме ть ри дур бу, 
на ве wи Әм wас бу. 14Wа на бь 
һәв р’а бо на һәр тьш те qә wь ми 
хә бәр дь дан. 15У га ва әwа на нав 
һәв да хә бәр дь дан у дь ше wь рин, 

Иса Хwә ха жи не зи ки wан бу, 
т’ә ви wан чу. 16Ле ч’ә’ вед wан 
гьр ти бун, кӧ Wи нас нә кьн. 
17Иса wан р’а гот: «Һун ве р’е-
й е да чь һәв р’а хә бәр дь дьн?» 
Әwа на мә’ дә кь ри сә кь нин*. 
18Йә ки жь wан, кӧ на ве wи 
Кле пас бу, ле вә гә р’анд у гот: 
«Әw ча wа жь Ор шә ли ме т’ә не 
Тә нә бь һис ти йә кӧ ван р’о жед 
па шьн да wьр чь qә wь ми йә?» 
19Әwи жь wан пьр си у гот: «Чь 
бу йә?» Wа на ле вә гә р’анд го-
те: «Бо на Исайе Ньс рә те, кӧ 
Әw бь ә’мәл у хә бә ред Хwә ль 
бәр Хwә де у т’ә ма ми йа мь ләт 
п’е хәм бә рә ки зор бу 20у ча wа 
сә рә кед к’а һи на у сәр wе ред 
мә нә ма ми йа кӧш ть на Wи 
кь рьн, хач кь рьн. 21Әм wе гӧ-
ма не бун кӧ Әwи wе Исра еле 
аза бь кь ра. Wә ки дьн жи әва 
р’о жа сь си йа йә, кӧ әв тьшт 
бу нә. 22Ле чәнд к’ӧл фә тед нав 
мә да жи әм ә’щеб ма йи кь рьн. 
Әwа на сь бә һе зу чу бу нә сәр 
т’ьр бе 23у щьн йа зе Wи ль wьр 
нә ди ть бун, вә гә р’и йан һа тьн 
мә р’а го тьн, кӧ: ‹Мә мьл йа к’әт 
ди тьн, мә р’а го тьн, кӧ Әw сах 
ә›. 24У жь мә һь нәк жи чу нә сәр 

* 24:17 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Һун ве р’е й е да чь һәв р’а хә-
бәр дь дьн у мә’ дә кь ри нә?» 
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т’ьр бе, ча wа кӧ wан к’ӧл фә та 
го ть бу, ӧса бу, ле Әw нә ди тьн». 
25Һьн ге Әwи wан р’а гот: «Һәй 
ин са нед бе фь кьр, һун чь qа си 
гь ран һ’ә му го ть нед п’е хәм бә-
ра ба wәр дь кьн? 26Нә гә рә ке 
Мәсиһ щә фа бь к’ь шан да у 
бь к’ә та р’у мә та Хwә?» 27У Wи 
дәст пе кьр жь Му са у һ’ә му п’е-
хәм бә ра, чь кӧ wан к’ь те ба да 
бо на Wи нь ви сар бун, wа на р’а 
шь ро вә кь рьн. 
28Га ва не зи ки wи гӧн де кӧ 

дь чу не бун, Әwи ӧса да к’ьф-
ше, йан чи йә Әw дь чә щи ки 
дур. 29Ле wа на зор ль Wи кьр 
у гот: «Ишәв ль щәм мә бь-
ми нә, чьм ки евар ә, р’о чу йә 
ава». У Әw чу һьн дӧр’, кӧ ль 
щәм wан бь ми нә. 30Ле га ва Әw 
т’ә ви wан сәр сьф ре р’у ньшт, 
нан һьл да, шь кь ри йа Хwә жь 
Хwә де ани, кәр кьр да wан. 
31Һьн ге ч’ә’ вед wан вә бун, Әw 
нас кь рьн у Әw бәр ч’ә’ ве wан 
бә та вә бу. 32Wа на һәв р’а гот: 
«Лә ма, га ва Әwи р’е да мә р’а 
хә бәр дь да у нь ви сар мә р’а 
шь ро вә дь кь рьн, агьр дь ле мә 
дь к’әт». 33Әw wе га ве р’а бун 
вә гә р’и йа нә Ор шә ли ме у һәр 
йанз дәһ т’ә ви йед ма йин щь-

ви йа йи ди тьн, 34го тьн: «Р’ас ти 
Хӧ дан сах бу йә у Шьм һ’ун ва 
хӧйа бу йә!» 35Паше wан һәр 
дӧ йа гь ли кьр, кӧ ча wа р’е да 
р’ас ти Wи һа тьн у ча хе Wи нан 
кәр кьр, Әw нас кь рьн. 

ИсаХwәнишани
шагьртедХwәдькә

(Мәтта28:16‑20;Марqос
16:14‑18;Йуһ’әнна20:19‑23;
К’аредШандийа1:6‑8)

36Wа на һе бо на ве йә ке хә бәр 
дь да, Иса на ва wан да сә кь ни у 
wан р’а гот: «Ә’дь ла йи wә р’а». 
37Әwа на жь тьр са бьз ди йан у 
wан т’ь ре хә йа лә киф дь би ньн. 
38Ле Әwи wан р’а гот: «Һун 
чь ма шаш ма йи ма нә у дӧ дь-
ли нә? 39Аwа ль дәст у п’и йед 
Мьн бь нь һе р’ьн, кӧ Әз Хwә ха 
мә. У дәс те хwә бь дь нә Мьн у 
бь би ньн, чьм ки гошт у һәс ту-
йед р’ӧһ’ т’ӧнә нә, ча wа кӧ һун 
дь би ньн йед Мьн һә нә». 40Га ва 
әв йәк гот, дәст у п’и йед Хwә 
ни ша ни wан кь рьн. 41У һе 
жь ша бу на ба wәр нә дь кь рьн, 
һ’әйр-һ’ӧж мә к’ар ма бун, Әwи 
wан р’а гот: «Qәт тьш тә ки хwа-
рь не ль щәм wә һә йә?» 42Wа на 
чи ти мә’ си йе пь жан ди да Wи*. 

* 24:42 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «У мьр т’о ха һьн гьв». 
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43Әwи һьл да ль бәр ч’ә’ ве wан 
хwар 44у wа на р’а гот: «Әв бун 
әw го ть нед кӧ га ва Әз т’ә ви 
wә бум, Мьн wә р’а го ть бун: 
‹Гә рә ке һәр тьш тед кӧ бо на 
Мьн Qа ну на Му са, нь ви са ред 
п’е хәм бә ра у Зә бу ра даф нь ви сар 
бун бь һа та на се ри›». 45Һьн ге 
фә’ ме wан вә кьр, кӧ нь ви са ра 
фә’м бь кьн. 46У wан р’а гот: 
«Аwа нь ви сар ә, кӧ Мәсиһ гә-
рә ке щә фа бь к’ь ши нә у р’о жа 
сь си йа жь мь рь не р’а бә 47у жь 
Ор шә ли ме гьр ти бь на ве Wи 
т’о бә йи у бах шан дь на гӧ на нав 
һ’ә му мь лә та да wе бе дан на-
син кь рь не. 48У һун ьн шә’ дед 

ван һ’ә му тьш та. 49У ва Әзе 
созе Ба ве Хwә wә р’а бь ши ньм. 
Ор шә ли ме да бь ми ньн, һ’ә та 
һун qә wа те жь жор бьс ти ньн». 

ЖорһьлатьнаИса
(Марqос16:19‑20;

К’аредШандийа1:9‑11)

50У әw һ’ә та Бәй тан йа йе 
бь рьн, дәс те Хwә бь льнд кьр, 
дӧа wан кьр. 51У һе дӧа дь кьр, 
жь wан qә ти йа, бәр бь ә’з мен 
һа тә һь ла ть не. 52Ша гьр та жи 
сә ре хwә бәр Wи да ни, бь әшq 
у ша вә гә р’и йа нә Ор шә ли ме. 
53У һәр гав п’а рьст гә һе да бун, 
пә сь не Хwә де дь дан. 
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МЬЗГИНИЙАЛЬГОРА
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Пешготьн

Ль го ра фь кь ра гә ләк зана, нь вис к’а ре ве к’ь те бе хь ла зи йа 
сәд са ли йа пе шьн да әва сәр һа ти йа нь ви си йә. Нь вис к’ар хwә ха 
на ве хwә к’ь те бе да на дә. Ле те фә’м кь рь не, кӧ нь вис к’ар йәк жь 
һәр донз дәһ ша гьр тедф Исаф бу йә, аwа го ти Йу һ’ән на йеф кӧ р’е 
Зә бә ди. Иса һьн ге га зи wи кьр, га ва әw һе мә’ си гьр бу (Мәт та 
4:21; Мар qос 1:19; Лу qа 5:10). Ӧса жи те фә’м кь рь не, кӧ Йу һ’ән на 
әw ша гьрт бу, бо на к’и жа ни кӧ аһа нь ви сар ә: «Ша гьр те кӧ Иса 
же һ’ьз дь кьр» (Йу һ’ән на 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20, 24). 

Йу һ’ән на сәр пьр са жи йи наф һ’ә та-һ’ә та йе дь сә кь нә, к’и жа ни 
кӧ мә рьвф дь ка рә бьс ти нә. Бә ле Йу һ’ән на дь нь ви сә кӧ мә рә ме ве 
нь ви са ре әв ә, wә ки хwән дә ван ба wәр бь кә, кӧ Иса йә Хь лаз кь реф 
соз да йи, Кӧ р’еф Хwә де у пе ве ба wә ри йеф жи йи на һ’ә та-һ’ә та йе 
бьс ти нә (20:31). 

«Мьз ги ни йаф ль го ра Йу һ’ән на» һьн да ва һәр се Мьз ги ни йед 
ма йин да (йа Мәт та, Мар qос у Лу qа) ть һә рә ки дьн бәр ч’ә’в дь бә. 
Ве Мьз ги ни йе да хwән дә ван р’ас ти чәнд qә wь ман дь на тен, йед кӧ 
мьз гиндаредф ма йин нь ви са ред хwә да нә да нә к’ьф ше. Мә сә лә: 
дә’ wа та Qа на йе да, хә бәр да на Исайә т’ә ви Ни ко де мо, к’ӧл фә таф 
са мә риф, qәнщ бу на йе Бәйт һас та йе да у йе жь зьк ма ки йе да кор, 
ӧса жи сах кь рь на Ла за ре мь ри. Мьз гиндаред ма йин Мәт та, Мар-
qос у Лу qа гә лә ки ль сәр кь ред Исайә Щә ли ле даф дь сә кь ньн, ле 
Йу һ’ән на ль сәр кь ред Ор шә ли ме даф дь сә кь нә. Ӧса жи к’ь те бе да 
чәнд ща ра әв го тьн һә нә: «Әз ьм фь лан тьшт йан бе ван тьшт» у 
гә ләк жь wан го ть на жи бь ни ша нед (к’ә рә мә тед) Иса ва гь ре да йи 
нә. Мә сә лә, Әw дәр һә qа Хwә да аһа дь бе жә: «Әз ьм на не жи йи не» 
(6:35), «Әз ьм р’о на йа дьн йа йе» (8:12), «Әз ьм дә ре пез» (10:7), «Әз 
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ьмшьванеqәнщ»(10:11),«Әзьмр’абунужийин»(11:25),«Әзьм
р’е,р’астиужийин»(14:6)у«Әзьмк’олатьрийейәр’аст»(15:1).
МьзгиндаредмайинһинкьрьнаИсабьмәсәладьбежьн,ле

Йуһ’әннаашкәрәбонаһәләqәтийаИсайәт’әвиБавефХwәХwәде
дьбежә.ӦсажиИсанавеХwәдетийебонаХwәбьк’артинә:«ӘЗ
ӘWЬМ»(8:24,28;13:19)у«ӘЗҺӘМӘ»(8:58).
К’ьтеббәлайисәрчәндп’арадьбә.ПешготьнахwәдаЙуһ’әнна

дьньвисәкӧХәбәраХwәдейәһ’әта‑һ’әтайеуИсайәкьн.
П’арак’ьтебейәпешьнжьсәре2‑аһ’әта11‑абонагәләкк’әрәмәта

дьбежәуәwһ’әмужиә’йандькьнкӧИсаМәсиһфә,ӘwХьлазкьре
создайийәуКӧр’еХwәдейә.Әвп’арак’ьтебедәрһәqаwанмәрь‑
вададьбежә,йедкӧбаwәрийахwәИсаанинбунәпәйчуйедWи,ле
һ’әрчемайинмьqабьлиWисәкьнинунәхwәстьнWибаwәрбькьн.
П’арадӧдажьсәре13‑аһ’әта17‑адьбежә,кӧИсабәригьртьн

ухачбунафХwәт’әвишагьртачаwапьсмамхәбәрдьдә,кӧwан
бьшьдинә.
П’арасьсийадажижьсәре18‑аһ’әта21‑едәрһәqа гьртьн,

хачбун,мьрьн,жьмьрьн‑р’абунеужорһьлатьнаWидадьбежә.
К’ьтебаМьзгинийаЙуһ’әннадьдәк’ьфшекӧИса«Хәбәра

Хwәде»йә,кӧбьбәдәниһатнавамәдаһеwьри.ӘwәХьлазкьре
дьнйайе(4:42),Р’онайийакӧһ’әмумәрьвар’онайидькә(1:9),Әw
Хwәханишанаһ’ьзкьрьнаХwәдейә,һьндаваһ’әмумәрьведдьн‑
йайеда(3:16).Йуһ’әннадинахwәдьдәсәрданнасиниуфькьра
Иса,бьк’ижанаХwәдетийаИсаугәләкр’астийеддьнә’йандьбьн.
НаваданнасинийедИсадафькьрамерьвдьчәсәрwанхәбәра,
йедкӧһәрр’ожтенәбьк’аранине,леИсаәwчаwанишанедсӧр’
навар’астийар’ӧһ’анидаданәхәбате,кӧйәкбькарьбәфә’мбькә.
Аwамәсәлә:нан,ав,р’онайи,шьван,пәз,бахчәутьштедмайин.

Сәрәщәмафькьрак’ьтебе

Пешготьн(1:1‑18)
Йуһ’әннайефньхӧмдарфушагьртедИсайәпешьн(1:19‑51)
ШьхӧледИсайәльдор‑бәреч’әмеУрдӧнеунавЩәлиле
(2:1–12:50)
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* 1:16 Аһа жи те фә’м кь рь не: «К’ә рәм жь бәр к’ә рә ме ва станд», аwа го ти 
к’ә рә ма Пәй ма наф Ну йә Исаф Мәсиһф щи йе к’ә рә ма Пәй ма наф Кә вь нә 
ч’и йа йе Си на йеф гьр ти йә. Һь нәк жи фә’м дь кьн, кӧ жь к’ә рә ма Иса, 
к’ә рәм ә’мь ре ба wәр мән да да һә йә у һе зе дә дь бә. 

Иса ха ть ре Хwә жь ша гьр тед Хwә дь хwа зә, дьл дь дә ль бәр 
wан у бо на wан дӧа дь кә (13:1–17:26) 

Гьр тьн, ди wан кьр ьн, хач кь рьн у дә фьн кь рь наф Иса (18:1–19:42) 
Р’а бу на Исайә жь мь рь не у хӧ йа бу на Wи (20:1-31) 
Паш го тьн: Хӧ йа бу нә кә дьн Щә ли ле да (21:1-25) 

ПешготьнаЙуһ’әнна:
ДәстпебунедаХәбәрһәбу

11Дәст пе бу не да Хә бәр һә бу. 
Хә бәр т’ә ви Хwә де бу у Хә бәр 

Хwә ха Хwә де бу. 2Әw дәст пе бу-
не да т’ә ви Хwә де бу. 3Һәр тьшт 
бь Wи ә’фь рин у бе йи Wи т’ӧ 
тьшт нә qә wь ми, чь кӧ qә wь ми. 
4Ка ни йа жи йи не Әw бу у жи йин 
жи р’о на йа мә рь ваф бу. 5Р’о на-
йи тә’ рис та ни йе да шәwq дь дә 
у тә’ рис та ни йе Пе нь ка рь бу йә. 

6Мә рь вә ки жь али йе Хwә де да 
шан ди һә бу, кӧ на ве wи Йу һ’ән-
наф бу. 7Әw бо на шә’ дә ти йе һат, 
wә ки бо на Р’о на йе шә’ дә ти йе 
бь дә, кӧ һ’ә му пе wи ба wәр бь-
кьн. 8Әw хwә ха нә әw Р’о на йи 
бу, ле әw һат кӧ шә’ дә ти йа Р’о-
на йе бь дә. 9Р’о на йа р’аст Әw ә, 
к’и жан кӧ те дьн йа йе у һ’ә му 
мә рь ва р’о на йи дь кә. 10Әw дьн-

йа йе да бу у дьн йа пе Wи ә’фь ри, 
ле дьн йа йе Әw нас нә кьр. 11Әw 
һа тә сәр wа ре Хwә, ле щьм ә’ та 
Wи Әw qә бул нә кьр. 12Ле әwед 
кӧ Әw qә бул кь рьн у ба wә ри йаф 
хwә на ве Wи анин, Әwи да, кӧ 
һә qи йа wан һә бә бь бь нә за р’ед 
Хwә де. 13Әва на нә жь ху не, нә 
жь хwәс ть на бә дә не у нә жи жь 
хwәс ть на мә рь ва йе бу нә, ле әw 
жь Хwә де бу нә. 
14У Хә бәр бу хун у гошт, бь 

к’ә рәмф у р’ас ти йе ва т’ь жи нав 
мә да ко не Хwә да ни. Мә р’у-
мә та Wи дит, әw р’у мә та Кӧ р’е 
Ба ве йиф та йе т’ә не. 15Йу һ’ән на 
бо на Wи шә’ дә ти да у бь дән-
гә ки бь льнд гот: «Әва йә, бо на 
К’и жа ни мьн го ть бу: ‹Әwе кӧ 
пәй мьн те Әw сәр мьн р’а йә, 
чьм ки Әw бә ри мьн һә бу›». 16Мә 
һ’ә му йа жь т’ер-т’ь жийа Wи 
к’ә рәм сәр к’ә рә ме да станд*. 



215

ЙУ Һ’ӘН НА, 1  

17Чьм ки Qа нун бь дәс те Му саф 
һа тә да йи не, к’ә рәм у р’ас ти бь 
дәс те Исаф Мәсиһф. 18Т’ӧ кә си 
т’ӧ щар Хwә де нә ди ти йә, ле Йе 
Та йе Т’ә не йи кӧ хут Хwә де йә* 
у һ’ә ме за Ба ве да йә, Әwи Әw 
да ә’йан кь рь не. 

Шә’дәтийаЙуһ’әннайе
ньхӧмдарф

(Мәтта3:1‑12;Марqос1:1‑8;
Луqа3:15‑17)

19Әв бу Шә’ дә ти йа Йу һ’ән на: 
Га ва щь һу йаф жь Ор шә ли меф 
к’а һинф у ле wиф шан дьн, wә ки 
жь Йу һ’ән на бь пьр сьн, кӧ әw 
к’и йә, Йу һ’ән на һьл да сәр 
хwә, 20ин к’арф нә кьр у аш-
кә рә гот: «Әз нә Мәсиһ мә». 
21Wа на же пьр си: «Ле тӧ к’и 
йи? Ел йасф и?»* Әwи гот: «На». 
«Әw п’е хәм бә реф** соз да йи 
йи?» Щаб да: «На». 22Һьн ге 
же р’а го тьн: «Дә бе жә, тӧ к’и 
йи, wә ки әм ща бә ке wан р’а 
бь бьн, йед кӧ әм шан дь нә. Тӧ 

бо на хwә чь дь бе жи?» 23Әwи 
гот: «Әз әw дәнг ьм кӧ бә р’и-
йе даф дь кә га зи: ‹Р’и йа Хӧ данф 
р’аст бь кьн!›* ча wа кӧ Иша йаф 
п’е хәм бәр го ти йә». 24Әwед кӧ 
һа ть бу нә шан дь не жь фе рь си-
йаф бун. 25Wа на же пьр си: «Ле 
иди чь ма дь нь хӧ ми ниф, һә гәр 
тӧ нә Мәсиһ и, нә Ел йас у нә 
жи п’е хәм бәр?» 26Йу һ’ән на 
ль wан вә гә р’анд у гот: «Әз 
бь аве дь нь хӧ ми ньм, ле Йәк 
нав wә да һә йә, кӧ һун Wи нас 
на кьн. 27Әw ә, Йе кӧ пәй мьн 
те, кӧ әз нә һе жа мә, wә ки 
бә не ча рь хед Wи жи вә кьм». 
28Әв һ’ә му ль wи бә ри Ур дӧ не, 
ль Бәй тан йа йе, wи щи йе кӧ 
Йу һ’ән на ль wьр дь нь хӧ манд 
qә wь мин. 

БәрхеХwәде
29Р’о жа дь не Йу һ’ән на дит 

кӧ Иса бәр бь wи те, әwи гот: 
«Ва йә! Бәр хе Хwә де, Йе кӧ 
гӧ нед дьн йа йе һьл дь дә! 30Әв ә 

* 1:18 Нав дәст нь ви са ред һә рә qәнщ да аһа йә: «Йе Бе шь ри ки-Бе һә вал 
кӧ һ’ә ме за Ба ве да йә». Нав һь нәк дәст нь ви са ред дьн да жи аһа йә: 
«Кӧ р’е Бе шь ри ки-Бе һә вал кӧ һ’ә ме за Ба ве да йә». 
* 1:21 Ма ла хи 4:5. 
** 1:21 Гә ләк щь һуф ль һи ви йа п’е хәм бә рә ки бун, йә ки ми на Му са йан 
жи йә ки жь wи qә wат тьр, кӧ wе бь һа та wәх те һа ть на Мәсиһ ә’лам 
бь кь ра (Qа ну на Дӧ ща ри 18:15, 18; Йу һ’ән на 6:14; 7:40). 
* 1:23 Иша йа 40:3. 
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бона К’и жа ни мьн го ть бу: ‹Пәй 
мьн р’а Йә ке бе, кӧ сәр мьн р’а 
йә, чьм ки Әw бә ри мьн һә бу›. 
31Мьн нь за нь бу Әw к’и йә, ле 
әз һа ть мә бь аве дь нь хӧ ми ньм, 
wә ки Wи Исра еле ваф бь дь мә 
ә’йан кь рь не». 
32Йу һ’ән на әва шә’ дә ти йа 

да у гот: «Мьн дит кӧ Р’ӧһ’ 
жь ә’з мен ми на кә вот кә ке һат 
сәр Wи да ни у ма. 33Мьн нь за-
нь бу Әw к’и йә, ле Әwе кӧ әз 
шан дьм, кӧ бь аве бь нь хӧ ми-
ньм, мьн р’а гот: ‹Тӧ к’и жа ни 
бь би ни кӧ р’ӧһ’ те сәр да ти нә 
у дь ми нә, Әw ә кӧ бь Р’ӧ һ’еф 
Пи роз дь нь хӧ ми нә›. 34Мьн 
жи дит у шә’ дә ти да кӧ Әв ә 
Кӧ р’еф Хwә де». 

Шагьртедфпешийе
35Р’о жа дь не Йу һ’ән на ди са 

т’ә ви дӧ ша гьр тедф хwә сә кь ни 
бу. 36Дит кӧ Иса wь ра р’а дәр баз 
дь бә, гот: «Ва йә Бәр хе Хwә де!» 
37Әв йәк кӧ бь һис тьн, һәр дӧ 
ша гьрт пәй Иса чун. 38Иса ль 
пьшт Хwә ва вә гә р’и йа у дит кӧ 
wа на да йә пәй Wи тен, wан р’а 
гот: «Һун чь дь хwа зьн?» Wа на 

же р’а гот: «Р’аб би», кӧ те фә’м-
кь рь не: «Дәрс дарф», «Тӧ ль к’ӧ 
дә ре дь ми ни?» 39Әwи wан р’а 
гот: «Wә рьн һу не бь би ньн». 
Wа на чу у дит кӧ Әw ль к’ӧ 
дь ми нә. Иди сь һ’әт не зи ки 
ча ра бу у wе р’о же әw ль щәм 
Wи ман. 
40Жь wан һәр дӧ йа, йед кӧ 

жь Йу һ’ән на бь һис тьн у пәй 
Иса чун, йәк Ән дра wь се бьре 
Шьм һ’ун-Пәт рус бу. 41Әwи 
пе р’а-пе р’а бьре хwә Шьм һ’унф 
дит у же р’а гот: «Мә Мәсиһф 
дит», кӧ те фә’м кь рь не: «Йе 
К’ьфш кь ри»*. 42Wи әw ани 
щәм Иса. Иса ль Шьм һ’ун 
нь һе р’и у го те: «Тӧ, Шьм һ’у не 
кӧ р’е Йу һ’ән на, те Ки фас бе йи 
го ть не» (аwа го ти «Пәт русф», 
кӧ те фә’м кь рь не: «Qә йа»). 

ИсагазиФилипо
уНатанйелдькә

43Р’о жа дь не Иса qь рар кьр 
кӧ һә р’ә Щә ли леф. Wи Фи ли по 
дит у же р’а гот: «Пәй мьн wә рә!» 
44Фи ли по жь Бәйт сай да йе бу, 
жь ба жа ре Ән дра wьс у Пәт рус. 
45Фи ли по чу На тан йел дит у 

* 1:41 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «ХРИСТОС». «ХРИСТОС» 
бь зь ма не йу на ни те фә’м кь рь не: «Йе К’ьфш кь ри», «Йе Бь жар тиф» 
у «Йе Р’ун кь риф». 
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же р’а гот: «Мә Әw дит, бо на 
к’и жа ни Му са Qа ну не да у п’е-
хәм бә ра жи нь ви са ред хwә да 
са ль хе Wи да бун, Исайе Кӧ р’е 
Усь веф жь Ньс рә те». 46На-
тан йел же пьр си: «Qәт дь бә 
кӧ тьш тә ки п’ак жь Ньс рә те 
дәр к’ә вә?» Фи ли по же р’а гот: 
«Wә рә у бь би нә!» 47Га ва Иса 
дит кӧ На тан йел бәр бь Wи 
те, дәр һә qа wи да гот: «Ва йә 
исра ели ки һә qи-һ’ә лал кӧ дь ле 
wи да мь хә нә ти т’ӧнә». 48На-
тан йел же пьр си: «Ча wа мьн 
нас дь ки?» Иса ле вә гә р’анд 
у го те: «Һе Фи ли по га зи тә 
нә кь рь бу, га ва кӧ тӧ ль бь не 
да ра һе жи ре р’у ньш ти бу йи, 
Мьн тӧ ди ти». 49На тан йел 
же р’а гот: «Дәрс дар, Тӧ Кӧ р’е 
Хwә де йи! Тӧ П’ад ше Исра еле 
йи!» 50Иса ле вә гә р’анд у го те: 
«Тӧ бо на ве йә ке ба wәр дь ки, 
wә ки Мьн тә р’а гот: ‹Мьн тӧ 
ль бь не да ра һе жи ре ди ти?› 
Те тьш тед жь ве мәс тьр бь би-
ни». 51У же р’а гот: «Әз р’аст 
бе хе льф wә р’а дь бе жьм, һу не 
бь би ньн ә’з ман вә бу йә у мьл-
йа к’ә тедф Хwә де ча wа жь сәр 
Кӧ р’еф Ме рьв һьл дь к’ь шьн, 
пә йа дь бьн»*. 

Дә’wатальгӧнде
QанайаЩәлиле

21Дӧ р’о жа шун да ба жа ре 
Qа на йа Щә ли ле да дә’-

wа тәк һә бу. Ди йа Иса жи ль 
wе дә ре бу, 2Иса у ша гьр тед 
Wи жи бо на дә’ wа те һа ть бу нә 
т’әг лиф кь рь не. 3Га ва ке ма си 
к’ә тә шә ра ве, ди йа Иса же р’а 
гот: «Шә ра ва wан нә ма». 4Иса 
ле вә гә р’анд у го те: «Ә’вде, чи 
тә Мьн к’ә ти йә? Һе нә wәх те 
Мьн ә». 5Ди йа Wи бәр дәс ти-
йа р’а гот: «Чь кӧ wә р’а бе жә, 
бь кьн». 6У шәш к’у пед кә вь ри 
һә бун, кӧ ль го ра ә’дә тед щь-
һу йа бо на шуш тьн-вә шуш ть на 
wа на ль wьр да ни бун. Жь wа на 
һәр йә ки жь һ’әйш те һ’ә та сәд 
бист ли тьр ав һьл дь да. 7Иса 
wан р’а гот: «Ван к’у па т’ь жи 
ав кьн». У wа на жи ле ва р’а 
да гьрт. 8Паше wа на р’а гот: 
«Нь һа һь нә ки да гь рьн, бь бьн 
бь дь нә сәр дә’ wа ти». Әwа на 
жи әw бьр. 9Га ва сәр дә’ wа ти 
жь wе ава кӧ бьбу шә рав тә’м 
кьр, wи те дәр нә хьст кӧ әw жь 
к’ӧ һат, ле бәр дәс ти йед кӧ ав 
к’ь шан дь бун за нь бун. Сәр дә’-
wа ти га зи зә’ ве кьр 10у же р’а 

* 1:51 Дәст пе бун 28:12. 
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гот: «Һәр кәс пе ши йе шә ра ва 
хwә йә р’ьнд да ти нә сәр т’әх тә 
у паше га ва вә хwа ри нә, әw йа 
нә р’ьнд дәр дь хә. Ле тә шә ра ва 
р’ьнд һ’ә та нь һа хwәй кь ри йә». 
11Әва ни ша на Исайә пе шьн 

бу, кӧ Wи Qа на йа Щә ли ле да 
кьр. Бь ви аwайи Әwи р’у мә та 
Хwә да хӧ йа кь рь не у ша гьр тед 
Wи ба wә ри йа хwә Wи анин. 
12Пәй ве йә ке р’а, Иса т’ә ви 

ди йа Хwә, бь ред Хwә у ша гьр тед 
Хwә чу Кә фәр на һу ме, ле гә ләк 
р’о жа Әw ль wе дә ре нә ман. 

Исап’арьстгәһеф
паqьждькә

(Мәтта21:12‑13;
Марqос11:15‑17;Луqа19:45‑46)

13Щә жь наф щь һу йа йә Дәр-
баз бу не не зик бу, Иса һәв раз 
чу Ор шә ли ме. 14П’а рьст гә һе даф 
Әwи йед кӧ дә wар, пәз у кә-
вотк дь фь ро тьн, ӧса жи йед 
п’ә рә гӧ һер’ р’у ньш ти ди тьн. 
15Дә ижар Wи жь бә на qам чик 
че кьр, һ’ә му жь п’а рьст гә һе 
пәз у дә wа ред wан ва дәр хьс-
тьн, п’ә ред п’ә рә гӧ һе р’а р’е тьн 
у т’әх тед wан wәл гә р’ан дьн. 
16Кә вотк фь ро ша р’а гот: «Ва на 
жь ве дә ре һьл дьн! Иди ма ла 

Ба ве Мьн нә кь нә ба зар гәһ!» 
17Һа тә би ра ша гьр тед Wи кӧ 
аһа һа ти йә нь ви са ре: «Хи рә та 
һьн да ва ма ла Тә да агьр Мьн 
дь хә»*. 18Һьн ге щь һу йа же 
пьр си: «Те чь ни ша не ни ша-
ни мә ки, кӧ һ’ӧ кӧ ме Тә һә йә 
ван тьш та бь ки?» 19Иса ль 
wан вә гә р’анд у гот: «Ве п’а-
рьст гә һе һьл ши ньн, Әзе на ва 
се р’о жа да р’ак ьм». 20Һьн ге 
щь һу йа же р’а гот: «На ва чьл 
шәш са ла да әва п’а рьст гә һа 
һа ти йә че кь рь не. Ча wа Те wе 
на ва се р’о жа да р’а ки?» 21Ле 
Иса дәр һә qа п’а рьст гә һа бә дә на 
Хwә да хә бәр дь да. 22Пәй р’а га ва 
Әw жь мь рь не р’а бу, ша гьр та 
әw го ть на Wи ани би ра хwә у 
wа на әw нь ви сар у го ть на Иса 
ба wәр кь рьн. 

Дьлефһәрмәрьви
Исаваә’йанә

23Аwа га ва кӧ Иса Щә жь на 
Дәр баз бу не да ль Ор шә ли-
ме бу, гә лә ка әw ни ша нед кӧ 
Wи дь кь рьн ди тьн, ба wә ри йа 
хwә на ве Wи анин. 24Ле Иса 
ба wә ри йа Хwә ль wан нә да-
ни, чьм ки дь леф һ’ә му мә рь ва 
Wи ва ә’йан бу. 25Нә һ’әw щә бу, 

* 2:17 Зә бур 69:9. 
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кӧ йә ки һьн да ва мә рь вә ки да 
шә’ дә ти бь да, чьм ки Wи дь ле 
мә рь ва за нь бу. 

ИсауНикодемо

31Жь фе рь си йа мә рь вәк 
һә бу, на ве wи Ни ко де мо, 

кӧ сә рә кә ки щь һу йа бу. 2Әва 
шәв һа тә щәм Иса у же р’а гот: 
«Ма мос та, әм за ньн кӧ Тӧ жь 
Хwә де да ча wа дәрс дар һа ти йи, 
чьм ки әw ни ша нед кӧ Тӧ дь ки, 
һә гәр Хwә де нә пе р’а бә, т’ӧ 
кәс нь ка рә бь кә». 

3Иса ле вә гә р’анд у го те: «Әз 
р’аст бе хе льф тә р’а дь бе жьм, 
һә гәр мә рь вәк ди са ну нә бә*, 
әw нь ка рә П’ад ша ти йаф Хwә-
де бь би нә». 4Ни ко де мо же 
пьр си: «Мә рьв кӧ иди мә зьн 
бу йә, әw ча wа дь ка рә ди са ну 
бь бә? Qәт дь бә кӧ әw ща рә кә 
дьн бь к’ә вә зь ке ди йа хwә у жь 
ди йа хwә ди са бь бә?» 5Иса ле 
вә гә р’анд у го те: «Әз р’аст бе 
хе льф тә р’а дь бе жьм, һ’ә та кӧ 
мә рьв жь аве у Р’ӧһ’ нә бә, әw 
нь ка рә бь к’ә вә П’ад ша ти йа 
Хwә де. 6Йе кӧ жь бә дә не дь бә 
бә дән ә, йе кӧ жь Р’ӧһ’ дь бә 

р’ӧһ’ ә. 7Тӧ ә’щеб ма йи нә ми нә 
кӧ Мьн тә р’а гот: Гә рә ке һун 
ди са ну бь бьн*. 8Ба* ль к’ӧ дә ре 
дь хwа зә р’а дь бә. Тӧ дән ге wи 
дь бь һе йи, ле нь за ни әw жь к’ӧ 
те у к’ӧ да дь чә. Һәр кә се кӧ жь 
Р’ӧһ’* дь бә жи ӧса йә». 
9Ни ко де мо же пьр си: «Әw 

ча wа дь бә?» 10Иса ле вә гә р’анд 
у го те: «Тӧ дәрс да ре Исра еле 
йи у һе ван йә ка нь за ни? 11Әз 
р’аст бе хе льф тә р’а дь бе жьм, 
тьш те кӧ әм за ньн wе дь бе жьн, 
тьш те кӧ мә ди ти йә шә’ дә-
ти йа wе дь дьн. Ле бә ле һун 
шә’ дә ти йа мә qә бул на кьн. 
12Һә гәр Әз дәр һә qа тьш тед ль 
ве дь не да wә р’а дь бе жьм һун 
ба wәр на кьн, ле wә ки дәр һә-
qа тьш тед ль ә’з ма на бе жьм, 
һу не ча wа ба wәр бь кьн? 13Кә-
сәк һьл нә к’ь шийайә ә’з мен, 
пеш ть ри Әwи кӧ жь ә’з мен 
пә йа бу, Кӧ р’е Ме рьв. 14Ча-
wа кӧ Му са бә р’и йе даф мә’р 
бь льнд кьр, ӧса жи гә рә ке 
Кӧ р’е Ме рьв бе бь льнд кь рь не, 
15wә ки һәр кә се кӧ ба wә ри йа 
хwә Wи би нә, жи йи на wи йә 
һ’ә та-һ’ә та йе һә бә. 

* 3:3 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Һә гәр мә рь вәк жь жор нә бә». 
* 3:7 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Гә рә ке һун жь жор бь бьн». 
* 3:8 Бь зь ма нед йу на ни у иб ра ниф хә бә ра «Ба» у «Р’ӧһ’» йәк ьн. 
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16Чьм ки Хwә де ӧса дьн йа 
һ’ьз кьр, кӧ Кӧ р’еф Хwә йи та йе 
т’ә не бәр ва да, wә ки һәр кә се 
кӧ ба wә ри йа хwә Wи би нә ӧн да 
нә бә, ле жи йи на wи йә һ’ә-
та-һ’ә та йе һә бә. 17Чьм ки Хwә де 
Кӧ р’е Хwә нә шан дә дьн йа йе, 
кӧ ди wа на дь не бь кә, ле wә ки 
дьн йа пе Wи хь лазф бә. 18Йе кӧ 
ба wә ри йа хwә Wи би нә, ди wа на 
wи на бә, ле әwе кӧ ба wә райи 
хwә Wи най нә, иди ди wа на 
wи бу йә жи, чьм ки әwи ба wә-
ри йа хwә на ве Кӧ р’е Хwә де йи 
та йе т’ә не нә ани. 19Ди wан бь 
ви аwайи дь бә: Р’о на йи һа тә 
дьн йа йе, ле мә рь ва тә’ рис та ни 
жь р’о на йе зе дә тьр һ’ьз кьр, 
чьм ки кь ред wан хь ра би бун. 
20Һәр кә се кӧ хь ра би йе дь кә, 
р’о на йи бәр ч’ә’ ва р’әш ә. Әw 
хwә ль р’о на йе на гь рә, wә ки 
кь рь нед wи хӧйа нә бьн. 21Ле 
әwе кӧ р’ас ти йе дь кә, әw хwә 
ль р’о на йе дь гь рә, wә ки ә’йан 
бә, кӧ кь ред wи Хwә де да һа ть-
нә кь рь не». 

ИсауЙуһ’әннайеньхӧмдарф
22Пәй ве йә ке р’а Иса у ша гьр-

тед Wи чу нә qә за Щь һус та неф. 
Иса ль wе дә ре т’ә ви wан дь ма 
у дь нь хӧ манд. 23Йу һ’ән на жи 
ль Ә’й но на не зи ки Салиме 

дь нь хӧ манд, чьм ки ав ль wьр 
гә ләк бу. Мә рьв дь һа ть нә wе 
дә ре у дь нь хӧ мин. 24Йу һ’ән на 
һе нә ави ть бу нә кә ле. 
25Һьн ге нав ша гьр тед Йу-

һ’ән на у щь һу ки да ль сәр пьр са 
ә’дә тед шуш тьн-вә шуш ть не 
дә’w пеш да һат. 26Әw ша гьрт 
чу нә щәм Йу һ’ән на у же р’а 
го тьн: «Дәрс дар, Әwи кӧ ль 
wи бә ри ч’ә ме Ур дӧ не т’ә ви тә 
бу у тә бо на Wи шә’ дә ти да, ва 
Әw Хwә ха дь нь хӧ ми нә у һ’ә му 
дь чь нә щәм Wи». 
27Йу һ’ән на щаб да у гот: 

«Мә рь вәк нь ка рә тьш тә ки 
һьл дә сәр хwә, һә гәр әw жь 
ә’з мен же р’а нә һа ть бә да йи не. 
28Һун хwә ха шә’ дед мьн ьн, кӧ 
мьн го ти йә: ‹Әз нә Мәсиһ ьм, 
ле йе ль пе ши йа Wи шан ди 
мә›. 29Бук бо на к’е бә зә’ ва әw 
хwә ха йә. Ле ча wа дәс тә бь ра ке 
зә’ ве сә кь ни бо на wи дь бь һе у 
бь дән ге wи ша дь бә, ӧса жи 
нь һа дь ле мьн ша бу не ва т’ь жи 
бу. 30Әw гә рә ке мә зьн бә, ле 
әз бь ч’ук бьм. 

Йекӧжьә’зманате
31Әwе кӧ жь жор һа ти йә, Әw 

сәр һ’ә му йа р’а йә. Әwе кӧ жь 
ве дь не йә, әw йе ве дь не йә у 
әw жь ве дь не хә бәр дь дә. Ле 
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Әwе кӧ жь ә’з мен һа ти йә, Әw 
сәр һ’ә му йа р’а йә. 32Wи чь 
дит у чь бь һист бо на wе йә ке 
шә’ дә ти йе дь дә, ле т’ӧ кәс шә’-
дә ти йа Wи qә бул на кә. 33Йе 
кӧ шә’ дә ти йа Wи qә бул дь кә, 
әw мак дь кә кӧ Хwә де р’аст ә. 
34Әwе кӧ Хwә де шан ди йә Әw 
го ть нед Хwә де дь бе жә, чьм ки 
Хwә де Р’ӧһ’ бе чап дь дә Wи. 
35Бав Кӧр’ һ’ьз дь кә у һәр тьшт 
да йә дәс те Wи. 36Әwе кӧ ба wә-
ри йа хwә Кӧр’ ти нә, жи йи на 
wи йә һ’ә та-һ’ә та йе һә йә. Әwе 
кӧ гӧ р’аф Кӧр’ на кә, әw жи йи-
не на би нә, ле хә зә ба Хwә де ль 
сәр wи дь ми нә». 

Аважийинафһ’әта‑һ’әтайе
уһ’әбандьнабьр’ӧһ’

ур’астийе

41Фе рь си йа бь һист кӧ Иса 
жь Йу һ’ән на зе дә тьр ша-

гьр та дь щь ви нә у бь аве дь нь-
хӧ ми нә, 2ле р’аст Иса Хwә ха 
нә дь нь хӧ манд, ле ша гьр тед Wи 
дь нь хӧ ман дьн. 3Һьн ге Иса кӧ 
ве йә ке пе һ’ә си йа, Әwи Щь-
һус тан һьшт у ди са чу Щә ли ле. 
4Ӧса qә wь ми кӧ гә рә ке Әw 

Са мәр йа йе р’аф дәр баз бь бу йа. 

5Әw һа тә ба жа рә ки Са мәр йа йе 
кӧ на ве wи Сухар бу. Әw дәр 
не зи ки wи ә’р ди бу, кӧ Аqубф 
да бу кӧ р’е хwә Усьвф. 6Би ра 
Аqуб ль wе дә ре бу. Иса ӧса 
жь р’е wи ти йе wәс ти йа йи, ль 
к’е лә каф би ре р’у ньшт. Иди 
р’ож нив ро бу. 
7К’ӧл фә тә кә са мә риф һат кӧ 

аве бь к’ь ши нә. Иса wе р’а гот: 
«Авә ке бь дә Мьн, Әз вә хwьм». 
8Ша гьр тед Wи жи чу бу нә ба-
жер, кӧ хӧ рәк бь к’ь р’ьн. 9Wе 
к’ӧл фә таф са мә ри же р’а гот: «Тӧ 
щь һу йи у әз жи к’ӧл фә тә кә 
са мә ри мә. Тӧ ча wа жь мьн аве 
дь хwа зи?» Чьм ки т’ӧ һә лә qә-
ти йа щь һу йа т’ә ви са мә ри йа 
т’ӧнә бу*. 10Иса ле вә гә р’анд у 
го те: «Һә гәр тә да йи на Хwә де 
бь за нь бу йа у бь за нь би К’и йә 
кӧ тә р’а дь бе жә: ‹Авә ке бь дә 
Мьн Әз вә хwьм›, тә йе жь Wи 
ав бь хwәс та у Әwи wе ава жи-
йи не бь да тә». 11К’ӧл фә те же р’а 
гот: «Әз хӧ лам, тьш тә ки Тә йи 
кӧ Тӧ пе аве бь к’ь ши ни т’ӧнә 
у бир жи к’ур ә! Дә ижар Те 
ава жи йи не жь к’ӧ дә ре би ни? 
12Чь ма Тӧ жь ба ве мә Аqуб 
мәс тьр и, йе кӧ әва би ра да йә 

* 4:9 Аһа те фә’м кь рь не, әw дәр да недф кӧ са мә ри йа дь да нә хә ба те щь-
һу йа әw һ’ә рамф һ’ә саб дь кь рьн. 
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мә у жь ве әwи, за р’ед wи, пәз 
у дә wа ред wи же вә хwа рь нә?» 
13Иса ща ба wе да у го те: «Һәр 
кә се кӧ жь ве аве вә хwә, әwе 
ди са т’и бә. 14Ле әwе кӧ жь wе 
аве вә хwә, йа кӧ Әз бь дь ме, 
әwе т’ӧ щар т’и нә бә. Бә ле әw 
ава кӧ Әзе бь дь мә wи, wе дь ле 
wи да бь бә ка ни кә аве, кӧ wе 
бо на жи йи на һ’ә та-һ’ә та йеф 
бьлq бь дә». 15К’ӧл фә те же р’а 
гот: «Әз хӧ лам, дә бь дә мьн 
wе аве, кӧ әз иди т’и нә бьм у 
нә йем жь вьр аве нә к’ь ши ньм». 
16Иса ле вә гә р’анд у го те: 

«Һә р’ә га зи ме ре хwә кә у wә рә 
вь ра». 17К’ӧл фә те ща ба Wи да 
у гот: «Ме ре мьн т’ӧнә». Иса 
же р’а гот: «Тә р’аст гот: ‹Ме-
ре мьн т’ӧнә›, 18чьм ки пенщ 
ме ред тә һә бу нә у йе кӧ нь һа 
жи тӧ пе р’а йи нә ме ре тә йә. 
Тә әв йә ка р’аст гот». 19К’ӧл-
фә те же р’а гот: «Әз хӧ лам, әз 
дь би ньм Тӧ п’е хәм бәр и. 20Кал 
у ба вед мә ль сә ре ви ч’и йа йи 
Хwә де һ’ә бан дь нә, ле һун дь-
бе жьн щи йе Хwә де һ’ә бан дь не 
гә рә ке ль Ор шә ли ме бә». 21Иса 
же р’а гот: «Ә’вде, Мьн ба wәр 

бь кә, wәх те бе, кӧ һу не нә ль 
ви ч’и йа йи у нә жи ль Ор шә-
ли ме Ба ве бь һ’ә би ньн. 22Һун 
са мә ри Wи дь һ’ә би ньн, К’и-
жа ни кӧ һун нас на кьн, ле әм 
щь һу Wи дь һ’ә би ньн, К’и жа ни 
әм нас дь кьн, чьм ки хь лаз бун 
жь щь һу йа те. 23Ле бә ле wәх те 
бе, иди пе р’а гь һиш ти йә жи, 
кӧ йед р’аст дь һ’ә би ньн wе бь 
Р’ӧһ’ у Р’ас ти йе Ба ве бь һ’ә би-
ньн, чьм ки Бав йед аһа дь һ’ә-
би ньн дь гә р’ә. 24Хwә де Р’ӧһ’ 
ә у йед кӧ Wи дь һ’ә би ньн жи 
гә рә ке бь Р’ӧһ’ у Р’ас ти йе Wи 
бь һ’ә би ньн». 25К’ӧл фә те же р’а 
гот: «Әз за ньм кӧ Мәсиһеф бе», 
(аwа го ти «Йе К’ьфш кь ри»). 
«Га ва Әw бе, Әwе дәр һә qа һәр 
тьш ти да мә р’а гь ли кә». 26Иса 
же р’а гот: «ӘЗ ӘW ЬМ*, кӧ т’ә ви 
тә хә бәр дь дьм».
27Сәр хә бәр да на wан да ша-

гьр тед Иса һа тьн. Әw гә лә ки 
ә’щеб ма йи ман, кӧ Wи т’ә ви 
к’ӧл фә те хә бәр дь да, ле кә си 
нә го те: «Тӧ чь дь хwа зи?» йан 
«бо на чь т’ә ви wе хә бәр дь ди?» 
28Һьн ге к’ӧл фә те ще р’е хwә 
һьшт, чу ба жер у щьм ә’ те р’а 

* 4:26 Аһа жи те фә’м кь рь не: «ӘЗ ҺӘ МӘ, кӧ т’ә ви тә хә бәр дь дьм». 
Пәй ма на Кә вьн да «ӘЗ ҺӘ МӘ» на вә ки Хwә де йә (Дәр к’ә тьн 3:13-14). 
Шь ро вә кь рь на ве бьн р’еза Йу һ’ән на 8:58-да бь ху ньн. 
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гот: 29«Wә рьн Wи мә рь ви бь-
би ньн, Йе кӧ һ’ә му тьш тед кӧ 
мьн бә ре кь рь бун мьн р’а го-
тьн. Гә ло Әв ә Мәсиһ?» 30Әw 
жь ба жер дәр к’ә тьн у һа ть нә 
щәм Wи. 
31Wи wәх ти да ша гьр тед Wи 

ла ва же дь кь рьн у дь го ть не: 
«Дәрс дар, тьш тә ки бь хwә!» 
32Ле Әwи wан р’а гот: «Хӧ рә ке 
Мь ни хwа рь не һә йә, һун нь-
за ньн». 33Ша гьр та жь һәв дӧ 
пьр си: «Гә ло кә сәки же р’а 
хwа рьн ани йә?» 
34Иса wан р’а гот: «Хwа рь на 

Мьн әw ә, кӧ Әз хwәс ть на Йе 
кӧ Әз шан дь мә бь кьм у шь хӧ лед 
Wи би нь мә се риф. 35Чь ма һун 
хwә ха на бе жьн: ‹Һ’ә та нан дь-
ру неф һе чар мәһ һә нә›? Ва йә 
Әз wә р’а дь бе жьм, ч’ә’ вед хwә 
вә кьн у ди на хwә бь дь нә зә ви йа, 
әw ча wа зәр бу нә, дь ру ть не р’а 
һа зьр ьн! 36Йе кӧ дь дь ру һә qе 
хwә дьс ти нә у бо на жи йи на 
һ’ә та-һ’ә та йе бәр т’оп дь кә, 
wә ки йе дь чи нә у йе дь дь ру бь 
һәв р’а ша бьн. 37Вь ра әв го тьн 
р’аст ә, кӧ: ‹Йәк дь чи нә у йә ки 
дьн дь дь ру›. 38Мьн һун шан дьн 
кӧ һун wе бь дь рун, сәр к’и жа не 
һун нә хә бь ти нә, һь нә кед дьн 
хә бь тин у һун ль сәр хә ба та 
wан р’у ньш тьн». 

Щьмә’тасамәрийе
баwәрийахwәИсатиньн
39Гә ләк са мә ри йед жь wи 

ба жа ри ба wә ри йа хwә ль Wи 
анин, бо на го ть на wе к’ӧл фә те 
кӧ дь гот: «Һ’ә му тьш тед кӧ мьн 
кь рь бун, Әwи мьн р’а го тьн». 40У 
га ва са мә ри һа ть нә щәм Wи, 
ла ва же кь рьн, кӧ Әw ль щәм 
wан бь ми нә. Әw жи дӧ р’о жа ль 
wе дә ре ма. 41Гә лә ка бо на wе 
хә бәр да на Wи ба wә ри йа хwә 
ль Wи анин 42у wе к’ӧл фә те р’а 
го тьн: «Әм иди нә кӧ пе го ть на 
тә ба wәр дь кьн, ле мә хwә ха 
бь һист у әм за ньн кӧ әв ә р’аст 
Хь лаз кь реф дьн йа йе». 

Исакӧр’еqӧльхк’арәки
qәнщдькә

(Мәтта8:5‑13;Луqа7:1‑10)

43Пәй ван һәр дӧ р’о жа р’а 
Иса жь wьр р’а бу чу Щә ли ле. 
44Иса хwә ха шә’ дә ти да бу, кӧ 
р’у мә та п’е хәм бәр щи-мьс к’ә-
не wи да т’ӧнә. 45Га ва кӧ Әw 
һа тә Щә ли ле, щә ли ли йа Әw 
qә бул кьр, чьм ки әwа на хwә ха 
жи бо на Щә жь на Дәр баз бу не 
чу бу нә Ор шә ли ме у тьш тед кӧ 
Wи кь рь бун ди ть бун. 

46Иса ди са чу Qа на йа Щә ли-
ле, к’и дә ре ав кь рь бу шә рав. Wе 
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дә ре qӧ льх к’а рә ки qә сь ре һә бу, 
кӧ кӧ р’е wи ль Кә фәр на һу ме 
нә хwәш бу. 47Га ва әwи бь һист 
кӧ Иса жь Щь һус та не һа ти йә 
Щә ли ле, һа тә щәм Wи у ла ва 
же кьр, кӧ һә р’ә Кә фәр на һу ме 
кӧ р’е wи йи бәр тә ләф qәнщ кә. 
48Иса wи р’а гот: «Һ’ә та кӧ һун 
ни шан у к’ә рә мә та нә би ньн, 
һун т’ӧ щар ба wәр на кьн». 49Qӧ-
льх к’а ре qә сь ре же р’а гот: «Әз 
хӧ лам, wә рә әм һә р’ьн, һә ла һе 
кӧ р’е мьн нә мь ри йә». 50Иса ле 
вә гә р’анд у го те: «Һә р’ә, кӧ р’е 
тә сах-сь ла мәт ә». Wи мә рь ви 
жи әw го ть на Иса ба wәр кьр 
у чу. 51Әw һе нә гь һиш ть бу-
йе, хӧ ла мед wи пе ши йа wи да 
һа тьн у же р’а го тьн: «Кӧ р’е 
тә сах-сь ла мәт ә». 52Әwи жь 
хӧ ла мед хwә пьр си: «К’и жан 
сь һ’ә те да әw бәр бь qәнщ бу не 
чу?» Wа на го тә wи: «Дӧ һӧ пәй 
нив ро р’а сь һ’ә та йә ке т’а йе же 
бәр’ да». 53Һьн ге ба ве кӧ р’ьк те 
дәр хьст, кӧ әw wе сь һ’ә те да бу, 
га ва Иса же р’а гот: «Кӧ р’е тә 
сах-сь ла мәт ә». Бь ви аwайи 
wи у т’ә ма ми йа нә фә ред ма ла 
wи ба wәр кь рьн. 54Әва ни ша на 
дӧ да бу кӧ Иса кьр, га ва Әw 
жь Щь һус та не һа тә Щә ли ле. 

Нәхwәшесиуһ’әйштсала
qәнщдьбә

51Пәй ве йә ке р’а щә жь нә кә 
щь һу йа һат у Иса һәв раз 

чу Ор шә ли ме. 
2Ль Ор шә ли ме, ль бәр дәр-

гә һе Пез һ’әw зәк һә бу, кӧ бь 
иб ра ниф же р’а дь бе жьн Бә-
йт за т’а, пенщ һе wан гә һед wе 
һә бун. 3Wан һе wан гә һа да гә ләк 
нә хwәш п’ал да йи бун: Йед 
кор, шь лу шә’т у к’ут. 4Әва на 
һи ви йа ль һәв к’ә ть на аве бун, 
чьм ки щар-ща ра мьл йа к’ә тә ки 
Хӧ дан дь к’ә тә аве у ль һәв дь-
хьст. У пәй ль һәв к’ә ть на аве р’а, 
к’е бә ри һ’ә му йа бь к’ә та аве, 
әw жь нә хwә ши йа хwә qәнщ 
дь бу*. 5Мә рь вәк ль wе дә ре 
һә бу, кӧ нә хwә ше си һ’әйшт 
са ла бу. 6Иса га ва әw ль wьр 
п’ал да йи дит у за нь бу жи кӧ 
әw зу ва нә хwәш ә, wи р’а гот: 
«Тӧ дь хwа зи qәнщ би?» 7Йе 
нә хwәш ле вә гә р’анд у го те: 
«Әз хӧ лам, кә сәки мьн т’ӧнә, 
wә ки га ва ав ль һәв дь к’ә вә, 
мьн ба ве жә һ’әwз. Һ’ә та әз һ’ь зи 
дь дь мә хwә хwә ба ве жь ме, йә-
ки дьн бә ри мьн хwә да ве же». 
8Иса же р’а гот: «Р’а бә бә р’а хwә 

* 5:4 Нав дәст нь ви са ред һә рә qәнщ да р’еза 4-а т’ӧнә. 
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һьл дә у бь гә р’ә». 9Пе р’а-пе р’а 
әw мә рьв qәнщ бу, бә р’а хwә 
һьл да у гә р’и йа. 

Әw р’о жаф шә ми йе бу. 10Һьн ге 
щь һу йа wи мә рь ве qәнщ бу йи р’а 
гот: «Иро шә ми йә! Qа нун изь не 
на дә кӧ тӧ бә р’а хwә һьл ди». 
11Әwи ль wан вә гә р’анд у гот: 
«К’е әз qәнщ кь рьм Әwи мьн р’а 
гот: ‹Бә р’а хwә һьл дә у бь гә р’ә›». 
12Wа на же пьр си: «Әw к’и бу 
кӧ тә р’а гот: ‹Бә р’а хwә һьл дә 
у бь гә р’ә?›» 13Ле йе qәнщ бу йи 
нь за нь бу Әw к’и бу, чьм ки Иса 
Хwә на ва ә’ла лә та wьр да бә та-
вә кьр. 14Пәй ве йә ке р’а Иса әw 
п’а рьст гә һе да дит у же р’а гот: 
«Бь нь һе р’ә, тӧ qәнщ бу йи! Иди 
гӧ на нә кә, wә ки тьш тә ки һе 
хь раб нә йе сә ре тә». 
15Wи мә рь ви чу щь һу йа р’а 

гь ли кьр, Йе кӧ әw qәнщ кь ри-
йә Иса йә. 16Бо на ве йә ке иди 
щь һу пәй Иса к’ә тьн, чьм ки 
Wи әв йә ка на р’о жа шә ми-
йе да дь кь рьн. 17Һьн ге Иса 
ль wан вә гә р’анд у гот: «Ба ве 
Мьн һ’ә та нь һа шь хӧ ле Хwә 
дь кә, Әз жи дь кьм». 18Бо на ве 
йә ке щь һу йа һе дь кьр кӧ Wи 
бь кӧ жьн, чьм ки Wи нә т’ә не 
р’о жаф шә ми йе т’ә р’ь бан дь бу, 
ле Хwә де кь рь бу Ба ве Хwә у 
Хwә һьм бә ри Хwә де кь рь бу. 

Хwәдеһ’ӧкӧмдайәКӧр’
19Лә ма Иса wан р’а гот: «Әз 

р’аст бе хе льф wә р’а дь бе жьм, 
кӧ Кӧр’ нь ка рә хwә сә ри хwә 
тьш тә ки бь кә, әw т’ә не wан 
тьш тед кӧ дь би нә Бав дь кә, 
Әw жи дь кә. Бав чь дь кә Кӧр’ 
жи ӧса дь кә. 20Чьм ки Бав Кӧр’ 
һ’ьз дь кә у һәр тьш тед кӧ Хwә ха 
дь кә ни ша ни Wи дь кә. Әwе һе 
тьш тед мә зьн ни ша ни Wи бь-
кә у һу не ә’щеб ма йи бь ми ньн. 
21Ча wа кӧ Бав дь ка рә мь ри йа 
сах кә у жи йи не бь дә wан, ӧса 
жи Кӧр’ф дь ка рә к’и жа на Әw 
дь хwа зә, жи йи не бь дә wан. 
22Сәр да жи Бав ди wа на т’ӧ 
кә си на кә, ле һ’ә му һ’ӧ кӧ ме 
ди wан кь рь не да йә Кӧр’, 23wә ки 
һ’ә му qә дь ре Кӧр’ бь за нь бьн, 
ча wа qә дь ре Ба ве за ньн. Йе 
кӧ qә дь ре Кӧр’ нь за нә, әw 
qә дь ре Ба ве кӧ Әw шан ди йә 
жи нь за нә. 
24Әз р’аст бе хе льф wә р’а 

дь бе жьм: Һәр кә се кӧ гӧһ бь дә 
го ть нед Мьн у Wи ба wәр бь кә, 
Йе кӧ Әз шан дь мә, жи йи на 
wи йә һ’ә та-һ’ә та йе һә йә. Ди-
wа на wи на йе кь рь не, ле әw 
жь мь рь не дәр ба зи жи йи не 
бу йә. 25Әз р’аст бе хе льф wә-
р’а дь бе жьм, wәхт те у пе р’а 
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гьһиш ти йә жи, кӧ мь ри йе дән ге 
Кӧ р’е Хwә де бь бь һен у әwед кӧ 
бь бь һен wе бь жин. 26Чьм ки 
ча wа Бав ка ни йа жи йи не йә, 
ӧса жи кьр wә ки Кӧр’ Хwә ха 
ка ни йа жи йи не бә. 27Әwи һ’ӧ-
кӧ ме ди wан кь рь не жи да Wи, 
чьм ки Әw Кӧ р’еф Ме рьв ә. 28Ль 
ве йә ке ә’щеб ма йи нә ми ньн, 
чьм ки wәхт не зик дь бә, кӧ 
һ’ә му йед т’ьр ба да wе дән ге Wи 
бь бь һен 29у дәр к’ә вьн. Йед кӧ 
qән щи кь рь нә wе бо на жи йи не 
р’а бьн, йед кӧ хь ра би кь рь нә 
бо на ди wа не. 

30Әз Хwә ха нь кар ьм тьш тә ки 
бь кьм. Ча wа кӧ Әз дь бь һем, ӧса 
жи ди wа не дь кьм. Ди wан кь рь на 
Мьн р’аст ә, чьм ки Әз нә кӧ 
ль хwәс ть на Хwә дь гә р’ьм, ле 
хwәс ть на Йе кӧ Әз шан дь мә. 

Шә’дәтийабонаИса
31Һә гәр Әз бо на Хwә шә’ дә-

ти йе бь дьм, шә’ дә ти йа Мьн нә 
р’аст ә. 32Ле йә ки дьн һә йә кӧ 
бо на Мьн шә’ дә ти йе дь дә у Әз 
за ньм әw шә’ дә ти йа кӧ Әw бо на 
Мьн дь дә р’аст ә. 33Wә мә рьв 
шан дь нә щәм Йу һ’ән на у wи 
шә’ дә ти йа р’ас ти йе да. 34Ле Әз 
нә һ’әw ще шә’ дә ти йа мә рь ва 
мә, Әз т’ә не ван тьш та дь бе жьм, 
wә ки һун хь лаз бьн. 35Йу һ’ән на 

ч’ь рак бу кӧ дь шь хӧ ли у р’о на йи 
дь да. Wә хwәст кӧ һь нәк wәхт 
бь р’о на йа wи ша бьн. 36Ле әw 
шә’ дә ти йа бо на Мьн сәр шә’-
дә ти йа Йу һ’ән на р’а йә. Чьм ки 
әw шь хӧ лед кӧ Ба ве спар ть нәф 
Мьн, wә ки Әз wан би нь мә 
се ри, һә ма әw шь хӧл ьн, йед 
кӧ Әз дь кьм, шә’ дә ти йе бо на 
Мьн дь дьн, кӧ Ба ве Әз шан-
дь мә. 37У Бав кӧ Әз шан дь мә, 
Wи Хwә ха бо на Мьн шә’ дә ти 
да йә. Wә т’ӧ щар нә дән ге Wи 
бь һис ти йә, нә р’у йе Wи ди ти-
йә 38у нә жи го ть на Wи дь ле 
wә да дь ми нә, чьм ки һун Әwи 
кӧ Wи шан ди йә ба wәр на кьн. 
39Һун нь ви са ра да к’ур дь бьн, 
чьм ки һун дь бе жьн, жи йи на 
wә йә һ’ә та-һ’ә та йе wан да йә 
у һә ма әw хwә ха шә’ дә ти йа 
Мьн дь дьн. 40Ле һун на хwа зьн 
бе нә щәм Мьн, wә ки жи йи на 
wә һә бә. 

41Әз нә һ’әw ще шь кьр да йи на 
мә рь ва йе мә, 42ле Әз wә нас 
дь кьм у за ньм кӧ дь леф wә да 
һ’ьз кь рь на Хwә де т’ӧнә. 43Әз бь 
на ве Ба ве Хwә һат ьм у һун Мьн 
qә бул на кьн. Ле һә гәр йә ки дьн 
бь на ве хwә бе, һу не wи qә бул 
кьн. 44Һу не ча wа бь ка рь бьн 
Мьн ба wәр бь кьн, һә гәр һун 
нав һәв да р’у мә та на ве хwә 
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дь гә р’ьн, ле әw р’у мә та кӧ жь 
Хwә де йе бе шь ри ки-бе һә ва лә 
на гә р’ьн? 45Нә фь кь рьн кӧ Әзе 
wә ль бәр Ба ве нә һәq кьм. Йәк 
һә йә, кӧ wә нә һәq дь кә, һә ма 
әw Муса йә кӧ wә гӧ ма на хwә 
да ни йә сәр wи. 46Һә гәр wә 
Му са ба wәр бь кь ра, wә йе Әз 
жи ба wәр бь кь ра ма, чьм ки әwи 
дәр һә qа Мьн да нь ви си йә. 47Ле 
һә гәр һун нь ви са ред wи ба wәр 
на кьн, һу не ча wа го ть нед Мьн 
ба wәр бь кьн?» 

Исапенщһ’әзарат’ердькә
(Мәтта14:13‑21;Марqос
6:30‑44;Луqа9:10‑17)

61Пәй ве йә ке р’а Иса дәр-
ба зи wи бә ри го ла Щә ли ле 

бу, кӧ же р’а Тә бә ри йа дь бе жьн. 
2Ә’ла лә тә кә гь ран пәй Wи 
дь чу, чьм ки wан әw ни ша нед 
к’ә рә мәт ди ть бун, йед кӧ Wи 
ль сәр нә хwә ша кь рь бун. 3Иса 
р’а бу сә ре ч’и йе у ль wе дә ре 
т’ә ви ша гьр тед Хwә р’у ньшт. 
4Щә жь на щь һу йа йә Дәр баз-
бу не не зик бу. 
5Га ва Иса ль до ра Хwә нь-

һе р’и, дит кӧ ә’ла лә тә кә гь ран 
бәр бь Wи те, го тә Фи ли по: «Әме 
нен жь к’ӧ дә ре бь к’ь р’ьн, wә ки 
әв мә рь ва на бь хwьн?» 6Әwи әв 
йәк гот, кӧ wи бь ще р’ь би нәф, 

чьм ки Хwә ха за нь бу кӧ wе чь 
бь кь ра. 7Фи ли по ле вә гә р’анд 
у го те: «Ба һе дӧ сьд зи виф нан 
жи т’е ра ван на кә, һә ма wә ки 
һәр йә ки р’а пә’ рик жи бь к’ә вә!» 
8Жь ша гьр та йә ки, Ән дра wь се 
бьре Шьм һ’ун-Пәт рус го тә Wи: 
9«Вьр хор тәк һә йә, кӧ пенщ 
на нед щәһ у дӧ мә’ си йед wи 
һә нә. Ле бо на һа qас мә рь ва 
әв чь йә?» 
10Иса гот: «Мә рь ва ль ә’р де 

бь дь нә р’у ньш тан дь не». Ши-
на йи йа wьр гә ләк бу, әw ме ред 
кӧ р’у ньш тьн, wә кә пенщ һ’ә-
за ра бун. 11Һьн ге Иса әw нан 
һьл дан шь кь ри да у бә ла йи 
р’у ньш ти йа кьр. Бь ви аwайи 
жи мә’ си бә ла кь рьн, чь qас кӧ 
хwәс тьн. 12У га ва т’ер хwа рьн, 
Әwи ша гьр тед Хwә р’а гот: «Wан 
һу рь кед бәр ма йи бь дь нә һәв, 
wә ки тьш тәк п’уч’ нә бә». 13Ша-
гьр та жи жь бәр әwед кӧ пенщ 
на нед щәһ хwа рь бун, донз дәһ 
сә лә жь һу рь кед бәр ма йи т’ь жи 
бә рәв кь рьн. 

14Га ва ван мә рь ва дит кӧ Иса 
әв ни шан кьр, го тьн: «Р’аст Әв 
ә әw п’е хәм бә ре кӧ wе бь һа та 
дьн йа йе!» 15Һьн ге Иса пе һ’ә-
си йа кӧ әwе бен у Wи бь зо ре 
бь бьн бь кь нә п’ад ша, ди са Әw 
т’ә не һьл к’ь ши йа ч’и йе. 
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Исап’ийальсәравер’адьчә
(Мәтта14:22‑27;
Марqос6:45‑52)

16Га ва р’о чу ава, ша гьр тед 
Wи бәр же ри дә ве го ле бун. 17Әw 
к’ә ть нә qә йь кә ке у р’е к’ә тьн, 
wә ки дәр ба зи Кә фәр на һу ме, 
wи бә ри го ле бьн. Иди тә’ ри 
к’ә ть бу ә’р де, ле Иса һе Хwә 
wан р’а нә ги һан дь бу. 18Фьр то-
нә кәф qа йим р’а бу, го ле да бәр 
пе ла. 19Га ва wан бер к’ь шан дьн 
qа си пенщ-шәш ки ло ме ть ра 
пеш да чун, wан дит кӧ Иса пә йа 
сәр го ле р’а те не зи ки qә йь ке 
дь бә. Р’ь са се әw гьр тьн, 20ле 
Иса wан р’а гот: «Нә тьр сьн, 
Әз ьм!» 21Һьн ге wан хwәст кӧ 
Әw һьл да на qә йь ке. Qә йьк пе-
р’а-пе р’а гь һиш тә wи али йе кӧ 
wан дь хwәст бь чу на йе. 

МәрьвльИсадьгәр’ьн
22Р’о жа дь не әw ә’ла лә та кӧ 

ль wи бә ри го ле ма бу, за нь бу кӧ 
ль wьр али йе wан т’ә не qә йь кәк 
һә бу, әw жи ша гьр тед Wи т’ә не 
к’ә ть бу не дәр баз бь бун, ле Иса 
нә к’ә ть бу wе qә йь ке. 23Жь али-
йе Тә бә ри йа йе һь нәк qә йь кед 
дьн һа тьн не зи ки wи щи йи 
бун, к’и дә ре пәй шь кьр да йи на 
Хӧ дан р’а нан хwа рь бун. 24Га ва 

мә рь ва дит кӧ нә Иса ль wьр 
ә у нә жи ша гьр тед Wи, һьн ге 
әw хwә ха жи к’ә ть нә qә йь ка у 
чу нә Кә фәр на һу ме, wә ки ль 
Иса бь гә р’ьн. 

Исайәнанежийина
һ’әта‑һ’әтайе

25Га ва wан Иса ль wи бә ри 
го ле дит, же р’а го тьн: «Дәрс дар, 
Тӧ к’ән ге һа ти ве дә ре?» 26Иса 
ль wан вә гә р’анд у гот: «Әз р’аст 
бе хе льф wә р’а дь бе жьм, һун 
ль Мьн дь гә р’ьн, нә кӧ бо на 
wе йә ке, кӧ wә ни шан ди ть нә, 
ле бо на wе йә ке, кӧ wә жь wи 
на ни хwар у т’ер бун. 27Бо на 
хwа рь на п’уч’ нә хә бь тьн, ле 
бо на wе хwа рь не бь хә бь тьн, 
йа кӧ жи йи на һ’ә та-һ’ә та йе да 
дь ми нә, к’и жа не Кӧ р’е Ме рьв 
wе бь дә wә, чьм ки Бав Хwә де 
мо ра Хwә ль Wи хьс ти йә». 

28У wан же пьр си: «Гә рә ке әм 
чь бь кьн, wә ки wан шь хӧ лед 
Хwә де би нь нә се ри?» 29Иса ль 
wан вә гә р’анд у гот: «Шь хӧ ле 
Хwә де әв ә, кӧ һун ба wә ри йа хwә 
Wи би ньн, Йе кӧ Әwи шан ди-
йә». 30Wа на сәр ве йә ке же р’а 
гот: «Кӧ ӧса йә Те чь ни ша не 
бь ки, wә ки әм бь би ньн у Тә 
ба wәр бь кьн? Те чь шь хӧ ли бь-
ки? 31Кал у ба вед мә бә р’и йе да 
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ма наф хwа рьн, ча wа кӧ һа ти йә 
нь ви са ре: ‹Wи жь ә’з мен бо на 
хwа рь на wан нан да›*». 
32Иса wан р’а гот: «Әз р’аст 

бе хе льф wә р’а дь бе жьм, әw нә 
кӧ Му са бу кӧ жь ә’з мен нан да 
wә, ле Ба ве Мьн бу. Бә ле Әw 
Ба ве Мьн ә, кӧ wи на не р’аст 
жь ә’з мен дь дә wә! 33Чьм ки әw 
на не Хwә де дь дә әw ә, кӧ жь 
ә’з мен те хwа ре у жи йи не дь дә 
дьн йа йе». 34Wан ле вә гә р’анд у 
го ть не: «Әм хӧ лам, дә һәр гав 
ви на ни бь дә мә». 
35Иса wан р’а гот: «Әз ьм 

на не жи йи не. Һәр кә се кӧ бе 
щәм Мьн, әw qәт бьр’ чи на бә 
у һәр кә се кӧ ба wә ри йа хwә 
Мьн би нә, т’ӧ щар т’и на бә. 
36Ле ча wа кӧ Мьн wә р’а гот, wә 
Әз ди тьм жи, ле һун һе ба wәр 
на кьн. 37Әw һ’ә му йед кӧ Бав 
дь дә Мьн, wе бе нә щәм Мьн 
у һәр кә се кӧ бе щәм Мьн, 
Әз т’ӧ щар бә ри wи на дьм. 
38Чьм ки Әз жь ә’з мен һа ть мә 
хwа ре, нә кӧ хwәс ть на Хwә 
бь кьм, ле хwәс ть на Wи, Йе кӧ 
Әз шан дь мә. 39Хwәс ть на Йе 
кӧ Әз шан дь мә әв ә, wә ки Әз 
жь һ’ә му йед кӧ Wи да нә Мьн 

т’ӧ кә си ӧн да нә кьм, ле Р’о жаф 
Ах рә те да жь мь рь не р’ак ьм. 
40Чьм ки хwәс ть на Ба ве Мьн 
әв ә, wә ки һәр кә се кӧ Кӧр’ 
бь би нә у ба wә ри йа хwә Wи 
би нә, жи йи на Wи йә һ’ә та-һ’ә-
та йе һә бә. У Р’о жа Ах рә те да 
жи Әзе wи жь мь рь не р’ак ьм». 
41Щь һу йа һьн да ва Wи да 

би на хwә тәнг кьр, чьм ки Wи 
гот: «На не кӧ жь ә’з мен һа тә 
хwа ре Әз ьм». 42У дь го тьн: «Нә 
әва Исайе кӧ р’е Усьв ә, кӧ әм 
де у ба ве Wи нас дь кьн? Иди 
әва ча wа дь бе жә: ‹Әз жь ә’з мен 
һа ть мә хwа ре›?» 

43Иса щаб да у wан р’а гот: «Нав 
һәв да нә кь нә п’ьс тә-п’ьст. 44Т’ӧ 
кәс нь ка рә бе щәм Мьн, һ’ә та 
Ба ве кӧ Әз шан дь мә, wи бәр бь 
Мьн нә к’ь ши нә. У Р’о жа Ах рә те 
Әзе wи жь мь рь не р’ак ьм. 45Ль 
али йе нь ви са ред п’е хәм бә ра да 
һа ти йә нь ви са ре: ‹Һ’ә му йе жь 
али йе Хwә де да бе нә һин кь рь-
не›*. Һәр кә се кӧ жь Бав бь бь һе 
у һин бә wе бе щәм Мьн. 46Бь 
ве йә ке Әз на бе жьм, кӧ кә сәки 
Бав ди ти йә. Әwе кӧ жь Хwә де 
йә, т’ә не Әwи Бав ди ти йә. 47Әз 
р’аст бе хе льф wә р’а дь бе жьм, 

* 6:31 Дәр к’ә тьн 16:4; Зә бур 78:24. 
* 6:45 Иша йа 54:13. 
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әwе кӧ ба wәр дь кә жи йи на 
wи йә һ’ә та-һ’ә та йе һә йә. 48Әз 
ьм на не жи йи не. 49Кал у ба вед 
wә бә р’и йе да ма на хwа рьн у 
мь рьн. 50Ле әв ә әw на не кӧ жь 
ә’з мен һа ти йә хwа ре, wә ки һәр 
кә се кӧ же бь хwә нә мь рә. 51Әз 
ьм на не жи йи не кӧ жь ә’з мен 
һа ть мә хwа ре. К’и кӧ жь Ви 
на ни бь хwә, wе һ’ә та-һ’ә та йе 
бь жи. Әw на не кӧ Әзе бо на 
жи йи на дьн йа йе бь дьм, әw 
бә дә на Мьн ә». 
52Ль сәр ве йә ке щь һу һәв р’а 

к’ә ть нә дә’wе у го тьн: «Әва 
ча wа дь ка рә бә дә на Хwә бь дә 
мә кӧ әм бь хwьн?» 53Һьн ге 
Иса wан р’а гот: «Әз р’аст бе 
хе льф wә р’а дь бе жьм, һ’ә та 
кӧ һун бә дә на Кӧ р’е Ме рьв 
нә хwьн у ху на Wи вә нә хwьн, 
жи йи не на ва wә да т’ӧ нә бә. 
54Йе кӧ бә дә на Мьн бь хwә у 
ху на Мьн вә хwә, wе жи йи на 
wи йә һ’ә та-һ’ә та йе һә бә у Әзе 
wи Р’о жа Ах рә те жь мь рь не 
р’ак ьм. 55Чьм ки бә дә на Мьн 
хwа рь на р’аст ә у Ху на Мьн 
жи вә хwа рь на р’аст ә. 56Әwе 
кӧ бә дә на Мьн дь хwә у ху на 
Мьн вә дь хwә, әw на ва Мьн-

да дь ми нә, Әз жи на ва wи да. 
57Ча wа Бав, ка ни йа жи йи не* 
Әз шан дьм у бь дәс те Ба ве Әз 
сах ьм, бь ви аwайи жи йе кӧ 
Мьн бь хwә, wе бь дәс те Мьн 
сах бь ми нә. 58Әв ә Әw на не 
кӧ жь ә’з мен һа ти йә хwа ре. 
Әв нә ми на wи ма на йи йә, кӧ 
кал у ба вед wә хwа рьн, ле мь-
рьн. Әwе кӧ Ви на ни бь хwә, wе 
һ’ә та-һ’ә та йе бь жи». 59Иса әв 
хә бәр к’ь ниш те даф го тьн, га ва 
Wи Кә фәр на һу ме да һин дь кьр. 

Хәбәреджийина
һ’әта‑һ’әтайе

60Жь ша гьр тед Wи гә лә ка га ва 
әв хә бәр бь һис тьн, го тьн: «Әв 
чь хә бәр нә гь ран ьн! К’и дь ка рә 
гӧһ да ри йа го ть нед Wи бь кә?» 
61Ле Иса ва ә’йан бу кӧ ша гьрт 
ль сәр ве йә ке на ва һәв да дь кь-
нә п’ьс тә-п’ьст, wан р’а гот: «Әв 
йәк wә п’ьшкф дь кә? 62Ле һьн ге 
һу не чь бе жьн, һә гәр бь би ньн 
Кӧ р’е Ме рьв р’а дь бә wи щи йе 
кӧ бә ре ле бу? 63Р’ӧһ’ жи йи не 
дь дә, бә дән бәр га тьш тә ки на-
гь рә. Әw хә бә ред кӧ Мьн wә р’а 
го тьн, Р’ӧһ’ у жи йин ьн. 64Ле 
на ва wә да һь нәк һә нә ба wәр 

* 6:57 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ба ве сах» кӧ те фә’м кь рь не, 
жи йин жь wи дәр те. 
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на кьн». Иса һе сә ре се ри да за-
нь бу кӧ к’и ба wәр на кә у к’и йә 
әwи кӧ wе нә ма ми йаф Wи бь кә. 
65У Wи гот: «Бо на ве йә ке Мьн 
wә р’а гот: Кә сәк нь ка рә бе щәм 
Мьн һ’ә та кӧ әw жь али йе Ба-
ве да же р’а нә һа ть бә да йи не». 
66Бо на ве йә ке жь ша гьр тед 

Wи гә ләк паш да чун у иди т’ә-
ви Wи нә дь гә р’и йан. 67Һьн ге 
Иса жь һәр донз дә һа пьр си: 
«Дь бә кӧ һун жи дь хwа зьн 
һә р’ьн?» 68Шьм һ’ун-Пәт рус 
ле вә гә р’анд у го те: «Хӧ дан, 
әме һә р’ь нә щәм к’е? Го ть нед 
жи йи на һ’ә та-һ’ә та йе щәм Тә 
нә. 69У мә ба wәр кь ри йә у әм 
за ньн кӧ Тӧ йи Пи ро зе Хwә де». 
70Иса ль wан вә гә р’анд у гот: 
«Чь ма Мьн һун һәр донз дәһ 
нә бь жар тьн? Ле бә ле йәк жь 
wә щьнф ә». 71Wи әв йәк бо на 
Щь һу да йеф кӧ р’е Шьм һ’у не 
Ис хәр йо ти дь гот, чьм ки р’аст ә 
әw йәк жь һәр донз дә һа бу, ле 
ди са wе нә ма ми йа Иса бь кь ра. 

ИсаубьредХwәва

71Пәй ве йә ке р’а Иса Щә-
ли ле да дь гә р’и йа. Wи нә-

дь хwәст кӧ Щь һус та не да бь гә-
р’и йа, чьм ки щь һу пәй к’ә ть бун 

кӧ бь кӧш та на. 2Га ва Щә жь наф 
щь һу йа йә Һ’о льк че кь рь не не зик 
бу, 3бь ред Wи же р’а го тьн: «Жь 
вьр р’а бә һә р’ә Щь һус та не, wә-
ки ша гьр тед Тә әw кь ред кӧ Тӧ 
дь ки бь би ньн. 4Чьм ки мә рь ве 
кӧ дь хwа зә аш кә рә хwә бь дә нас-
кь рь не, кь рь нед хwә вә на ше рә. 
Һә гәр Тӧ хwә йе ван кь ра йи, хwә 
дьн йа йе ва ә’йан кә». 5Бь ред Wи 
жи ба wә ри йа хwә же нә да нин. 
6Иса wан р’а гот: «Wәх те Мьн һе 
нә һа ти йә, ле һәр т’ьм wәхт дәс те 
wә да йә. 7Дьн йа нь ка рә бь жә нә 
wә, ле дь жә нә Мьн, чьм ки Әз 
шә’ дә ти йе дь дьм, кӧ кь ред wе 
хь раб ьн. 8Һун хwә ха һәв раз 
һә р’ь нә ве щә жь не, ле Әз һә ла 
һе* на йе ме, чьм ки wәх те Мьн һе 
т’ам нә һа ти йә». 9Әw йәк wан р’а 
гот у ль Щә ли ле ма. 

Исат’әвищәжьнедьбә
10Ле ча хе бь ред Wи һәв раз 

чу нә щә жь не, Әw жи р’а бу чу 
wьр, нә кӧ аш кә рә, ле бь дь зи ва. 
11Wи ча хи щь һу щә жь не да ле 
дь гә р’и йан у дь го тьн: «Әw к’а не 
йә?» 12Нав ә’ла лә те да бо на Wи 
гә ләк хә бәр дан дь чу. Һь нә ка 
дь гот: «Әw мә рь вә ки qәнщ 
ә», һь нә ка жи дь гот: «На, Әw 

* 7:8 Нав дәст нь ви са ред qәнщ да «һә ла һе» т’ӧнә. 
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щьм ә’ те жь р’е дәр дь хә». 13Ле 
жь тьр са щь һу йа, кә си нә wе рь бу 
аш кә рә бо на Wи тьш тәк бь го та. 
14Ле ни ве щә жь не да Иса 

һәв раз чу к’ә тә п’а рьст гә һе у 
дәст бь һин кь рь не кьр. 15Щь-
һу ә’щеб ма йи дь ман у дь го тьн: 
«Әви нә хwән ди йә, әw ча wа һа qас 
нь ви сар занә?» 16Иса ль wан вә-
гә р’анд у гот: «Һин кь рь на Мьн 
нә жь Мьн ә, ле жь Wи йә, Йе кӧ 
Әз шан дь мә. 17Һә гәр мә рь вәк 
бь хwа зә ә’мь ре Wи бь qә ди нә, 
wе һьн ге бь за нь бә әв һин кь рь на 
Мьн гә ло жь Хwә де йә, йан Әз 
хwә сә ри хwә хә бәр дь дьм. 18Йе 
кӧ хwә сә ри хwә хә бәр дь дә, әw 
ль на ве хwә дь гә р’ә, ле Әwе 
кӧ ль на ве Йе кӧ Әw шан ди-
йә дь гә р’ә, Әw йә ки р’аст ә у 
ль щәм Wи qәл пи т’ӧнә. 19Нә 
Му са Qа нун да wә? У жь wә т’ӧ 
кәс жи Qа ну не на qә ди нә. Һун 
чь ма дь хwа зьн Мьн бь кӧ жьн?» 
20Щьм ә’ те ле вә гә р’анд у го те: 
«Тӧ щь на к’ә тиф йи! К’и дь хwа зә 
Тә бь кӧ жә?» 21Иса ль wан вә-
гә р’анд у гот: «Мьн к’ә рә мә тәк 
кьр, һун һ’ә му жи ә’щеб ма йи 
ма нә. 22Му са сь нәт кь рьнф да 
wә, (әw жи нә кӧ жь Му са һат, 
ле жь кал у ба ва) у һун р’о жа 
шә ми йе ме рьв сь нәт дь кьн. 
23Һә гәр һун р’о жа шә ми йе за р’а 

сь нәт дь кьн wә ки Qа ну наф Му са 
нә т’ә р’ь бә, иди чь ма һун һер са 
хwә ль сәр Мьн р’а дь кьн, wә ки 
Мьн р’о жа шә ми йе да мә рь вәк 
сәр да-пе да qәнщ кьр? 24Ль анә-
го ри ди ть на ч’ә’ вед хwә ди wа не 
нә кьн, ле ль анә го ри р’ас ти йе 
ди wа не бь кьн». 

ШькасәрИса
25Һьн ге һь нә кә жь Ор шә ли-

ме го тьн: «Әва нә әw ә, йе кӧ 
дь хwәс тьн бь кӧш та на? 26У ва 
йә Әw аш кә рә хә бәр дь дә у т’ӧ 
кәс жи же р’а тьш тә ки на бе жә. 
Дь бә кӧ сәр wер пе һ’ә си йа нә, 
кӧ Әва Мәсиһ ә? 27Ле р’аст әм 
за ньн кӧ әва жь к’ӧ йә. Ле га ва 
кӧ Мәсиһ бе, кә се нь за нь бә кӧ 
әw жь к’ӧ йә». 
28Һьн ге Иса п’а рьст гә һе да 

wәх те һин кь рь не дән ге Хwә 
бь льнд кьр у гот: «Һун Мьн 
нас дь кьн у за ньн кӧ Әз жь к’ӧ 
мә? Әз хwә сә ри хwә нә һа ть мә. 
Ле Йе кӧ Әз шан дь мә, Әw сәр 
р’ас ти йе йә, һун Wи нас на кьн. 
29Әз Wи нас дь кьм, чьм ки Әз 
жь Wи мә у Әwи Әз шан дь мә». 

30Һьн ге кь рьн кӧ Wи бь гь рьн, 
ле кә сәки нь ка рь бу Әw бь гьр та, 
чьм ки һе wәх те Wи нә һа ть бу. 
31Ле жь ә’ла лә те гә лә ка ба wә-
ри йа хwә Wи ани у го тьн: «Га ва 
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кӧ Мәсиһ бе, Әwе жь кь рь нед 
ви зе дә тьр ни ша на бь кә?» 

БонагьртьнаИса
нобәдартенәшандьне

32Фе рь си йа әw го тә-го та 
дәр һә qа Wи да жь на ва щьм-
ә’ те бь һист у сә рә кед к’а һи на 
но бә дар шан дьн, wә ки Wи 
бь гь рьн. 33Иса гот: «Әзе һь нәк 
wәхт жи т’ә ви wә бь ми ньм, 
паше Әзе һә р’ь мә щәм Wи, 
Йе кӧ Әз шан дь мә. 34Һу не ль 
Мьн бь гә р’ьн, ле Мьн на би ньн. 
Щи йе кӧ Әзе ле бь ми ньм, һун 
нь ка рьн бен». 35Һьн ге щь һу йа 
һәв дӧ р’а го тьн: «Әв мә рь ве 
к’ӧ да һә р’ә, кӧ әме Wи нә би-
ньн? Qәй не та Wи һә йә һә р’ә 
щәм щьм ә’ та мә йә кӧ ль нав 
йу на на даф бә ла бу йә у йу на на 
һин кә? 36Әв чь хә бәр дан ә әw 
дь кә: ‹Һу не ль Мьн бь гә р’ьн у 
Мьн нә би ньн, щи йе кӧ Әзе ле 
бь ми ньм, һу не нь ка рь бьн бен›?» 

Ч’әмедаважийине
37Р’о жа хь ла зи йе, р’о жа щә-

жь не йә һә рә ә’зиз, Иса сә кь ни 
у бь дән гә ки бь льнд гот: «Һә гәр 

йәк т’и йә, бь ра бе щәм Мьн у 
вә хwә. 38Әwе кӧ ба wә ри йа хwә 
Мьн би нә*, ча wа кӧ нь ви сар дь-
бе жә: ‹Wе жь нав-дь ле wи ч’ә мед 
ава жи йи не бь к’ь шьн›»**. 39Иса 
әв го тьн бо на wи Р’ӧ һ’е Пи роз 
гот, к’и жан кӧ ба wәр мән дед Wи 
wе бьс тан да на. Р’ӧ һ’е Пи роз һе 
нә һа ть бу да йи не, чьм ки Иса һе 
нә һа ть бу р’у мәт кь рь не. 

Дӧтирәтийанавә’лаләте
40Га ва wа на әв го тьн бь һист, 

һь нә кед жь ә’ла лә те го тьн: 
«Р’ас ти жи әва әw п’е хәм бәр ә». 
41Һь нә ка жи гот: «Әва Мәсиһ 
ә», ле һь нә кед дьн жи го тьн: 
«Чь ма Мәсиһе жь Щә ли ле бе? 
42Нә нь ви сар дь бе жә, кӧ Мәсиһе 
жь зӧ р’ә та Да wьдф у жь гӧн-
де Да wьд wе бе, аwа го ти жь 
Бәйт лә һ’меф?» 43Бь ви аwайи 
нав ә’ла лә те да, ль сәр Wи дӧ-
ти рә ти пеш да һат. 44Һь нә кед 
жь wан хwәс тьн Әw бь гьр та на, 
ле т’ӧ кә си дәст нә да Wи. 

Нәбаwәрийасәрwередщьһуйа
45Һьн ге но бә дар вә гә р’и йа нә 

щәм фе рь си у сә рә кед к’а һи на. 

* 7:38 Хь ла зи йа р’еза 37-а у сә ре р’еза 38-а аһа жи те фә’м кь рь не: «Һә гәр 
йәк т’и йә, бь ра бе щәм мьн у әwе кӧ Мьн ба wәр бь кә, бь ра вә хwә». 
** 7:38 Исайа 58:11; Һә зә ки й ел 47:1; Зә кә ри йа 14:8. 
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Wа на жь но бә да ра пьр си: «Wә 
чь ма Әw нә ани?» 46Но бә да ра 
ль wан вә гә р’анд у го тьн: «Т’ӧ 
кә си т’ӧ ща ра ми на wи мә рь ви 
хә бәр нә да йә!» 47Һьн ге фе рь си йа 
ль wан вә гә р’анд у го тьн: «Иди 
әwи һун жи жь р’е дәр хьс ть нә? 
48Т’ӧ жь сәр wер у фе рь си йа кә-
сәки ба wә ри йа хwә же ани йә, 
49пеш ть ри ве щьм ә’ та мә’ рьм, 
кӧ Qа ну не нь за нә у нь фьр’ ле 
йә?» 50Ни ко де мо, йе кӧ бә ре 
чу бу щәм Иса у жь фе рь си йа 
бу, wан р’а гот: 51«Гә ло Qа ну на 
мә ди wа на ме рьв дь кә, һ’ә та кӧ 
гӧһ да ри йа wи нә кә у нь за нь бә 
кӧ әw чь дь кә?» 52Ль wи вә гә-
р’ан дьн у го тьн: «Дь бә кӧ тӧ жи 
жь Щә ли ле йи? К’ур ә’нә нә кә, 
те бь би ни кӧ жь Щә ли ле т’ӧ 
п’е хәм бәр дәр на к’ә вьн». 

Жьнагӧнәк’арфте
бахшандьне

53У һәр кәс чу ма ла хwә, 

81ле Иса чу ч’и йа йеф Зәй-
т’у не. 2Сә ре сь бә һе зу Әw 

ди са вә гә р’и йа п’а рьст гә һе, т’ә-
ма ми йа щьм ә’ те һа тә щәм Wи. 
Әw р’у ньшт у дәст пе кьр әw һин 
кь рьн. 3Qа нун занф у фе рь си йа 
жь нә кә кӧ зь не к’а ри йе да һа ть бу 

гьр ть не анин у ль бәр һ’ә му йа 
да нә сә кь нан дь не. 4Wа на же р’а 
гот: «Дәрс дар, әва жь на зь не к’а-
ри йе да һа тә гьр ть не. 5Qа ну не да 
Му са т’ә ми да йә мә, кӧ әм йед 
аһа бь дь нә бәр кә вь ра. Аwа Тӧ 
чь дь бе жи?» 6Бь ве го ть не Әw 
дь ще р’ь бан дьн, wә ки нь ге wан 
щи бь гь рә, Wи нә һәq дәр хьн. 
Ле Иса Хwә qуз кьр у бь т’ь ли йа 
Хwә ль сәр ә’р де нь ви си. 7Ле 
га ва wан сәр һәв-сәр һәв дь пьр-
син, Әwи сә ре Хwә бь льнд кьр 
у wан р’а гот: «На ва wә да к’и 
бе гӧ нә йә, бь ра кә вь ре пе шьн 
әw ба ве жә wе». 8У ди са Wи 
Хwә qуз кьр у бь т’ь ли йа Хwә 
сәр ә’р де нь ви си. 9Wа на кӧ әв 
йәк бь һист, жь мә зь на гьр ти 
йәк-йәк дәр к’ә тьн. Иса т’ә не 
ма у к’ӧл фәт жи ль wьр сә кь ни 
ма бу. 10Иса сә ре Хwә бь льнд 
кьр у wе р’а гот: «Ә’вде, к’а не 
нә? Кә сәки тӧ нә һәq нә кь ри?» 
11Әwе го тә Wи: «Т’ӧ кәс нә ма, 
әз хӧ лам!» У Иса го те: «Әз жи 
тә нә һәq на кьм. Һә р’ә у иди жь 
вьр шун да гӧ на нә кә»*. 

Р’онайадьнйайе
12Иса ди са т’ә ви wан хә-

бәр да у гот: «Әз ьм р’о на йа 

* 8:11 Нав дәст нь ви са ред һә рә qәнщ да жь 7:53-а һ’ә та 8:11-а т’ӧнә йә. 
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дьнйайе. Әwе кӧ пәй Мьн бе, 
wе т’ӧ щар тә’ ри йе да нә гә р’ә, 
ле wе р’о на йа wи йә жи йи не 
һә бә». 13Фе рь си йа ле вә гә р’анд 
у го ть не: «Тӧ шә’ дә ти йе бо на 
Хwә дь ди, шә’ дә ти йа Тә нә 
р’аст ә». 14Иса ща ба wа на да у 
гот: «Һә гәр Әз Хwә ха бо на Хwә 
шә’ дә ти йе дь дьм, шә’ дә ти йа 
Мьн р’аст ә, чьм ки Әз за ньм 
Әз жь к’ӧ һа ть мә у к’ӧ да дь чьм. 
Ле һун нь за ньн кӧ Әз жь к’ӧ 
тем, йан к’ӧ да дь чьм. 15Һун ль 
анә го ри ди ть на ч’ә’ ва ди wа не 
дь кьн, ле Әз ди wа на т’ӧ кә си 
на кьм. 16Ле һә гәр Әз ди wа не 
бь кьм жи, ди wан кь рь на Мьн 
р’аст ә, чьм ки Әз нә т’ә не мә, 
Әз у Бав әм һәв р’а нә, йе кӧ 
Әз шан дь мә. 17Qа ну на wә да 
жи нь ви сар ә, кӧ шә’ дә ти йа 
дӧ мә рь ва р’аст ә*. 18Әз бо на 
Хwә шә’ дә ти йе дь дьм у Ба ве 
кӧ Әз шан дь мә жи бо на Мьн 
шә’ дә ти йе дь дә». 

19Һьн ге wан же пьр си: «К’а не 
йә Ба ве Тә?» Иса ль wан вә гә-
р’анд у гот: «Һун нә Мьн нас 
дь кьн, нә жи Ба ве Мьн. Һә гәр 
wә Әз нас бь кь ра ма, wә йе Ба ве 
Мьн жи нас бь кь ра». 20Иса әв 

хә бәр п’а рьст гә һе да wәх те һин-
кь рь на Хwә го тьн, ль wе ода кӧ 
ди йа ри те да дь һа тә т’оп кь рь не, 
ле кә си Әw нә гьрт, чьм ки һе 
wәх те Wи нә һа ть бу. 

Исанәжьведьнейә
21Wи ди са wан р’а гот: «Әз 

дь чьм, һу не ль Мьн бь гә р’ьн 
у һу не нав гӧ нед хwә да бь-
мь рьн. Һун нь ка рьн бе нә wи 
щи йе кӧ Әзе һә р’ь ме». 22Сәр 
ве йә ке щь һу йа гот: «Дь бә кӧ 
әве Хwә бь кӧ жә кӧ дь бе жә: 
‹Һун нь ка рьн бе нә wи щи йе 
кӧ Әзе һә р’ь ме›?» 
23Иса wан р’а гот: «Һун жь 

же ре нә, Әз жь жо ре мә, һун 
жь ве дьн йа йе нә, ле Әз нә жь 
ве дьн йа йе мә. 24Бо на ве йә ке 
Мьн wә р’а гот, кӧ һу не нав гӧ-
нед хwә да бь мь рьн. Һә гәр һун 
ба wәр нә кьн кӧ ӘЗ ӘW ЬМ*, 
һу не нав гӧ нед хwә да бь мь рьн». 
25Һьн ге же пьр син: «Тӧ к’и 
йи?» Иса wан р’а гот: «Әз Әw 
ьм, Йе кӧ сә ре се ри да wә р’а 
дь бе жьм. 26Гә ләк тьшт һә нә, 
кӧ Әз дәр һә qа wә да бе жьм у 
ди wа на wә бь кьм. Ле Йе кӧ Әз 
шан дь мә сәр р’ас ти йе йә у чь 

* 8:17 Qа ну на Дӧ ща ри 19:15. 
* 8:24 Шьро вә кь рь не бьн р’еза Йу һ’ән на 8:58-да бь ху ньн. 
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кӧ Мьн жь Wи бь һис ти йә, Әз 
дьн йа йе р’а wе дь бе жьм». 
27Wа на хә бәр да на Wи фә’м 

нә кьр, кӧ Wи ани сәр Ба ве. 
28Һьн ге Иса wан р’а гот: «К’ән-
ге һун Кӧ р’е Ме рьв бь льнд 
кьн, һу не һьн ге бь за нь бьн 
кӧ ӘЗ ӘW ЬМ* у Мьн qәт т’ӧ 
тьшт хwә сә ри хwә нә кь ри йә, 
ле Ба ве ча wа Әз һин кь рь мә, 
Әз ӧса хә бәр дь дьм. 29У Йе кӧ 
Әз шан дь мә т’ә ви Мьн ә у Wи 
Әз т’ә не нә һьш ть мә, чьм ки Әз 
һәр гав кь рь нед кӧ Wи хwәш 
тен, дь кьм». 30Га ва Иса аһа 
хә бәр да, гә ләк мә рь ва ба wә-
ри йа хwә Wи ани. 

Р’астийеwәазакә
31Һьн ге Иса го тә wан щь һу йа, 

йед кӧ ба wә ри йа хwә Wи анин: 
«Һә гәр һун сәр һин кь рь на Мьн 
бь ми ньн, һу не р’аст ша гьр-
тед Мьн бьн. 32Һу не р’ас ти йе 
нас кьн у р’ас ти йе wә аза кә». 
33Wа на ле вә гә р’анд у го ть не: 
«Әм жь зӧ р’ә та Бь ра һимф ьн 
у т’ӧ щар мә хӧ лам ти кә си р’а 
нә кь ри йә. Тӧ ча wа дь бе жи: 
‹Һу не аза бьн›?» 

34Иса ль wан вә гә р’анд у гот: 
«Әз р’аст бе хе льф wә р’а дь бе-

жьм, һәр кә се кӧ гӧ на дь кә, 
әw хӧ ла ме гӧ на йә. 35Хӧ лам 
һ’ә та-һ’ә та йе ма ле да на ми нә, 
ле кӧр’ һ’ә та-һ’ә та йе дь ми нә. 
36Аwа һә гәр Кӧ р’е Хwә де wә 
аза кә, һу не р’ас ти аза бьн. 
37Әз за ньм кӧ һун жь зӧ р’ә та 
Бь ра һим ьн, ле һун дь кьн кӧ 
Мьн бь кӧ жьн, чьм ки хә бә ред 
Мьн дь ле wә да щи на бьн. 38Мьн 
чь кӧ щәм Ба ве Хwә ди ти йә, 
Әз wе дь бе жьм, wә жи чь кӧ 
щәм ба ве хwә бь һис ть нә wе 
йә ке дь кьн». 

Зар’едмирещьн
39Wа на ле вә гә р’анд у го ть-

не: «Ба ве мә Бь ра һим ә». Иса 
wан р’а гот: «Һә гәр һун за р’ед 
Бь ра һим бу на, wә йе кь ред 
Бь ра һим бь кь ра на. 40Ле нь һа 
һун дь кьн кӧ Мьн бь кӧ жьн, 
йә ки ӧса кӧ р’ас ти жь Хwә-
де бь һис ти йә, wә р’а дь бе жә. 
Бь ра һим тьш тә ки аһа нә кьр. 
41Һун кь ред ба ве хwә дь кьн». 
Һьн ге Wи р’а го тьн: «Әм р’и йа 
зь не к’а ри йе да дь не нә к’ә ть нә! 
Ба вә ки мә һә йә, Әw жи Хwә де 
йә». 42Иса wан р’а гот: «Һә гәр 
Хwә де Ба ве wә бу йа, wә йе Әз 
һ’ьз бь кь ра ма, чьм ки Әз жь 

* 8:28 Шьро вә кь рь не бьн р’еза Йу һ’ән на 8:58-да бь ху ньн. 
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щәм Хwә де р’а бум һа ть мә вьр. 
Әз нә кӧ хwә сә ри хwә һа ть мә, 
ле Әwи Әз шан дь мә. 43Чь ма 
һун тьш тед кӧ Әз дь бе жьм 
фә’м на кьн? Чьм ки һун нь ка-
рьн го ть нед Мьн бь бьн. 44Һун 
ба ве хwә да жь ми ре щьн ьн 
у дь хwа зьн хwәс ть нед ба ве 
хwә би нь нә се ри. Әw жь сә-
ре се ри да qә т’ьл бу у wи т’ӧ 
щар хwә р’ас ти йе нә гьр ти йә*, 
чьм ки на ва wи да р’ас ти т’ӧнә. 
Га ва әw дә рә wа дь кә, әw го ра 
бьн йа т’а хwә дь кә, чьм ки әw 
дә рә wин ә у ба ве дә рә wа йә. 
45Ле чьм ки Әз р’ас ти йе дь бе-
жьм, һун Мьн ба wәр на кьн. 
46Жь wә к’и дь ка рә из бат кә, 
кӧ гӧ не Мьн һә йә? Аwа һә гәр 
р’ас ти йе дь бе жьм, чь ма һун 
Мьн ба wәр на кьн? 47Әwе кӧ 
жь Хwә де йә, го ть нед Хwә де 
дь бь һе. Бо на wе йә ке һун го-
ть нед Хwә де на бь һен, чьм ки 
һун нә жь Хwә де нә». 

ИсауБьраһим
48Щь һу йа ле вә гә р’анд у 

го ть не: «Чь ма әм р’аст на бе-
жьн, кӧ Тӧ са мә ри йи у щь на 
дь к’ә ви?» 49Иса wан р’а гот: 
«Әз щь на на к’ә вьм. Әз qә дь-

ре Ба ве Хwә дь гь рьм, ле һун 
Мьн бе һӧр мәт дь кьн. 50Әз 
р’у мә та на ве Хwә на гә р’ьм, ле 
йәк һә йә кӧ ле дь гә р’ә у сәр да 
дь нь һе р’ә. 51Әз р’аст бе хе льф 
wә р’а дь бе жьм, һә гәр йәк го-
ть на Мьн хwәй кә, әw т’ӧ щар 
мь рь не на би нә». 52Һьн ге щь-
һу йа же р’а гот: «Иди әм за ньн 
кӧ Тӧ щь на дь к’ә ви! Бь ра һим 
жи мьр, п’е хәм бәр жи мь рьн 
у нь һа Тӧ дь бе жи: ‹Һә гәр йәк 
го ть на Мьн хwәй кә, т’ӧ щар 
на мь рә›. 53Чь ма Тӧ жь ба ве 
мә Бь ра һим че тьр и? Әw мьр, 
п’е хәм бәр жи мь рьн. Тӧ Хwә 
дәw са к’е да ти ни?» 

54Иса щаб да: «Һә гәр Әз хwә ха 
р’у мә та на ве Хwә бь льнд кьм, 
р’у мә та на ве Мьн нә тьш тәк ә. 
Әw, Ба ве Мьн ә, Йе кӧ р’у мә та 
на ве Мьн бь льнд дь кә, к’и жа-
ни р’а һун дь бе жьн: ‹Хwә де йе мә 
йә›. 55Һун Wи qәт нас на кьн, 
ле Әз Wи нас дь кьм. Һә гәр Әз 
бе жьм, Әз Wи нас на кьм, Әзе 
жи ми на wә дә рәw дә рем, ле 
Әз Wи нас дь кьм у го ть на Wи 
хwәй дь кьм. 56Ба ве wә Бь ра һим 
һ’әй ра wе р’о жа Мьн да бу, wи 
дит у ша бу». 57Бо на ве йә ке 
щь һу йа же р’а гот: «Тӧ һе пен щи 

* 8:44 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Әw т’ӧ щар нә бу али йе р’ас ти йе». 
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са ли т’ӧнә йи! Тә Бь ра һим жи 
ди ти йә?» 58Иса wан р’а гот: «Әз 
р’аст бе хе льф wә р’а дь бе жьм, 
һе бә ри Бь ра һим ӘЗ ҺӘ МӘ»*. 
59Һьн ге wан кә вьр һьл дан кӧ 
ба ве жь нә Wи, ле Иса Хwә жь 
wан вә дь зи у жь п’а рьст гә һе 
дәр к’ә тә дәр ва чу. 

Вәбунач’ә’вед
йәкизькмакийедакор

91Га ва кӧ Иса дәр баз дь бу, 
Әwи мә рь вә ки жь зьк ма-

ки йе да кор дит. 2Ша гьр тед Wи 
же пьр син: «Дәрс дар, гӧ не к’е 
йә кӧ әв мә рь ва кор жь ди йа 
хwә бу йә? Гӧ не wи йә, йан йе 
де у ба ве wи йә?» 3Иса ль wан 
вә гә р’анд у гот: «Нә гӧ не wи 
йә, нә жи йе де у ба ве wи йә, 
ле әв йәк аһа бу йә, wә ки кь ред 
Хwә де ль сәр wи бе нә ә’йан-
кь рь не. 4Һ’ә та кӧ р’ож һә йә, 
гә рә ке әм кь ред Wи бь кьн, Йе 
кӧ Әз шан дь мә. Шәв те, һьн-
ге т’ӧ кә се нь ка рь бә тьш тә ки 
бь кә. 5Һ’ә та кӧ Әз дьн йа йе да 
мә, р’о на йа дьн йа йе мә». 
6Әwи әв йәк кӧ гот, т’у йи 

ә’р де кьр, жь т’у ке һ’ә р’и че кьр, 
әw һ’ә р’и ч’ә’ ве wи мә рь ви да 7у 
же р’а гот: «Һә р’ә сәр ч’ә’ ве хwә 

һ’әw зе Сил wа ме да бь шо», (кӧ 
әв нав те фә’м кьр ьн «Шан ди»). 
Әwи жи чу сәр ч’ә’ ве хwә шушт 
у бь ч’ә’ вед вә бу йи вә гә р’и йа. 

8Щи на ред Wи у әwед кӧ бә ре 
әw ди ть бун кӧ wи п’арс дь кьр, 
дь го тьн: «Әва әwи кор ни нә, 
кӧ р’у дь ньшт у п’арс дь кьр?» 
9Һь нә ка дь гот: «Әва әw ә», 
һь нә ка жи дь гот: «На, нә әw ә, 
ле ми на wи йә». Ле wи хwә ха 
дь гот: «Әз әw ьм». 10Һьн ге же 
пьр син: «Кӧ ӧса йә ч’ә’ вед тә 
ча wа вә бу нә?» 11Әwи ль wан 
вә гә р’анд у гот: «Әw мә рь ве 
кӧ же р’а дь бе жьн Иса, Әwи 
һ’ә р’и че кьр у ль ч’ә’ вед мьн 
дан у мьн р’а гот: ‹Һә р’ә һ’әw зе 
Сил wаме у сәр ч’ә’ ве хwә бь шо›. 
Әз жи чум, мьн сәр ч’ә’ ве хwә 
шушт у ч’ә’ вед мьн вә бун». 
12Wа на же пьр си: «К’а Әw к’ӧ 
йә?» Әwи гот: «Әз нь за ньм». 

Ферьсигьлийа
жьйеqәнщбуйи
дьк’ьшиньн

13Wа на әw мә рь ве кӧ бә ре 
кор бу, бь рь нә щәм фе рь си йа. 
14Әw р’о жа кӧ Иса һ’ә р’и че кьр 
у ч’ә’ вед wи вә кь рьн, шә ми бу. 
15Фе рь си йа жи же пьр си, к’а 

* 8:58 Дәр к’ә тьн 3:13-14. 
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ча wа ч’ә’ вед wи вә бу нә? Әwи 
wан р’а гот: «Һ’ә р’и ль ч’ә’ вед 
мьн да, мьн сәр ч’ә’ ве хwә шушт 
у нь һа әз дь би ньм». 16Һьн ге 
һь нә кә жь фе рь си йа гот: «Әв 
мә рь ва нә жь Хwә де йә, чьм ки 
Әw р’о жа шә ми йе хwәй на кә». 
Ле һь нә ка жи дь гот: «Мә рь вә ки 
гӧ нә к’ар ча wа дь ка рә ван к’ә-
рә мә та бь кә?» Бь ви аwайи нав 
wан да бу дӧ ти рә ти. 17Һьн ге, 
ди са го ть нә йе кӧ кор бу: «Тӧ 
чь дь бе жи бо на Әwи кӧ ч’ә’ вед 
тә вә кь рьн?» Әwи жи гот: «Әw 
п’е хәм бәр ә». 
18Ле щь һу йа ба wәр нә дь кьр 

кӧ әw кор бу йә у ч’ә’ вед wи 
вә бу нә, һ’ә та га зи де у ба ве 
wи нә кь рьн 19у жь де у ба ве 
wи нә пьр син: «Әв ә әw кӧ-
р’е wә йи кӧ һун дь бе жьн, жь 
зьк ма ки йе да кор ә? Әва ча wа 
нь һа дь би нә?» 20Де у ба ве wи ль 
wан вә гә р’ан дьн у го тьн: «Әм 
за ньн кӧ әва кӧ р’е мә йә у жь 
зьк ма ки йе да кор ә. 21Ле нь һа 
әw ча wа дь би нә, әм нь за ньн, 
йан к’е ч’ә’ вед wи вә кь рь нә, 
әм wе жи нь за ньн. Әw иди 
мә зьн ә, жь wи бь пьр сьн, бь ра 
әw ща ба хwә бь дә». 22Де у ба ве 

wи жь тьр са щь һу йа аһа го тьн, 
чьм ки щь һу йа пеш да йа хwә 
кь рь бу нә йәк: «Һә гәр к’и бе жә 
Иса Мәсиһ ә, әwе жь к’ь ниш-
те бе дәр хьс ть не». 23Лә ма де у 
ба ве wи го тьн: «Әw иди мә зьн 
ә, жь wи бь пьр сьн». 
24Аwа ща ра дӧ да wа на га зи 

wи мә рь ве кӧ кор бу кь рьн у 
го ть не: «Бәр Хwә де р’аст бе-
жә!* Әм за ньн кӧ Әw Мә рь ва 
гӧ нә к’ар ә». 25Әwи ль wан вә-
гә р’анд у гот: «Әз нь за ньм Әw 
гӧ нә к’ар ә, йан на, ле әз т’ә не 
тьш тә ки за ньм кӧ әз кор бум 
у нь һа дь би ньм». 26Ди са жь wи 
пьр син: «Әwи чь тә кьр? Ч’ә’-
вед тә ча wа вә кь рьн?» 27Әwи 
ль wан вә гә р’анд у гот: «Мьн 
һе жа wә р’а гот, ле wә гӧһ да ри 
нә кьр. Чь ма һун дь хwа зьн 
ди са бь бь һен? Дь бә кӧ һун 
жи дь хwа зьн бь бь нә ша гьр тед 
Wи?» 28Wа на әw бе һӧр мәт кьр 
у го тьн: «Тӧ йи ша гьр те Wи, ле 
әм ша гьр тед Му са нә! 29Әм за-
ньн кӧ Хwә де т’ә ви Му са хә бәр 
да йә, ле бо на Ви әм нь за ньн 
кӧ Әw жь к’ӧ йә!» 
30Әви мә рь ви ль wан вә гә-

р’анд у гот: «Һә ма әв ә ә’ще ба 

* 9:24 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Шь кь ри йе бь дә Хwә де», ча wа 
wи бь дь нә сон де (Йе шу 7:19). 
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гь ран, кӧ һун нь за ньн Әw жь 
к’ӧ йә, ле Wи ч’ә’ вед мьн вә-
кь рьн. 31Әм за ньн кӧ Хwә де 
дән ге гӧ нә к’а ра на бь һе. Ле һә гәр 
мә рь вәк хwә де нас ә у хwәс ть на 
Wи дь кә, Хwә де дән ге wи дь-
бь һе. 32Һе бә ре да т’ӧ ща ра qәт 
нә һа ти йә бь һис ть не, кӧ йә ки 
ч’ә’ вед мә рь вә ки зьк ма ки йе да 
кор вә кь рь бьн. 33Һә гәр Әва 
Мә рь ва жь Хwә де да ни бу йа 
Wи нь ка рь бу т’ӧ тьшт бь кь ра». 
34Ща ба wи дан у го тьн: «Тӧ 
сәр да-пе да нав гӧ на да дь не 
к’ә ти йи у мә һин дь ки?» У әw 
жь к’ь ниш те дәр хьс ть нә дәр. 

Корбунар’ӧһ’ани
35Га ва Иса бь һист кӧ әw дәр-

хьс ть нә дәр, әw дит у же р’а гот: 
«Тӧ ба wә ри йа хwә Кӧ р’е Ме рьв 
ти ни?» 36Әwи пьр си у го те: 
«Әз хӧ лам, Әw К’и йә, wә ки 
әз ба wә ри йа хwә Wи би ньм?» 
37Иса же р’а гот: «Тә Әw дит у 
Әw ә Йе кӧ нь һа т’ә ви тә хә бәр 
дь дә». 38Әwи гот: «Хӧ дан, әз 
ба wәр дь кьм!» у бәр Wи та бу. 
39Иса гот: «Әз бо на ди wан кь-
рь не һа ть мә ве дьн йа йе, wә ки 
йед кӧ на би ньн бь би ньн у йед 
кӧ дь би ньн кор бьн». 
40Һь нә кә жь фе рь си йа ль 

wьр һа зьр бун, га ва әв йәк 

бь һис тьн, же р’а го тьн: «Чь ма 
әм жи кор ьн?» 41Иса го тә wан: 
«Һә гәр һун кор бу на, гӧ нед 
wә йе т’ӧнә бу на. Ле нь һа һун 
кӧ дь бе жьн: ‹Әм дь би ньн›, 
дь дь нә к’ьф ше кӧ һун на ва 
гӧ нед хwә да дь ми ньн. 

Шьванупәзедwи

101Әз р’аст бе хе льф wә р’а 
дь бе жьм, әwе кӧ де ри р’а 

на к’ә вә ахь ле пез, ле щи ки 
дьн р’а дь к’ә ве, әw дьз у qа чах 
ә. 2Ле әwе кӧ де ри р’а дь к’ә ве, 
әw шь ва не пез ә. 3Дәр гәһ ван 
дә ри ль бәр вә дь кә, пәз дән ге 
wи дь бь һе у әw бь на ва га зи 
пә зед хwә дь кә у wан дәр дь-
хә дәр ва. 4Га ва әw пә зед хwә 
гьш ки дәр дь хә, пе ши йе дь к’ә вә 
у пәз жи пәй wи дь чә, чьм ки 
дән ге wи нас дь кьн. 5Әw т’ӧ 
щар пәй йә ки хә риб на чьн, ле 
жь wи дь р’ә вьн, чьм ки дән ге 
йе хә риб нас на кьн». 
6Иса әв мә сә лә wан р’а гот, 

ле wан фә’м нә кьр, кӧ Әw чь 
wан р’а дь бе жә. 

Шьванеqәнщ
7Аwа Иса ди са wан р’а гот: «Әз 

р’аст бе хе льф wә р’а дь бе жьм, 
Әз ьм дә ре пез. 8Әw һ’ә му йед 
кӧ бә ри Мьн һа ть нә дьз у qа чах 
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ьн, ле пез гӧһ да ри йа wан нә-
кь ри йә. 9Әз ьм дә ри. Йе кӧ бь 
дәс те Мьн бь к’ә вә һьн дӧр’, wе 
хь лаз бә. Әwе бь к’ә вә һьн дӧр’, 
дәр к’ә вә у ч’е ре бь би нә. 10Дьз 
т’ә не бо на дь зи йе, кӧш ть не у 
qьр’ кь рь не те. Ле Әз һа ть мә 
кӧ жи йи на wан һә бә, жи йи на 
сәр жи йи не. 
11Әз ьм шь ва не qәнщ. Шь-

ва не qәнщ ә’мь ре Хwә бо на 
пә зе Хwә дь дә. 12Ле йе п’и гарф, 
кӧ нә шь ван ә у пәз жи нә йе 
wи йә, га ва дь би нә гӧр те, әw 
пез дь һе лә у дь р’ә вә. Гӧр жи 
дь к’ә вә на ва пез т’ур’-т’у р’и 
дь кә. 13П’и гар дь р’ә вә, чьм ки 
әw п’и гар ә у ль бәр пез на к’ә-
вә. 14Әз ьм шь ва не qәнщ. Әз 
йед Хwә нас дь кьм у йед Мьн 
жи Мьн нас дь кьн, 15ча wа кӧ 
Бав Мьн нас дь кә, Әз жи ӧса 
Wи нас дь кьм у ә’мь ре Хwә 
бо на пә зед Хwә дь дьм. 16Пә зед 
Мь нә дьн жи һә нә, йед кӧ нә 
ви ах ли да нә. Гә рә ке Әз wа на 
жи би ньм у әwе дән ге Мьн 
бь бь һен у бь бь нә кә рик бәр 
шь ва нә ки. 17Бо на ве йә ке Бав 
Мьн һ’ьз дь кә, чьм ки Әз ә’мь ре 
Хwә дь дьм, wә ки Әз wе ди са 
бьс ти ньм. 18Т’ӧ кәс wи ә’мь ри 

жь Мьн нас ти нә, ле Әз Хwә ха 
wи дь дьм. Һ’ӧ кӧ ме Мьн һә йә, 
Әз wи бь дьм у һ’ӧ кӧ ме Мьн һә-
йә ди са wи бьс ти ньм. Мьн әв 
т’ә ми жь Ба ве Хwә стан ди йә». 
19Бо на ве хә бәр да не ди са 

на ва щь һу йа да бу дӧ ти рә ти. 
20Жь wан гә лә ка дь гот: «Әва 
щь на к’ә тиф йә у дин ә. Чь ма 
һун гӧһ да ри йа Wи дь кьн?» 
21Һь нә кед дьн жи дь го тьн: 
«Әва хә бәр да на нә йа щь на-
к’ә ти йа йә. Qәт щьн дь ка рьн 
ч’ә’ вед ко ра вә кьн?» 

Нәбаwәрийащьһуйа
22Һьн ге ль Ор шә ли ме Щә-

жь наф Пи роз кь рь на П’а рьст-
гә һе* һат у зь вьс тан бу. 23Иса 
ль п’а рьст гә һе һе wан гә һа Сь-
ле ман даф дь гә р’и йа. 24Щь һу йа 
ль до ра Wи гьрт у же пьр син: 
«Һ’ә та к’ән ге Те мә шь ке да 
бь һе ли? Һә гәр Тӧ йи Мәсиһ, 
мә р’а аш кә рә бе жә!» 

25Иса ль wан вә гә р’анд у гот: 
«Мьн wә р’а гот, ле wә ба wәр 
нә кьр. Әw кь ред кӧ Әз бь на ве 
Ба ве Хwә дь кьм, әw бо на Мьн 
шә’ дә ти йе дь дьн, 26ле һун ба wәр 
на кьн, чьм ки һун нә жь пә зед 
Мьн ьн. 27Пә зед Мьн дән ге 

* 10:22 Бь го ть нә кә дьн: «Бӧ һӧр ти-жь ба рә кь рь на П’а рьст гә һе». 
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Мьн дь бь һен, Әз жи wан нас 
дь кьм у әw пәй Мьн тен. 28Әз 
жи йи на һ’ә та-һ’ә та йе дь дь мә 
wан у әw т’ӧ щар ӧн да на бьн 
у т’ӧ кә се wан жь дәс те Мьн 
дәр нә хә. 29Әwед кӧ Ба ве Мьн 
да нә Мьн, сәр һәр тьш ти р’а 
нә* у т’ӧ кәс нь ка рә wан жь 
дәс те Ба ве Мьн дәр хә. 30Әз у 
Бав йәк ьн». 
31Ль wьр щь һу йа ди са кә вьр 

һьл дан, кӧ Wи бь дь нә бәр кә-
вь ра. 32Иса wан р’а гот: «Мьн 
жь Ба ве гә ләк кь ред qәнщ 
ни ша ни wә кь рьн. Һун бо на 
к’и жан кь ри Мьн дь дь нә бәр 
кә вь ра?» 33Щь һу йа ле вә гә р’анд 
у го ть не: «Әм бо на кь ред qәнщ 
Тә на дь нә бәр кә вь ра, ле чьм ки 
Тӧ Хwә де бе һӧр мәт дь ки! Тӧ 
мә рьв и, ле Хwә дь ки Хwә де». 
34Иса ль wан вә гә р’анд у 

гот: «Нә Qа ну на wә да нь ви сар 
ә, кӧ Хwә де гот: ‹Һун Хwә де 
нә›*? 35Һә гәр Әw wан ‹Хwә де› 
һ’ә саб дь кә, к’и жа на р’а хә бә ра 
Хwә де һа ти йә да йи не (у на бә 
жи кӧ әw нь ви сар бә тал бә), 
36дә ижар һун Wи р’а ча wа 

дь бе жьн: ‹Тӧ Хwә де бе һӧр мәт 
дь ки›, Йе кӧ Ба ве пи розф кьр* 
у шан дә дьн йа йе, чьм ки Мьн 
гот: ‹Әз Кӧ р’е Хwә де мә›. 37Һә-
гәр Әз кь ред Ба ве Хwә на кьм, 
Мьн ба wәр нә кьн. 38Ле wә ки 
дь кьм, һә гәр һун Мьн ба wәр 
на кьн жи, һә ма wан кь ред кӧ 
Әз дь кьм ба wәр бь кьн, wә ки 
һун бь за нь бьн у фә’м кьн, кӧ 
Бав на ва Мьн да йә у Әз на ва 
Wи да мә». 39Һьн ге ди са хwәс-
тьн кӧ Wи бь гь рьн, ле Иса жь 
дәс те wан дәр к’әт. 

40Иса ди са дәр ба зи wи али йе 
ч’ә ме Ур дӧ не бу у ль wе дә ре 
ма, wи щи йе кӧ Йу һ’ән на пеш-
да дь нь хӧ манд. 41Гә ләк мә рьв 
дь һа ть нә щәм Wи у нав хwә да 
дь го тьн: «Йу һ’ән на т’ӧ ни шан 
нә кьр, ле чь тьш тед кӧ Йу һ’ән на 
дәр һә qа Ви мә рь ви да го ть нә, 
һ’ә му р’аст дәр к’ә тьн». 42У ль 
wе дә ре гә лә ка ба wә ри йа хwә 
Wи ани. 

МьрьнаЛазар

111Мә рь вәк һә бу на ве wи 
Ла зар, әw нә хwәш к’әт. 

* 10:29 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Ба ве Мь ни кӧ әw да нә Мьн, 
сәр һ’ә му йа р’а йә». 
* 10:34 Зә бур 82:6. 
* 10:36 Бь го ть нә кә дьн: «Бӧ һӧр ти-жь ба рә кьр, баш qә кьр». 
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Әw жь Бәй тан йа йе бу, жь wи 
гӧн де Мәр йә меф у хуш ка wе 
Мәр т’а йе. 2Әва әw Мәр йә маф 
бу, йа кӧ р’у не бин хwәш ль Хӧ-
дан да бу у бь п’о р’е хwә нь гед 
Wи па qьж кь рь бун, әw Ла за ре 
бьре wе бу нә хwәш. 3Аwа һәр 
дӧ хуш ка Исар’а щаб шан дьн 
у го тьн: «Хӧ дан, ва әwи кӧ Тӧ 
же һ’ьз дь ки нә хwәш ә». 4Иса 
га ва әв йәк бь һист, гот: «Әв 
нә нә хwә ши йа мь рь не йә, ле 
бо на р’у мә та Хwә де йә, wә ки 
бь wе йә ке р’у мә та Кӧ р’е Хwә де 
бь льнд бә». 
5Иса Мәр т’а, хуш ка wе у 

Ла за ре бьре wан һ’ьз дь кь рьн. 
6Ле га ва Wи бь һист кӧ Ла зар 
нә хwәш ә, Әw дӧ р’о жед дьн 
жи ль wи щи йи дә рән ги бу. 
7Пәй р’а Wи ша гьр тед Хwә р’а 
гот: «Wә рьн әм ди са һә р’ь нә 
Щь һус та не». 8Ша гьр та же р’а 
гот: «Дәрс дар, чән дәк пеш да 
щь һу йа дь кьр кӧ Тә бь дь нә 
бәр кә вь ра, Тӧ ди са дь чи wе 
дә ре?» 9Иса ль wан вә гә р’анд 
у гот: «Нә р’ож донз дәһ сь һ’әт 
ә? Һә гәр йәк р’о же бь гә р’ә әw 
на ль к’ӧ мә, чьм ки р’о на йа ве 
дьн йа йе дь би нә. 10Ле һә гәр 
йәк шә ве бь гә р’ә, әw дь ль к’ӧ-
мә, чьм ки т’ә ви wи р’о на йи 
т’ӧнә». 11Пәй ве хә бәр да не р’а 

Әwи wан р’а гот: «Пьс ма ме 
мә Ла зар хәw р’а чу йә, ле Әзе 
һә р’ьм кӧ wи һ’ьш йар кьм». 
12Ша гьр та же р’а гот: «Хӧ дан, 
һә гәр әw р’а за йә, wе р’а бә сәр 
хwә». 13Иса дәр һә qа мь рь на 
wи да дь гот, ле wан т’ь реф кӧ 
Әw бо на р’а за на wи дь бе жә. 
14Һьн ге Иса аш кә рә wан р’а 
гот: «Ла зар мьр. 15У Әз ша мә 
кӧ нә ль wь ра бум, чьм ки әва 
йә ка wе бо на к’а ра ба wә ри йа 
wә бә. Ле ди са wә рьн әм һә р’ь-
нә щәм wи». 16Һьн ге Т’у ма йе 
кӧ дь го ть не «Һә вал-ще wи», 
ша гьр тед һә ва лед хwә р’а гот: 
«Әм жи һә р’ьн, кӧ т’ә ви Wи 
бь мь рьн». 

Исайәр’абунамьрийа
ужийин

17Га ва Иса чу, Wи дит кӧ 
иди әw чар р’о же Ла зар бу 
дә фьн кь рь бун. 18Бәй тан йа 
не зи ки Ор шә ли ме бу, wә кә се 
ки ло ме ть ра же дур бу. 19Гә ләк 
щь һу һа ть бу нә сәрх wә ши йа 
Мәр т’а у Мәр йә ме, бо на мь-
рь на бьре wан. 
20Га ва Мәр т’а йе бь һист кӧ 

Иса те, әw пе ши йа Wи да чу, ле 
Мәр йәм мал да ма. 21Мәр т’а йе 
го тә Иса: «Хӧ дан, һә гәр Тӧ вьр 
буйа йи, бьре мьн нәдь мьр. 
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22Ле нь һа жи әз за ньм Тӧ чь 
жь Хwә де бь хwа зи, Әwе бь дә 
Тә». 23Иса го тә wе: «Бьре тә йе 
жь мь рь не р’а бә». 24Мәр т’а йе ле 
вә гә р’анд: «Әз за ньм Р’о жа Ах-
рә те, Р’о жаф Р’а бу не әwе р’а бә». 
25Иса го тә wе: «Әз ьм р’а бун у 
жи йин! Әwе кӧ ба wә ри йа хwә 
Мьн би нә, һә гәр бь мь рә жи 
wе бь жи. 26У әwе кӧ дь жи у 
ба wә ри йа хwә Мьн ти нә, әw 
qәт на мь рә. Тӧ ве йә ке ба wәр 
дь ки?» 27Мәр т’а йе Wи р’а гот: 
«Бә ле Хӧ дан, әз ба wәр дь кьм, 
кӧ Тӧ Мәсиһ и, Кӧ р’е Хwә де, 
Йе кӧ wе бь һа та дьн йа йе». 

Исадьгьри
28Пәй ве го ть не р’а, чу га зи 

хуш ка хwә Мәр йә ме кьр у 
дь зи ва го те: «Дәрс дар һа ти-
йә у га зи тә дь кә». 29Га ва кӧ 
wе бь һист, зу р’а бу чу. 30Иса 
һе нә к’ә ть бу гӧнд, ле ль wи 
щи йи ма бу, к’и дә ре Мәр т’а 
р’ас ти Wи һа ть бу. 31Щь һу йед 
кӧ ма ле да т’ә ви wе бун у ль 
бәр дь ле wе да дь һа тьн, га ва 
ди тьн кӧ Мәр йәм зу р’а бу 
дәр к’ә тә дәр ва, да нә пәй wе 
чун. Wан т’ь ре кӧ әw дь чә сәр 
т’ьр бе бь гь ри. 32Га ва Мәр йәм 
гь һиш тә wи щи йи кӧ Иса ле 
бу, Әw дит, хwә ави тә бәр 

нь га у го те: «Хӧ дан, һә гәр Тӧ 
ль ве дә ре буйа йи, бьре мьн 
нә дь мьр». 33Га ва кӧ Иса ч’ә’в 
гь ри йе wе у гь ри йе щь һу йед 
кӧ пе р’а һа ть бун к’әт, к’ә сә ра 
к’ур һа те у дь ле Wи еши йа. 34У 
жь wан пьр си: «Wә әw ль к’ӧ 
дә фьн кь ри йә?» Wи р’а го тьн: 
«Хӧ дан, wә рә у бь би нә». 35Иса 
гь ри йа. 36Һьн ге щь һу йа гот: 
«Ди на хwә бь дь не, чь qас же 
һ’ьз дь кьр!» 37Жь wан һь нә ка 
жи гот: «Әви кӧ ч’ә’ вед йе кор 
вә кь рьн, нь ка рь бу ӧса бь кь ра, 
кӧ әв мә рь ва жи нә мь ра?» 

ИсаЛазаремьрисахдькә
38Ль сәр ве йә ке Иса ди са 

к’ур к’ә сәр к’ь шанд у чу сәр 
т’ьр бе. Әw т’ьрб шкәф тәк бу у 
кә вь рәк бәр дә ве wе бу. 39Иса 
гот: «Ви кә вь ри wе да кьн». 
Хуш ка йе мь ри, Мәр т’а йе Wи-
р’а гот: «Хӧ дан, иди нь һа бин 
к’ә ти йе, иро ча ре wи йә мь ри-
йә». 40Иса го тә wе: «Мьн тә р’а 
нә гот, һә гәр тӧ ба wәр бь ки, те 
р’у мә та Хwә де бь би ни?» 41Һьн-
ге кә вьр wе да кь рьн. Иса сә ре 
Хwә бь льнд кьр у гот: «Ба во, 
Әз зә’ф р’а зи мә кӧ Тә дән ге 
Мьн бь һист. 42Әз за ньм кӧ Тӧ 
һәр гав дән ге Мьн дь бь һе йи, 
ле Мьн бо на ха ть ре ве щьм ә’ та 
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сә кь ни гот, wә ки ба wәр бь кьн 
кӧ Тә Әз шан дь мә». 
43Пәй ве го ть не р’а бь дән гә-

ки бь льнд кь рә га зи: «Ла зар, 
дәр к’ә вә!» 44Йе мь ри жи дәст 
у п’и йед wи бь к’ь тан к’ә фән-
кь риф у сәр ч’ә’ ве wи бь дәст ма-
лә ке нь хам ти дәр к’ә тә дәр ва. 
Иса wан р’а гот: «Wи вә кьн у 
бь һе льн бь ра һә р’ә». 

ШеwьракӧштьнаИса
(Мәтта26:1‑5;Марqос14:1‑2;

Луqа22:1‑2)

45Һьн ге гә ләк щь һу йед кӧ 
һа ть бу нә щәм Мәр йә ме, әв 
кь рь на Иса кӧ ди тьн, ба wә ри-
йа хwә Wи анин. 46Ле жь wан 
һь нәк жи чу нә щәм фе рь си йа 
у әв кь рь на Иса wан р’а го тьн. 
47У һьн ге фе рь си у сә рә кед 
к’а һи на щь ви наф гь рә гь ра 
ги һан дь нә һәв у го тьн: «Әме 
чь бь кьн? Әва мә рь ва гә ләк 
ни ша на дь кә. 48Һә гәр әм Wи 
аһа бь һе льн, һ’ә му wе ба wә-
ри йа хwә Wи би ньн у р’о ма йи 
жи wе бен, щи йе мә йи пи розф 
wе ран кьн у к’о ка мь лә те мә 
жи би ньн». 
49Йә ки жь wан, Qә йа фа йе 

кӧ wе са ле сә рәк к’а һин бу, 
wан р’а гот: «Һун qәт тьш тә ки 
фә’м на кьн! 50Нә жи дь гь һи-

жь нә гь ли йа кӧ мә р’а һе дәст 
дь дә мә рь вәк бь мь рә бо на 
щьм ә’ те, нә кӧ т’ә ма ми йа мь-
ләт ӧн да бә». 51Әв йә ка әwи 
һ’әм де хwә нә гот, ле чьм ки 
әw сә рәк к’а һи не wе са ле бу, 
п’е хәм бәр тиф кьр, кӧ Исайе 
бәр мь ләт ва бь мь рә. 52У нә 
кӧ т’ә не бо на мь ләт, ле бо на 
за р’ед Хwә де йә бә ла бу йи жи, 
кӧ wан бь щь ви нә у бь кә йәк. 
53Аwа иди пәй wе р’о же р’а 
ше wь ра кӧш ть на Иса кь рьн. 

54Бо на ве йә ке Иса иди аш кә-
рә на ва щь һу йа да нә дь гә р’и йа, 
ле жь wьр чу бә р’и йе щи ки 
не зи ки ба жа ре кӧ же р’а Әф ра-
йим дь го тьн у т’ә ви ша гьр тед 
Хwә ль wе дә ре ма. 

55Щә жь на щь һу йа йә Дәр баз-
бу не не зик бу, гә ләк мә рь вед 
жь дор-бә ра бә ри щә жь не 
һәв раз чу нә Ор шә ли ме, wә ки 
ль го ра ә’дәт хwә бь шон-вә-
шон. 56Һьн ге әwа на ль wе дә ре 
Иса дь гә р’и йан у п’а рьст гә-
һе да дь сә кь нин, жь һәв дӧ 
дь пьр син: «Һун чь дь бе жьн? 
Әwе ә’сә нә йе ве щә жь не?» 
57Фе рь си у сә рә кед к’а һи на 
жи ә’мьр дәр хьс ть бун, һә гәр 
кә сәк бь за нь бә Әw ль к’ӧ дә ре 
йә, гә рә ке гӧ һе wан пе хьн, 
wә ки әw Wи бь гь рьн. 
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ИсаБәйтанйайеда
тер’ункьрьнеф

(Мәтта26:6‑13;Марqос14:3‑9)

121Шәш р’ож бә ри Щә-
жь на Дәр баз бу не, Иса 

һа тә Бәй тан йа йе, wи щи йе кӧ 
Ла зар ле дь ма, йе кӧ Иса әw 
жь нав мь ри йа р’а кь рь бу. 2Ль 
wе дә ре wа на qә дь рәк же р’а 
кь рьн. Мәр т’а йе хьз мәт к’а ри 
дь кьр, Ла зар жи т’ә ви Иса на ва 
wан да ль сәр сьф ре р’у ньш ти 
бу. 3Һьн ге Мәр йә ме ли ть рә ки 
р’о ма йи* бь р’у не нар дейиф са фи 
у бь һа һьл да, сәр нь гед Исада 
кьр у пе п’о р’е хwә нь гед Wи 
зь һа кь рьн. Би на р’у не нар де 
мал һьл да. 4Ле жь ша гьр тед Wи 
йә ки, Щь һу да йе Ис хәр йо ти, йе 
кӧ wе паше нә ма ми йа Wи бь-
кь ра гот: 5«Чь ма әв р’у не нар де 
се сьд зи ви* нә һа тә фь ро та не, 
кӧ ль бә лән га за бь һа та бә ла-
кь рь не?» 6Әwи әв йәк дь гот, 
нә кӧ хә ма wи бә лән газ бун, ле 
чьм ки әw дьз бу, к’и сь ке п’ә ра 
щәм wи бу у чь кӧ дь к’ә те, әwи 
же дь ч’о панд. 

7Һьн ге Иса го тә wи: «Жь wе 
к’ӧл фә те вә гә р’ә. Иди чь ма ви 
р’у ни һ’ә та р’о жа дә фьн кь рь наф 
Мьн хwәй кә?* 8Фә qи ре һәр 
гав т’ә ви wә бьн, ле Әзе һәр 
гав т’ә ви wә ни бьм». 

ШеwьракӧштьнаЛазар
9Жь щь һу йа гә лә ка бь һист 

кӧ Иса ль wе дә ре йә һа тьн. 
Әw нә кӧ т’ә не бо на Иса һа-
тьн, ле wә ки Ла за ре кӧ жь 
нав мь ри йа р’а кь ри йә жи 
бь би ньн. 10Һьн ге сә рә кед 
к’а һи на ше wь рин кӧ Ла зар жи 
бь кӧ жьн, 11чьм ки р’у йе wи да 
гә ләк щь һу дь чун ба wә ри йа 
хwә Иса да нин. 

Исабьр’умәт
дьк’әвәОршәлиме

(Мәтта21:1‑11;Марqос
11:1‑11;Луqа19:28‑40)

12Р’о жа дь не ә’ла лә тә кә 
гь ран кӧ һа ть бу щә жь не, га ва 
бь һист кӧ Иса те Ор шә ли ме, 
13wа на ч’ь qь лед хӧр ме һьл дан 
чу нә пе ши йа Wи у кь рь нә 
qи р’ин: 

* 12:3 «Ли ть рә ки р’о ма йи» һьн ге wә кә 325 гь ра ме нь һа бу. 
* 12:5 «Се сьд зив» һьн ге wә кә хә ба та п’а лә ки т’ә ма ми йа са ле бу. 
* 12:7 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бь ра ви р’у ни бо на р’о жа дә фьн кь рь на 
Мьн хwәй кә». 
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 «Һосаннаф! Бьм ба рәк ә Әwе 
кӧ бь на ве Хӧ дан те*, П’ад-
ше Исра еле!» 

14Иса щә’ шь кәк дит у ле си-
йар бу, ча wа нь ви сар ә: 
15 «Нә тьр сә ба жа ре Си йо неф*. 
 Ва йә П’ад ше тә те, ль щә’-

шь ка к’ә ре си йар бу йи»**. 
16Ша гьр тед Wи пе ши йе әва 

йә ка фә’м нә кь рьн, ле га ва 
Иса к’ә тә р’у мә та Хwә, һьн ге 
һа тә би ра wан, кӧ әв йәк бо на 
Wи һа ть бу нь ви са ре у бо на Wи 
әва йә ка кь рьн. 17Әw щьм ә’ та 
кӧ һьн ге т’ә ви Wи бу, га ва Wи 
Ла зар жь мь рь не р’а кьр у ә’мьр 
кьр кӧ жь го р’е дә ре, шә’ дә ти йа 
wе йә ке дь да. 18Бо на ве йә ке 
щьм ә’т пе ши йа Wи да чу, чьм-
ки wа на бь һис ть бу кӧ Әwи әва 
ни ша на кь ри йә. 19Фе рь си йа жи 
һәв р’а гот: «Һун дь би ньн әва 
йә ка жь qә wа та мә дәр ә. Ва 
т’ә ма ми йа дьн йа йе пәй Wи чу!» 

ҺьнәкйунанльИсадьгәр’ьн
20Нав wан да чәнд йу нанф 

жи һә бун, кӧ бо на һ’ә бан дь-
не щә жь не да һәв раз чу бу нә 
Ор шә ли ме. 21Әва на һа ть нә 

щәм Фи ли по йе жь ба жа ре 
Бәйт сай да Щә ли ле һи ви же 
кь рьн у го ть не: «Әм хӧ лам, әм 
дь хwа зьн Иса бь би ньн». 22Фи-
ли по чу әва йә ка Ән дра wьс р’а 
гот, Ән дра wьс у Фи ли по жи 
чун Исар’а го тьн. 23Иса ль wан 
вә гә р’анд у гот: «Әw сь һ’ә та кӧ 
Кӧ р’е Ме рьв wе бе р’у мәт кь-
рь не пе р’а гь һишт. 24Әз р’аст 
бе хе льф wә р’а дь бе жьм, һә гәр 
һ’ә ба ге ньм нә к’ә вә ә’р де у 
нә мь рә, әwе т’ә не бь ми нә, ле 
һә гәр әw бь мь рә, wе гә ләк бәр 
бь дә. 25Йе кӧ ә’мь ре хwә һ’ьз 
дь кә, әwе ӧн да кә, ле әwе кӧ 
ль ве дьн йа йе дь жә нә ә’мь ре 
хwә, әw wи бо на жи йи на һ’ә-
та-һ’ә та йе хwәй дь кә. 26Әwе кӧ 
бь хwа зә Мьн р’а хьз мәт к’а ри йе 
бь кә, бь ра пәй Мьн бе. Әз ль 
к’ӧ дә ре бьм, хьз мәт к’а ре Мьн 
жи wе ль wе дә ре бә. Һә гәр йәк 
Мьн р’а хьз мәт к’а ри йе дь кә, 
Бав жи wе qә дь ре wи бь гь рә. 

ИсамьрьнаХwәә’ламдькә
27Нь һа агьр дь ле Мьн к’ә ти-

йә. Әз чь бе жьм? Бе жьм: ‹Ба во, 
Мьн жь ве сь һ’ә те хь лаз кә›? 

* 12:13 Зә бур 118:25-26. 
* 12:15 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Qи за Си йо не». 
** 12:15 Зә кә ри йа 9:9. 
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Нә Әз бо на ве сь һ’ә те һа ть мә? 
28Ба во, на ве Хwә бь льнд кә». 
Һьн ге дән гәк жь ә’з мен һат: 
«Мьн бь льнд кьр у Әзе ди са 
бь льнд кьм!» 

29Әw ә’ла лә та кӧ ль wьр сә кь-
ни бу дь бь һист гот: «Гӧ р’и ни йа 
ә’з мен бу». Һь нә ка жи дь гот: 
«Мьл йа к’ә тә ки т’ә ви Wи хә бәр 
да». 30Иса щаб да у гот: «Әва 
дән га бо на Мьн нә һат, ле бо на 
wә. 31Нь һа йә wәх те ди wа на 
ве дьн йа йе, нь һа сәр wе ре ве 
дьн йа йе wе бе ави ть не дәр ва. 
32Га ва Әз жь ә’р де бәр бь жор 
бе мә һьл да не, Әзе һ’ә му йа 
бәр бь Хwә бь к’ь ши ньм». 33Әwи 
бь ве го ть не дь да фә’м кь рь не, 
кӧ Әwе бь чь щу р’ә йи бь мь рә. 

34Һьн ге ә’ла лә те ле вә гә р’анд 
у го те: «Мә жь Qа ну не бь һис-
ти йә кӧ Мәсиһе һ’ә та-һ’ә та йе 
бь ми нә. Иди Тӧ ча wа дь бе жи: 
‹Гә рә ке Кӧ р’е Ме рьв бәр бь жор 
бе һьл да не›? К’и йә әw ‹Кӧ р’е 
Ме рьв›?» 35Иса wан р’а гот: 
«Һь нәк wәхт жи р’о на йи wе 
т’ә ви wә бә. Һ’ә та кӧ р’о на йи 
т’ә ви wә йә, бь мә шьн, нә бә 
кӧ тә’ ри сәр wә да бе. Әwе кӧ 
тә’ ри йе да дь мә шә, әw нь за нә 

к’ӧ да дь чә. 36Һ’ә та кӧ р’о на йи 
т’ә ви wә йә, ба wә ри йа хwә р’о-
на йе би ньн, wә ки һун бь бь нә 
за р’ед р’о на йе». 

Нәбаwәрийащьһуйа

Га ва Иса әв йә ка на го тьн 
чу у Хwә жь бәр wан вә шарт. 
37Сәр һа qас ни ша на р’а кӧ Wи 
ль бәр wан кь рьн, ле wа на ди са 
ба wә ри йа хwә ль Wи нә да нин. 
38Әв йәк аһа бу, wә ки әw го ть-
на Иша йа п’е хәм бәр бе се ри: 
 «Хӧ дан, к’е әw го ть на кӧ мә 

гот ба wәр кьр? 
 У зән да Хӧ дан к’е ва ә’йан 

бу?»* 
39Бо на wе йә ке wа на нь ка-

рь бу ба wәр бь кь ра на, чьм ки 
Иша йа аһа жи го ти йә: 
40 «Хwә де ч’ә’ вед wан кор кь рьн 
 у ава р’әш ани сәр һ’ь ше 

wан, 
 wә ки бь ч’ә’ ва нә би ньн, 
 бь һ’ь ша фә’м нә кьн 
 у вә нә гә р’ьн кӧ Әз wан qәнщ 

кьм»*. 
41Иша йа аһа гот, чьм ки wи 

р’у мә та Иса дит у ль сәр Wи 
хә бәр да. 42Ле бә ле ди са жи жь 
сәр wе ра гә лә ка ба wә ри йа хwә 

* 12:38 Иша йа 53:1. 
* 12:40 Иша йа 6:10. 
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Wи ани. Ле жь тьр са фе рь си йа, 
ль хwә мӧ кӧр’ нә дь һа тьн, кӧ 
жь к’ь ниш те нә йе нә дәр хьс-
ть не. 43Ль wан һе хwәш дь һат 
кӧ мә рьв пә сь не wан бь дьн, 
нә кӧ Хwә де. 

ГотьнаИса
һ’акьмеР’ожаАхрәтейә
44Һьн ге Иса бь дән гә ки бь-

льнд гот: «Әwе кӧ ба wә ри йа хwә 
Мьн ти нә, әw ба wә ри йа хwә 
Мьн най нә, ле Йе кӧ Әз шан-
дь мә. 45У әwе кӧ Мьн дь би нә, 
йе кӧ Әз шан дь мә дь би нә. 46Әз 
ча wа р’о на йи дар һа ть мә дьн йа-
йе, wә ки һәр кә се кӧ ба wә ри йа 
хwә Мьн би нә, тә’ ри йе да нә-

ми нә. 47Һә гәр йәк го ть на Мьн 
бь бь һе у нә qә ди нә, Әз ди wа на 
wи на кьм. Әз нә һа ть мә кӧ ди-
wа на дьн йа йе бь кьм, ле wә ки 
дьн йа йе хь лаз кьм. 48Әwе кӧ 
Мьн т’әх сирф дь кә у го ть нед 
Мьн qә бул на кә, йәк һә йә кӧ 
wе ди wа на wи бь кә, аwа го ти 
әw го ть на кӧ Мьн го ти йә, әwе 
Р’о жа Ах рә те ди wа на wи бь кә. 
49Чьм ки Мьн хwә сә ри хwә нә-
го тьн, ле Ба ве кӧ Әз шан дь мә, 
Әwи т’ә ми да йә Мьн кӧ Әз чь 
бе жьм у чь хә бәр дьм. 50У Әз 
за ньм кӧ т’ә ми йа Wи жи йи на 
һ’ә та-һ’ә та йе йә. Аwа чь кӧ Әз 
дь бе жьм, ча wа Ба ве го ти йә 
Мьн Әз ӧса дь бе жьм».

* 13:1 Аһа жи те фә’м кь рь не: «У һ’ә та хь ла зи йе жи әw һ’ьз кь рьн». 

Т’әмиуготьнедИсайәахьрийе

Исаньгедшагьртадьшо

131Бә ри Щә жь на Дәр-
баз бу не, Иса за нь бу кӧ 

сь һ’ә та Wи пе р’а гь һиш ти йә 
кӧ жь ве дьн йа йе дә ре у һә-
р’ә щәм Ба ве. Әwи һ’ә му йед 
Хwә йә кӧ ве дьн йа йе да һ’ьз 
кь рь бун, һ’ә та дә рә ща һә рә бь-
льнд жи әw һ’ьз кь рьн*. 2Wәх те 
шив хwа рь не, ми ре щьн qәл пе 

хь раб ави тә дь ле Щь һу да йе 
кӧ р’е Шьм һ’у не Ис хәр йо ти, 
кӧ нә ма ми йа Иса бь кә. 3Иса 
за нь бу кӧ Ба ве һәр тьшт да йә 
дәс те Wи, Әw жь щәм Хwә де 
һа ти йә у wе ди са вә гә р’ә щәм 
Хwә де. 4Һьн ге Әw жь сәр ши ве 
р’а бу, п’о те Хwә да ни али ки у 
п’еш ги рәк һьл да ль пьш та Хwә 
гь ре да. 5Паше ав кь рә т’әш те у 
дәст пе кьр нь гед ша гьр тед Хwә 
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шуш тьн у бь п’еш ги ра гь ре да йи 
зь һа кь рьн. 6Га ва дор гь һиш тә 
Шьм һ’ун-Пәт рус, әwи го те: 
«Хӧ дан, Те нь гед мьн бь шо йи?» 
7Иса ле вә гә р’анд у го те: «Әз 
нь һа чь дь кьм тӧ фә’м на ки, ле 
паше те фә’м бь ки». 8Пәт рус 
же р’а гот: «Т’ӧ щар Те нь гед 
мьн нә шо йи!» Иса ле вә гә р’анд 
у го те: «Һә гәр Әз нь гед тә нә-
шом, п’а ра тә wе т’ә ви Мьн 
т’ӧ нә бә». 9Шьм һ’ун-Пәт рус 
Wи р’а гот: «Хӧ дан, кӧ ӧса йә 
нә т’ә не нь гед мьн, ле дәст у 
сә ре мьн жи бь шо!» 10Иса го-
те: «Әwе кӧ һа ти йә шуш ть не, 
пеш ть ри нь га, wә ки ма йин нә 
һ’әw щә йә дә рә кә дьн бе шуш-
ть не. Әw хwә ха т’ә мам-пе ва 
па qьж ә. Һун па qьж ьн, ле нә 
кӧ һ’ә му». 11Чьм ки Иса за нь-
бу к’и wе нә ма ми йа Wи бь кә, 
бо на wе йә ке гот: «Һун һ’ә му 
нә па qьж ьн». 
12Га ва нь гед wан шуш тьн, 

п’о те Хwә ави тә сәр Хwә у ди са 
ль сәр сьф ре р’у ньшт. Жь wан 
пьр си: «Гә ло һун за ньн кӧ Мьн 
бо на wә чь кьр? 13Һун Мьн 
Дәрс дар у Хӧ дан һ’ә саб дь кьн, 
һун р’аст дь кьн, Әз һә ма ӧса 

жи һә мә. 14Аwа һә гәр Мьн бь 
ве Хӧ дан у Дәрс да ри йа Хwә ва 
нь гед wә шуш тьн, гә рә ке һун 
жи нь гед һәв дӧ бь шон. 15Мьн 
нәх шәк ни ша ни wә кьр, wә ки 
ча wа Мьн бо на wә кьр, һун жи 
ӧса бь кьн. 16Әз р’аст бе хе льф 
wә р’а дь бе жьм, хӧ лам жь аха йе 
хwә нә мәс тьр ә, нә жи йе кӧ 
һа ти йә шан дь не жь йе кӧ әw 
шан ди йә мәс тьр ә. 17Һә гәр һун 
ве йә ке за ньн, һу не хwә зь ли 
бьн һә гәр бь qә ди ньн. 

Исагьртьнахwә
дьдәә’йанкьрьне

(Мәтта26:20‑25;Марqос
14:17‑21;Луqа22:21‑23)

18Әз бо на wә һ’ә му йа на-
бе жьм, чьм ки Әз за ньм Мьн 
к’и жан бь жар ть нә. Ле гә рә ке 
нь ви сар бе се ри: 
 ‹Йе кӧ на не Мьн хwар 
 п’ә һ’ин ави тә Мьн›*. 
19Әз нь һа ва, һе бә ри qә wь-

ман дь не ван тьш та wә р’а дь-
бе жьм, wә ки, га ва бь qә wь мьн 
һун ба wәр бь кьн, кӧ ӘЗ ӘW 
ЬМ*. 20Әз р’аст бе хе льф wә р’а 
дь бе жьм, әwе кӧ wи qә бул кә, 
к’и жа ни кӧ Әз дь ши ньм, әw 

* 13:18 Зә бур 41:9. 
* 13:19 Шьро вә кь рь не бьн р’еза Йу һ’ән на 8:58-да бь ху ньн. 
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Мьн qә бул дь кә у әwе кӧ Мьн 
qә бул дь кә, Йе кӧ Әз шан дь мә 
qә бул дь кә». 

21Иса га ва әва йә ка гот, р’ӧһ’-
да гә лә ки qьл qь ли, Wи аш кә рә 
шә’ дә ти да у гот: «Әз р’аст бе 
хе льф wә р’а дь бе жьм, йә ки жь 
wә wе нә ма ми йа Мьн бь кә». 

22Ша гьр та шаш ма йи ль һәв-
дӧ нь һе р’и, гә ло әw бо на к’е 
дь бе жә. 23Йә ки жь ша гьр тед 
Wи, йе кӧ Иса же һ’ьз дь-
кьр, хwә ави ть бу һ’ә ме за Иса. 
24Шьм һ’ун-Пәт рус wи р’а бь 
ч’ә’ ва дь кьр кӧ бь пь рсә: «К’а 
Әw бо на к’е дь бе жә». 25Әwи жи 
хwә да бәр син ге Иса пьр си: 
«Хӧ дан, әw к’и йә?» 
26Иса щаб да у гот: «Әw ә, 

йе кӧ Әз ви пә’ ри йе нан хwа-
рь не да кьм бь дь ме». У пә’-
ри йе нан хwа рь не да кьр, да 
Щь һу да йе кӧ р’е Шьм һ’у не 
Ис хәр йо ти. 27Әwи һә ма ча wа 
пә’ ри жь дест гьрт, ми ре щьн 
к’ә тә на ва wи. Иса wи р’а гот: 
«Те чь бь ки зу бь кә». 28Ле йед 
кӧ ль сәр сьф ре р’у ньш ть бун, 
т’ӧ кә си фә’м нә кьр, кӧ Әwи 
чь ма wи р’а аһа гот. 29К’и сь ке 
п’ә ра кӧ щәм Щь һу да бу, лә-
ма һь нә ка т’ь ре, кӧ Иса wи р’а 
дь бе жә: «Тьш тед кӧ щә жь не да 
мә р’а ла зьм ьн бь к’ь р’ә», йан 

жи «тьш тә ки бь дә бә лән га за». 
30Әwи жи га ва әw пә’ ри һьл-
да, пе р’а-пе р’а дәр к’ә тә дәр ва. 
Иди шәв бу. 

Т’әмийану:
Жьһәвдӧһ’ьзбькьн

31Га ва әw дәр к’ә тә дәр ва, 
Иса гот: «Нь һа Кӧ р’е Ме рьв 
һа тә р’у мәт кь рь не у Хwә де 
жи бь Wи һа тә р’у мәт кь рь не. 
32Һә гәр Хwә де пе Wи һа тә р’у-
мәт кь рь не, Хwә де жи wе пе Хwә 
Wи р’у мәт кә у зу ть ре wе Wи 
р’у мәт кә. 33Лаw но! Әз гә ләк 
wәхт т’ә ви wә на ми ньм. Һу не 
ль Мьн бь гә р’ьн, ле нь һа Әз 
wә р’а дь бе жьм, ча wа кӧ Мьн 
щь һу йа р’а жи гот, һун нь ка рьн 
бе нә wи щи йе кӧ Әз дь чь ме. 
34Әз т’ә ми кә ну дь дь мә wә: 

Һәв дӧ һ’ьз бь кьн. Ча wа кӧ Мьн 
һун һ’ьз кь рьн, һун жи ӧса 
һәв дӧ һ’ьз бь кьн. 35Бь ве йә ке 
һ’ә му йе за нь бьн һун ша гьр тед 
Мьн ьн, һә гәр һун һәв дӧ һ’ьз 
бь кьн». 

Исадәрһәqаинк’арийа
Пәтрусдадьбежә

(Мәтта26:31‑35;Марqос
14:27‑31;Луqа22:31‑34)

36Шьм һ’ун-Пәт рус го тә Wи: 
«Хӧ дан, Те к’ӧ да һә р’и?» Иса 



252

ЙУ Һ’ӘН НА, 14  

ле вә гә р’анд у го те: «Wи щи йе 
кӧ Әз дь чь ме, тӧ нь һа нь ка ри 
пәй Мьн бе йи, ле паше те пәй 
Мьн бе йи». 37Пәт рус го тә Wи: 
«Хӧ дан, чь ма әз нь һа нь кар ьм 
пәй Тә бем? Әзе ә’мь ре хwә жи 
бо на Тә бь дьм». 38Иса ле вә-
гә р’анд у го те: «Те ә’мь ре хwә 
бо на Мьн бь ди? Әз р’аст бе 
хе льф тә р’а дь бе жьм, һе бә ри 
банг да на дик те се ща ра Мьн 
ин к’ар ки. 

Р’ийакӧдьбәбәрбьБаве

141Бь ра дь ле wә нә qьл qь-
лә. Ба wә ри йа хwә Хwә де 

би ньн у ба wә ри йа хwә Мьн 
жи би ньн. 2Ма ла Ба ве Мьн да 
гә ләк щи йед ма йине һә нә, Әз 
нь һа дь чьм wә р’а щи һа зьр кьм. 
Һә гәр ӧса ни бу йа, Мьн wә р’а 
нә дь гот? 3Га ва Әз һә р’ьм у wә р’а 
щи һа зьр кьм, Әзе ди са бем у 
wә бь бь мә щәм Хwә, wә ки Әз 
ль к’ӧ бьм, һун жи ль wе дә ре 
бьн. 4Һун р’и йа wи щи йе кӧ 
Әз дь чь ме за ньн». 
5Т’у ма же р’а гот: «Хӧ дан, 

әм нь за ньн Тӧ к’ӧ да дь чи, 
әме ча wа р’е бь за нь бьн?» 6Иса 
wи р’а гот: «Әз ьм, р’е, р’ас ти 

у жи йин. Т’ә не пе Мьн йәк 
дь ка рә бе щәм Ба ве. 7Һә гәр 
wә Әз нас кь рь мә, һу не Ба ве 
Мьн жи нас бь кьн*. Аwа жь 
вьр шун да һун Wи нас дь кьн 
у wә Әw ди ти йә». 
8Фи ли по же р’а гот: «Хӧ дан, 

к’а Ба ве ни ша ни мә кә, бә си 
мә йә!» 9Иса же р’а гот: «Фи-
ли по! Һа qас wәхт Әз т’ә ви wә 
мә у һе тӧ Мьн нас на ки? Йе 
кӧ Әз ди ть мә, Бав ди ти йә. Тӧ 
ча wа дь бе жи: ‹Ба ве ни ша ни 
мә кә›? 10Тӧ ба wәр на ки кӧ 
Әз на ва Ба ве да мә у Бав на ва 
Мьн да йә? Әв хә бә ред кӧ Әз 
wә р’а дь бе жьм, нә кӧ хwә сә-
ри хwә дь бе жьм, ле әw Ба ве 
кӧ на ва Мьн да дь ми нә, Әw ә 
кӧ йа Хwә дь кә. 11Мьн ба wәр 
бь кьн, кӧ Әз на ва Ба ве да мә 
у Бав жи на ва Мьн да йә. Ле 
һә гәр на, һә ма пе ван кь ред 
Мьн ба wәр бь кьн. 12Әз р’аст 
бе хе льф wә р’а дь бе жьм, әwе 
кӧ ба wә ри йа хwә Мьн би нә, 
әw кь ред кӧ Әз дь кьм, әwе 
хwә ха жи бь кә. У жь ван кь ра 
мәс тьр жи wе бь кә, чьм ки Әз 
дь чь мә щәм Ба ве Хwә. 13Пе 
на ве Мьн һун чь бь хwа зьн, 

* 14:7 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Һә гәр wә Әз нас бь кь ра ма, 
wә йе Ба ве Мьн жи нас бь кь ра». 
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Әзе бь кьм, wә ки Бав пе Кӧр’ 
бе р’у мәт кь рь не. 14Һә гәр һун 
пе на ве Мьн тьш тә ки бь хwа зьн 
Әзе бь кьм. 

Исасоздьдә
кӧР’ӧһ’еПирозбьшинә

15Һә гәр һун Мьн һ’ьз дь кьн, 
һу не т’ә ми йед Мьн хwәй кьн. 
16Әзе жи жь Ба ве һи ви кьм у 
Әwе Пьш то ва нә ки дьн бь дә 
wә, wә ки һ’ә та-һ’ә та йе т’ә ви 
wә бь ми нә. 17Әw ә әw Р’ӧ һ’е* 
кӧ р’ас ти йе ә’лам дь кә у дьн йа 
нь ка рә Wи qә бул кә, чьм ки 
нә Wи дь би нә у нә жи Wи нас 
дь кә. Ле һун Wи нас дь кьн, 
чьм ки Әw т’ә ви wә дь ми нә у 
wе на ва wә да бә. 
18Әз wә се wиф на һе льм, Әзе 

ди са сәр wә да бем. 19Һь нә ки 
шун да иди дьн йа йе Мьн нә-
би нә, ле һу не Мьн бь би ньн. 
Чьм ки Әз дь жим, һу не жи 
бь жин. 20Wе р’о же һу не бь за-
нь бьн кӧ Әз на ва Ба ве Хwә да 
мә, һун на ва Мьн да нә у Әз 
жи на ва wә да мә. 
21Әwе кӧ т’ә ми йед Мьн qә-

бул дь кә у wан хwәй дь кә, әw ә 
йе кӧ Мьн һ’ьз дь кә. У әwе кӧ 

Мьн һ’ьз дь кә, әwе жь али йе 
Ба ве Мьн да бе һ’ьз кь рь не. Әзе 
жи wи һ’ьз бь кьм у Хwә wи ва 
ә’йан кьм». 
22Щь һу даф, нә йе Ис хәр йо-

ти го тә Wи: «Хӧ дан, әwе ча wа 
бә, кӧ Те Хwә мә ва ә’йан ки, 
ле дьн йа йе ва на?» 
23Иса ле вә гә р’анд у го те: 

«Һәр кә се кӧ Мьн һ’ьз бь кә, 
wе го ть на Мьн хwәй кә, Ба ве 
Мь не жи wи һ’ьз бь кә у Әме 
бе нә щәм wи, т’ә ви wи бь ми-
ньн. 24Әwе кӧ Мьн һ’ьз на кә, 
әw го ть нед Мьн хwәй на кә. 
Әве го ть на кӧ һун дь бь һен нә 
йа Мьн ә, ле йа Ба ве Мьн ә, кӧ 
Әз шан дь мә. 25Һә ла һе кӧ Әз 
ль щәм wә мә, Мьн әв йә ка на 
wә р’а го тьн. 26Ле Пьш то ван, 
аwа го ти Р’ӧ һ’еф Пи роз, кӧ Бав 
wе бь на ве Мьн бь ши нә, Әwе 
wә һи ни һ’ә му тьш ти кә у һәр 
тьш тед кӧ Мьн wә р’а го ть нә, 
wе би нә би ра wә. 
27Әз ә’дь ла йи йе wә р’а дь һе-

льм, wе ә’дь ла йи йа Хwә дь дь мә 
wә. Әз ӧса на дьм ча wа кӧ дьн йа 
дь дә wә. Бь ра дь ле wә нә qьл-
qь лә у нә тьр сьн! 28Wә бь һист 
кӧ Мьн wә р’а гот: ‹Әзе һә р’ьм, 

* 14:17 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Р’ӧ һ’е Р’ас ти йе кӧ дьн йа нь ка рә Wи 
qә бул кә». 
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ле ди са сәр wә да бем!› Һә гәр 
wә Әз һ’ьз бь кь ра ма, һу не ша 
бь бу на кӧ Әз дь чь мә щәм Ба ве, 
чьм ки Бав сәр Мьн р’а йә. 29У 
нь һа әв йә ка на Мьн бә ри qә-
wь ман дь не wә р’а го тьн, wә ки 
га ва әw йәк бь qә wь мьн, һун 
ба wәр бь кьн. 30Иди Әзе т’ә ви 
wә гә лә ки хә бәр нә дьм, чьм ки 
ва йә сәр wе ре ве дьн йа йе те. 
Һ’ӧ кӧ ме wи qәт сәр Мьн т’ӧнә, 
31ле бь ра дьн йа бь за нь бә wә-
ки Әз Ба ве һ’ьз дь кьм у Ба ве 
ча wа т’ә ми ль Мьн кь ри йә Әз 
ӧса дь кьм. 

Р’а бьн, әм жь вьр һә р’ьн. 

К’олатьрийейәр’аст

151Әз ьм к’о ла ть ри йе-
йә р’аст, Ба ве Мьн жи 

р’әз ван ә. 2Һәр ч’ь qь ле Мьн ва 
кӧ бәр на дә әw дь бь р’ә. Ле әw 
ч’ь qь ле кӧ бәр дь дә жь чьр пи йа 
па qьж дь кә, wә ки һе гә лә ки 
бәр бь дә. 3Һун иди па qьж ьн 
бь wе го ть не йа кӧ Мьн wә р’а 
го ти йә. 4Нав Мьн да бь ми ньн, 
Әз жи нав wә да. Ча wа ч’ь qьл 
хwә ха нь ка рә бәр бь дә, һә гәр 
к’о ле ва нә ми нә, ӧса жи һун 
нь ка рьн, һә гәр Мьн ва нә ми ньн. 
5Әз ьм к’о ла ть ри йе, һун жи 

ч’ь qьл ьн. Әwе кӧ Мьн ва дь-
ми нә у Әз жи wи ва дь ми ньм, 

әwе гә лә ки бәр бь дә. Чьм ки 
бе йи Мьн һун нь ка рьн т’ӧ тьш-
ти бь кьн. 6Һә гәр йәк Мьн ва 
нә ми нә, әw ми на ч’ь qь лә ки 
wе да ави ти йә, кӧ һ’ьшк дь бә. 
У т’оп дь кьн да ве жь нә на ва 
егьр дь шә wь ти ньн. 7Һә гәр һун 
на ва Мьн да бь ми ньн у го ть нед 
Мьн жи на ва wә да бь ми ньн, 
һун чь дь хwа зьн бь хwа зьн, wе 
wә р’а бе да йи не. 8Бь ве йә ке 
Ба ве Мь не бе р’у мәт кь рь не, 
га ва һун пе гә ләк бәр да йи не 
бь дь нә к’ьф ше, кӧ һун бу нә 
ша гьр тед Мьн. 
9Бав ча wа Мьн һ’ьз дь кә, Әз 

жи ӧса wә һ’ьз дь кьм. Һ’ьз кь рь на 
Мьн да бь ми ньн. 10Һә гәр һун 
т’ә ми йед Мьн хwәй кьн, һу не 
һ’ьз кь рь на Мьн да бь ми ньн, ча-
wа кӧ Мьн т’ә ми йед Ба ве Хwә 
хwәй кь рьн у һ’ьз кь рь на Wи да 
дь ми ньм. 11Мьн әв йә ка на wә-
р’а го тьн, wә ки ша бу на Мьн 
на ва wә да бь ми нә у ша бу на 
wә т’ә мам бә. 12Әв ә т’ә ми йа 
Мьн: Һәв дӧ һ’ьз бь кьн, ча wа 
кӧ Мьн һун һ’ьз кь рьн. 13Т’ӧ 
һ’ьз кь рьн сәр wе һ’ьз кь рь не-
р’а т’ӧнә, кӧ йәк ә’мь ре хwә 
бәр дос тед хwә ва бь дә. 14Һун 
дос тед Мьн ьн, һә гәр һун wан 
т’ә ми йед кӧ Әз дь дь мә wә хwәй 
дь кьн. 15Жь вьр шун да Әз wә 
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‹хӧ лам› һ’ә саб на кьм, чьм ки 
хӧ лам һаш пе т’ӧнә кӧ аха йе 
wи чь дь кә. Мьн һун дост һ’ә-
саб кь рьн, чьм ки һәр тьш тед 
кӧ Мьн жь Ба ве Хwә бь һис тьн 
wә ва да нә ә’йан кь рь не. 16Нә 
кӧ wә Әз бь жар тьм, ле Мьн 
һун бь жар тьн у к’ьфш кь рьн, 
wә ки һун һә р’ьн бәр бь дьн у 
бә ре wә бь ми нә. Һьн ге һун 
чь кӧ пе на ве Мьн жь Ба ве 
бь хwа зьн, Әwе бь дә wә. 17Әз 
т’ә ми йа ве йә ке дь дьм, кӧ һун 
һәв дӧ һ’ьз бь кьн. 

Нәйартийадьнйайе
18Һә гәр дьн йа бь жә нә wә, 

бь за нь бьн кӧ бә ри wә жә ни-
йа йә Мьн. 19Һә гәр һун п’а ра 
дьн йа йе бу на, дьн йа йе йед 
хwә һ’ьз бь кь ра. Ле Мьн һун 
жь дьн йа йе бь жар ть нә, һун 
нә п’а ра дьн йа йе нә, лә ма 
дьн йа дь жә нә wә. 20Wе хә бә ра 
кӧ Мьн wә р’а го ти йә би нь нә 
би ра хwә, кӧ: ‹Хӧ лам нә сәр 
аха йе хwә р’а йә›. Һә гәр Әз 
зе ран дь мә, wе wә жи бь зе ри-
ньн. Һә гәр го ть на Мьн хwәй 
кь рь нә, wе го ть на wә жи хwәй 
кьн. 21Ле ван һ’ә му тьш та бо на 
на ве Мьн wе би нь нә сә ре wә, 

чьм ки Wи нас на кьн, Йе кӧ 
Әз шан дь мә. 
22Һә гәр Әз нә һа та ма у Мьн 

wан р’а хә бәр нә да, гӧ нед wа не 
т’ӧнә бу на. Ле әw нь һа нь ка рьн 
ща ба гӧ нед хwә бь дьн. 23Әwе 
кӧ дь жә нә Мьн, әw дь жә нә 
Ба ве Мьн жи. 24Һә гәр Мьн нав 
wан да нә кь ра на, әw кь ред кӧ 
т’ӧ кә си нә кь рь нә, гӧ нед wа не 
т’ӧнә бу на. Ле нь һа ди тьн, һьн 
жә ни йа нә Мьн, һьн жи Ба ве 
Мьн. 25Ле бә ле әв йәк бу, wә ки 
әw го ть на кӧ Qа ну на wан да 
һа ти йә нь ви са ре бе се ри: 
 ‹Щи ки ба ди һә wаф жә ни йа нә 

Мьн›*. 
26Га ва әw Пьш то ван бе, к’и-

жа ни Әзе жь Ба ве wә р’а бь ши-
ньм, әw Р’ӧ һ’е кӧ wе р’ас ти йе 
wә р’а гь ли кә, Йе кӧ жь Ба ве 
дәр те, һьн ге Әwе бо на Мьн 
шә’ дә ти йе бь дә. 27Һу не жи 
шә’ дә ти йе бь дьн, чьм ки сә ре 
се ри да һун т’ә ви Мьн бу нә.
 

161Мьн әв йә ка на wә р’а 
го тьн, wә ки һун п’ьшкф 

нә бьн. 2Әwе wә жь к’ь ниш та 
дәр хь нә дәр ва. Wәх те жи бе, 
wә ки к’и кӧ wә бь кӧ жә жи, wе 
бь фь кь рә йан чи йә әw Хwә дер’а 

* 15:25 Зә бур 35:19; 69:4. 
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qӧ льх дь кә. 3Wе ван тьш та бь-
кьн, чьм ки wа на нә Бав нас 
кьр у нә жи Әз нас кь рьм. 
4Ле бә ле Мьн әв йә ка на wә р’а 
го тьн, wә ки га ва әw wәхт бе, 
һун би нь нә би ра хwә кӧ Мьн 
әв йә ка на wә р’а го ть нә. 

К’ареР’ӧһ’еПироз

Мьн сә ре се ри да әв тьшт wә-
р’а нә го тьн, чьм ки Әз т’ә ви wә 
бум. 5Ле нь һа Әз дь чь мә щәм 
Йе кӧ Әз шан дь мә у жь wә т’ӧ 
кәс жь Мьн на пьр сә: ‹Те к’ӧ да 
һә р’и?› 6Мьн кӧ әв йә ка на wә р’а 
го тьн, лә ма дь ле wә к’ә сә ре ва 
т’ь жи бу йә. 7Ле бә ле Әз р’ас-
ти йе wә р’а дь бе жьм, бо на wә 
һе р’ьнд ә кӧ Әз һә р’ьм. Һә гәр 
Әз нә чьм, Пьш то ван wе нә йе 
щәм wә, ле һә гәр Әз һә р’ьм, Әзе 
Wи бь ши нь мә щәм wә. 8Га ва 
Әw бе, Әwе гӧ нед мә рь вед дь не 
бь дә р’у йе wан, һә qи-нә һә qи-
йе ль бәр wан вә кә у ди wа на 
Хwә де wан ва ә’йан кә. 9Бо на 
гӧ на wе ә’йан кә, чьм ки әwа-
на ба wә ри йа хwә Мьн най ньн. 
10Бо на һә qи-нә һә qи йе wе ә’йан 
кә, чьм ки Әз дь чь мә щәм Ба ве 
Хwә у иди һу не Мьн нә би ньн. 
11Бо на ди wа на Хwә де wе ә’йан 
кә, чьм ки ди wа на сәр wе ре ве 
дьн йа йе бу йә. 

12Һе гә ләк тьшт һә нә кӧ 
Әз wә р’а бе жьм, ле нь һа һун 
нь ка рьн wан бь бьн. 13Ле га ва 
әw Р’ӧ һ’е Р’ас ти йе бе, Әwе wә 
бәр бь т’ә ма ми йа р’ас ти йе бь бә. 
Чьм ки Әwе нә кӧ хwә сә ри хwә 
хә бәр дә, ле чь кӧ бь бь һе, Әwе 
wе йә ке бе жә у тьш тед кӧ һе 
нә qә wь ми нә wе wә р’а гь ли кә. 
14Әwе р’у мә та на ве Мьн бь льнд 
кә, чьм ки Әwе жь Мьн бьс ти нә 
у wә р’а гь ли кә. 15Һәр тьш тед 
Ба ве кӧ һә нә әw йед Мьн ьн. 
Лә ма Мьн гот, кӧ Р’ӧ һ’е жь 
Мьн бьс ти нә у wә р’а гь ли кә. 

Бәрхwәк’әтьнушабун
16Һь нә ки шун да һу не Мьн 

нә би ньн у ди са һь нә ки шун да 
һу не Мьн бь би ньн». 17Һьн ге 
ша гьр тед Wи һь нә ка һәв дӧ-
р’а го тьн: «Әва чь го тьн ә кӧ 
Әw мә р’а дь бе жә? ‹Һь нә ки 
шун да һу не Мьн нә би ньн› у 
ди са ‹һь нә ки шун да һу не Мьн 
бь би ньн›. Дь бе жә жи: ‹Чьм ки 
Әз дь чь мә щәм Ба ве Хwә›?» 18У 
wа на дь гот: «Әв ‹һь нәк wәхт› 
кӧ дь бе жә, әw чь йә? Әм фә’м 
на кьн кӧ Әw чь дь хwа зә бе жә». 
19Иса за нь бу кӧ әw дь хwа-

зьн же бь пьр сьн, һьн ге wан р’а 
гот: «Һун бо на ве го ть на Мьн 
жь һәв дь пьр сьн, кӧ Мьн гот: 
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‹Һь нә ки шун да һу не Мьн нә-
би ньн› у ди са ‹һь нә ки шун да 
һу не Мьн бь би ньн›? 20Әз р’аст 
бе хе льф wә р’а дь бе жьм, һу не 
шин у гь ри бьн, ле дьн йа йе 
ша бә, һу не бәр хwә к’әвьн, ле 
бәр хwә к’ә ть на wә йе бь бә ша-
бун. 21Га ва жь нәк дь к’ә вә бәр 
за р’е, щә фе дь к’ь ши нә, чьм ки 
сь һ’ә та wе пе р’а гь һиш ти йә. Ле 
га ва зар’ же р’а дь бә, иди щә фа 
на йе би ре жь дәст wе ша бу не, 
кӧ мә рик һа тә дь не. 22Р’аст ә 
һун жи нь һа бәр хwә дь к’ә вьн, 
ле Әзе wә ди са бь би ньм у дь ле 
wә йе бь әшq у ша бу не ва т’ь жи 
бә у т’ӧ кә се wе ша бу не жь wә 
нәс ти нә. 23Әwе р’о же һу не жь 
Мьн т’ӧ тьш ти нә пьр сьн. Әз 
р’аст бе хе льф wә р’а дь бе жьм, 
кӧ һун пе на ве Мьн чь жь Ба ве 
бь хwа зьн, Әwе бь дә wә. 24Һ’ә та 
нь һа wә пе на ве Мьн т’ӧ тьшт 
нә хwәс ти йә. Бь хwа зьн, һу не 
бьс ти ньн, ӧса wә ки ша бу на wә 
т’ә мам бә. 

Мьндьнйабьндәсткьр
25Мьн әв йә ка на wә р’а бь 

мә сә ла го тьн. Wәх те бе Әзе 
иди бь мә сә ла wә р’а хә бәр 
нә дьм, ле аш кә рә дәр һә qа Ба-
ве да wә р’а бе жьм. 26Wе р’о же 
һу не пе на ве Мьн бь хwа зьн. 

Әз wә р’а на бе жьм кӧ Әзе бо на 
wә һи ви жь Ба ве бь кьм. 27Бав 
Хwә ха wә һ’ьз дь кә, чьм ки wә 
Әз һ’ьз кь рь мә у ба wәр кь ри йә 
кӧ Әз жь щәм Хwә де һа ть мә. 
28Әз жь Ба ве qә ти йам у һа ть-
мә дьн йа йе. Ди са Әз дьн йа йе 
дь һе льм у дь чь мә щәм Ба ве». 
29Ша гьр тед Wи го ть не: «Ва 

йә Тӧ нь һа аш кә рә хә бәр дь-
ди, нә кӧ пе мә сә ла. 30Нь һа әм 
фә’м дь кьн, кӧ Тӧ һәр тьш ти 
зани у нә һ’әw щә йә кӧ жь Тә 
бь пьр сьн, Тӧ пеш да ща бе дь ди. 
Бо на ве йә ке әм ба wәр дь кьн, 
кӧ Тӧ жь щәм Хwә де һа ти йи». 
31Иса wан р’а гот: «Нь һа һун 

ба wәр дь кьн? 32Ва wәх те бе у 
һа ти йә жи, кӧ һу не бә ла-бә-
ла йи бьн, һәр кә се һә р’ә щи йе 
хwә у Мьн т’ә не бь һе лә. Ле Әз 
нә т’ә не мә, чьм ки Бав т’ә ви 
Мьн ә. 33Мьн әв йә ка на wә р’а 
го тьн, wә ки пе Мьн һун хwә йе 
ә’дь ла йи йе бьн. Һу не дьн йа-
йе да тән га си йеф бь би ньн, ле 
мер хас бьн! Мьн дьн йа кь рә 
бьн дәс те Хwә». 

Исабонабаwәрмәнда
дӧадькә

171Ча хе Иса әв йә ка на 
го тьн, бә ре Хwә ә’з мен-

да кьр у гот: «Ба во, wәхт пе р’а 
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гь һиш ти йә. Кӧ р’е Хwә р’у мәт 
кә, wә ки Кӧр’ жи Тә р’у мәт кә. 
2Тә һ’ӧ кӧ ме ль сәр т’ә ма ми йа 
мә рь ва йе да Wи, wә ки жи йи-
на һ’ә та-һ’ә та йе бь дә һ’ә му йед 
кӧ Тә да нә Wи. 3Әв ә жи йи на 
һ’ә та-һ’ә та йе, wә ки әw Тә нас 
кьн, ча wа Хwә де йе р’ас ти бе-
шь ри ки-бе һә вал у ӧса жи Иса 
Мәсиһе кӧ Тә шан ди йә. 4Мьн 
Тӧ ль сәр р’у йе ә’р де р’у мәт кь-
ри, әw шь хӧ ле Тә да бу Мьн кӧ 
Әз бь кьм Мьн ани се ри. 5Ба во, 
бь wе р’у мә та Мь нә кӧ һе бә ри 
ә’фь ран дь на дьн йа йе ль щәм 
Тә һә бу нь һа Мьн р’у мәт кә 
ль бәр Хwә. 

6Мьн Тӧ wан мә рь ва ва ә’йан 
кь ри, йед кӧ Тә жь дьн йа йе 
да нә Мьн. Әw йед Тә бун, Тә 
әw да нә Мьн у wа на го ть на Тә 
хwәй кьр. 7Нь һа әw иди за ньн 
һәр тьш тед кӧ Тә да нә Мьн 
әw жь Тә нә. 8Әw хә бә ред кӧ 
Тә да нә Мьн, Мьн жи да нә 
wан у wа на әw qә бул кьр, әwе 
р’ас ти йе пе һ’ә си йан, кӧ Әз 
жь Тә һа ть мә у ба wәр кь рьн 
кӧ Тә Әз шан дь мә. 

9Әз бо на wан һи ви дь кьм. Нә 
кӧ бо на дьн йа йе һи ви дь кьм, ле 

бо на йед кӧ Тә да нә Мьн, чьм ки 
әw йед Тә нә. 10Чь кӧ йед Мьн 
ьн, әw йед Тә нә, чь кӧ йед Тә 
нә, әw йед Мьн ьн. У Әз бь wан 
р’у мәт кь ри мә. 11Нь һа Әз те мә 
щәм Тә, Әз иди нә дьн йа йе да мә, 
ле әwа на дьн йа йе да нә. Йа Ба ве 
Пи роз! Пе wи на ве Хwә йи кӧ Тә 
да йә Мьн ван хwәй кә*, wә ки 
бь бьн йәк, ча wа Әз у Тӧ йәк ьн. 
12Га ва Әз т’ә ви wан бум, Мьн 
әw пе на ве Тә хwәй дь кь рьн, пе 
wи на ве кӧ Тә да йә Мьн, Мьн 
хwә йи ти ль wан кьр. Жь wа на 
т’ӧ кәс ӧн да нә бу, пеш ть ри йе 
мь рь не р’а да йи, wә ки нь ви сар бе 
се ри. 13Ле нь һа Әз те мә щәм Тә 
у ван йә ка дьн йа йе да дь бе жьм, 
wә ки ша бу на Мьн дь ле wан да 
т’ә мам бә. 14Мьн хә бә ра Тә 
ги һан дә wан у дьн йа жә ни йа 
wан, чьм ки әw нә жь дьн йа йе 
нә, ча wа кӧ Әз нә жь дьн йа йе 
мә. 15Әз һи ви на кьм кӧ Тӧ wа-
на жь дьн йа йе һьл ди, ле wә ки 
Тӧ wан жь йе Хь раб хwәй ки. 
16Әw нә жь дьн йа йе нә, ча wа кӧ 
Әз нә жь дьн йа йе мә. 17Wан бь 
р’ас ти йа Хwә бӧ һӧр ти-жь ба рә 
кә. Хә бә ра Тә р’ас ти йә. 18Ча wа 
кӧ Тә Әз шан дь мә дьн йа йе, Мьн 

* 17:11 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Пе на ве Хwә ван хwәй кә, 
йед кӧ Тә да нә Мьн». 
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жи әw шан дь нә дьн йа йе. 19Бо-
на wан Әз Хwә бӧ һӧр ти-жь ба рә 
дь кьм, wә ки әw жи бь р’ас ти йе 
бӧ һӧр ти-жь ба рә бьн. 
20Әз нә т’ә не бо на wан һи ви 

дь кьм, ле бо на wан жи, йед кӧ 
бь го ть на wан wе ба wә ри йа хwә 
Мьн би ньн, 21wә ки һ’ә му жи 
бь бь нә йәк. Ба во, ча wа Тӧ на ва 
Мьн да йи у Әз на ва Тә да мә, 
ӧса жи бь ра әw на ва Мә да бьн*, 
бь ви аwайи дьн йа йе ба wәр 
бь кә, кӧ Тә Әз шан дь мә. 22Әw 
р’у мә та кӧ Тә да Мьн, Мьн да 
wан, wә ки әw бь бьн йәк, ча wа 
Әз у Тӧ йәк ьн: 23Әз на ва wан-
да, Тӧ жи на ва Мьн да, wә ки 
әw т’ь фа qе даф лап гь һиш ти 

бьн у дьн йа бь за нь бә кӧ Тә Әз 
шан дьм у ӧса wан һ’ьз дь ки, 
ча wа Мьн һ’ьз дь ки. 
24Йа Ба во, Әз дь хwа зьм wә-

ки йед кӧ Тә да нә Мьн, Әз ль 
к’ӧ бьм, әw жи т’ә ви Мьн бьн, 
wә ки әw р’у мә та кӧ Тә да йә 
Мьн бь би ньн, чьм ки һе бә ри 
ә’фь ран дь на дьн йа йе Тә Әз 
һ’ьз кь рь мә. 25Йа Ба ве р’аст! 
Дьн йа Тә нас на кә, ле Әз Тә 
нас дь кьм у әва на жи за ньн 
wә ки Тә Әз шан дь мә. 26Мьн 
Тӧ wан ва да йи ә’йан кь рь не у 
Әзе һе бь дь мә ә’йан кь рь не, 
wә ки әw һ’ьз кь рь на кӧ Тә Әз 
пе һ’ьз кь рь мә на ва wан да бә 
у Әз жи на ва wан да бьм». 

* 17:21 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «ӧса жи бь ра әw на ва Мә да 
бьн» аһа йә: «ӧса жи бь ра әw т’ә ви Мә бь бь нә йәк». 

Гьртьн,хачкьрьнфур’абунаИса

ГьртьнаИса
(Мәтта26:47‑56;Марqос
14:43‑50;Луqа22:47‑53)

181Пәй ве хә бәр да не р’а Иса 
т’ә ви ша гьр тед Хwә дәр-

ба зи wи али йе нә wа ла Qьд ро не 
бу. Ль wе дә ре бах чәк һә бу, Иса 
ша гьр тед Хwә ва к’ә ть не. 2Щь-
һу да жи йе кӧ wе нә ма ми йа Wи 

бь кь ра әw щи за нь бу, чьм ки 
Иса у ша гьр тед Хwә ва гә ләк 
ща ра ль wе дә ре дь щь ви йан. 
3Аwа Щь һу да к’о мә кә әс кә ра 
у но бә да ра хwә р’а жь али йе 
фе рь си у сә рә кед к’а һи на да 
һьл да бу, бь фә нә ра, агьр у ч’ә ка 
һа тә wи щи йи. 4Иса һәр тьшт 
за нь бу кӧ wе чь бе сә ре Wи, 
пеш да чу у wан р’а гот: «Һун ль 
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к’е дь гә р’ьн?» 5Wа на ле вә гә р’анд 
у го ть не: «Ль Исайе Ньс рә те!» 
Иса го тә wан: «ӘЗ ЬМ». 

Щь һу да йе кӧ нә ма ми йа Wи 
кь рь бу жи т’ә ви wан бу. 6Га ва 
гот кӧ: «ӘЗ ЬМ*!» сәр пьш те 
чун у к’ә ть нә ә’р де. 7Һьн ге Иса 
ди са жь wан пьр си: «Һун ль 
к’е дь гә р’ьн?» Wан гот: «Исайе 
Ньс рә те». 
8Иса ль wан вә гә р’анд у гот: 

«Мьн wә р’а гот, кӧ Әз ьм. Аwа 
һә гәр һун ль Мьн дь гә р’ьн, бь-
һе льн бь ра әва на һә р’ьн». 9Әв 
йәк бу wә ки әw хә бә ра wи йә кӧ 
бә ре го ть бу р’аст дә ре: «Әwед 
кӧ Тә да нә Мьн, Мьн жь wан 
т’ӧ кәс ӧн да нә кьр»*. 
10Һьн ге Шьм һ’ун-Пәт рус 

әw шу ре кӧ пе р’а бу к’ь шанд 
у ави тә хӧ ла ме сә рәк к’а һин у 
гӧ һе wи йи р’ас те пә канд. На-
ве wи хӧ ла ми Мал хо бу. 11Иса 
Пәт рус р’а гот: «Шур те кә qа веф! 
Әзе ча wа wе к’а са кӧ Ба ве да йә 
Мьн вә нә хwьм?» 

Исабәрсәрәкк’аһин
(Мәтта26:57‑58;

Марqос14:53‑54;Луqа22:54)

12Пәй ве йә ке р’а к’о ма әс кә-
ра у сәр да ре wан у но бә да ред 

щь һу йа Иса гьр тьн у гь ре дан. 
13Пе ши йе Әw бь рь нә щәм 
Һә на не хә зу ре Qә йа фа. Qә-
йа фа сә рәк к’а һи не wе са ле 
бу. 14Әва әw Qә йа фа бу, йе кӧ 
щь һу ши рәт кь рь бун у го ть-
бу: «Һе р’ьнд ә, бь ра йәк бо на 
щьм ә’ те бь мь рә». 

ПәтрусИсаинк’ардькә
(Мәтта26:69‑70;

Марqос14:66‑68;Луqа22:55‑57)

15Шьм һ’ун-Пәт рус у ша гьр-
тә ки дьн пәй Иса дь чун. Әw 
ша гьрт кӧ на се сә рәк к’а һин 
бу, т’ә ви Иса к’ә тә һ’әw ша сә-
рәк к’а һин, 16ле Пәт рус дәр ва 
ль бәр де ри сә кь ни. Паше 
әw ша гьр те на се сә рәк к’а-
һин дәр к’әт у т’ә ви дәр гәһ-
ва не хә бәр да, Пәт рус бь рә 
һьн дӧр’. 17Һьн ге wе ща ри йа 
дәр гәһ ван жь Пәт рус пьр си: 
«Дь бә кӧ тӧ жи жь ша гьр тед 
Ви мә рь ви йи?» Пәт рус го те: 
«На, әз ни ньм». 
18Wи ча хи, һә wа кӧ сар бу, 

хӧ лам у но бә да ра пе к’о мь ре 
агьр ве хьс ть бун, сә кь ни бун у 
хwә гәрм дь кь рьн. Пәт рус жи 
ль щәм wан сә кь ни бу, хwә 
гәрм дь кьр. 

* 18:6 Шьро вә кь рь не бьн р’еза Йу һ’ән на 8:58-да бь ху ньн. 
* 18:9 Йу һ’ән на 6:39. 
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Пьрсасәрәкк’аһин
(Мәтта26:59‑66;

Марqос14:55‑64;Луqа22:66‑71)

19Һьн ге сә рәк к’а һин жь Иса 
дәр һә qа ша гьр тед Wи у һин кь-
рь на Wи да пьр си. 20Иса щаб да 
у гот: «Мьн дьн йа йе р’а аш кә рә 
хә бәр да йә, һәр гав к’ь ниш та да 
ӧса жи п’а рьст гә һе да, к’и дә ре 
кӧ һ’ә му щь һу дь щь ви йан һин 
дь кь рьн. Мьн т’ӧ тьшт дь зи ва 
нә го ти йә. 21Тӧ чь ма жь Мьн 
дь пьр си? Жь йед кӧ бь һис ть нә 
бь пь рсә, к’а Мьн wан р’а чь го-
ти йә. Әw за ньн Мьн чь го ти йә». 
22Га ва Иса әв йәк гот, но бә-

да рә ки ль wьр сә кь ни шә ма qәк 
ль Wи хьст у гот: «Тӧ ча wа ща ба 
сә рәк к’а һин дь ди?» 23Иса ле 
вә гә р’анд у го те: «Һә гәр Мьн 
хь раб хә бәр да, хь ра би йа Мьн 
бе жә. Ле һә гәр Әз р’аст дь бе жьм, 
тӧ чь ма Мьн дь хи?» 24Һьн ге 
Һә нан Әw гь ре да йи шан дә 
щәм Qә йа фа йе сә рәк к’а һин. 

ПәтрусдисаИсаинк’ардькә
(Мәтта26:71‑75;

Марqос14:69‑72;Луqа22:58‑62)

25Шьм һ’ун-Пәт рус һе ль wьр 
сә кь ни хwә гәрм дь кьр. Жь 
wи пьр син: «Дь бә кӧ тӧ жи жь 
ша гьр тед Wи йи?» Әwи ин к’ар 

кьр у гот: «На, әз ни ньм». 26Хӧ-
ла мә ки сә рәк к’а һин, жь хwә-
ха ти йа wи, йе кӧ Пәт рус гӧ һе 
wи пә кан дь бу, же пьр си: «Нә 
бах чә да мьн тӧ т’ә ви Wи ди ти?» 
27Һьн ге Пәт рус ди са ин к’ар кьр 
у wе дә ме дик банг да. 

ИсальбәрПилатоф
(Мәтта27:1‑2,11‑14;

Марqос15:1‑5;Луqа23:1‑5)

28Wи ча хи Иса жь щәм Qә йа-
фа бь рь нә qә сь ра wә лиф. Сә ре 
сь бә һе зу бу у щь һу нә к’ә ть-
нә qә сь ре, wә ки хwә ль го ра 
ә’дә тед шуш тьн-вә шуш ть не 
нә һ’ә р’ь ми ньн, кӧ бь ка рь бьн 
хwа рь на Щә жь наф Дәр баз бу-
не бь хwьн. 29Һьн ге Пи ла тоф 
дәр к’ә тә дәр ва, һа тә щәм wан 
у пьр си: «Һун Ви мә рь ви чь да 
нә һәq дь кьн?» 

30Wа на ле вә гә р’анд у го ть не: 
«Һә гәр Әw нә йә ки зӧлм к’ар 
бу йа, мә Әw нә дь да дәс те тә». 
31Һьн ге Пи ла то wан р’а гот: 
«Һа не һун хwә ха Ви бь бьн у ль 
анә го ри qа ну на хwә ди wа на Wи 
бь кьн». Щь һу йа ле вә гә р’анд у 
го ть не: «Изь на мә т’ӧнә кӧ әм 
т’ӧ кә си бь кӧ жьн». 32Әв йә ка 
бу, кӧ әw го ть на Иса бе се ри, 
кӧ да бу фә’м кь рь не, Әwе ча wа 
бь мь рә. 
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33Һьн ге Пи ла то ди са к’ә тә 
qә сь ра wә ли, га зи Иса кьр у же 
пьр си: «Тӧ йи П’ад ше щь һу йа?» 
34Иса ле вә гә р’анд у го те: «Тӧ ве 
йә ке хwә ха дь бе жи, йан һь нә кед 
дьн бо на Мьн тә р’а го ть нә?» 

35Пи ла то гот: «Чь ма әз щь һу 
мә? Мь лә те Тә у сә рә кед к’а һи на 
Тӧ да нә дәс те мьн. Тә чь кь ри йә?» 
36Иса щаб да у гот: «П’ад ша ти йа 
Мьн нә жь ве дьн йа йе йә. Һә гәр 
п’ад ша ти йа Мьн жь ве дьн йа йе 
бу йа, бәр дәс ти йед Мь не шәр’ 
кь ра на кӧ Әз нә к’ә та ма дәс те 
щь һу йа. Ле п’ад ша ти йа Мьн нә 
жь ве дьн йа йе йә». 
37Һьн ге Пи ла то же р’а гот: 

«Wә ки ӧса йә Тӧ п’ад ша йи?» 
Иса щаб да у гот: «Тӧ хwә ха 
дь бе жи Мьн кӧ: ‹Тӧ п’ад ша йи›. 
Әз бо на ве йә ке бу мә у бо на 
ве йә ке һа ть мә дьн йа йе, wә ки 
бо на р’ас ти йе шә’ дә ти йе бь дьм. 
Һәр кә се кӧ жь али йе р’ас ти йе 
йә, гӧһ дь дә дән ге Мьн». 
38Пи ла то же пьр си: «Р’ас ти 

чь йә?» 

Диwанедаһ’ӧкӧмекӧштьне
льсәрИсадәрдьхьн
(Мәтта27:15‑31;

Марqос15:6‑20;Луqа23:13‑25)

Пәй ве пьр се р’а, Пи ла то ди са 
дәр к’ә тә дәр ва щәм щь һу йа у 

wан р’а гот: «Әз т’ӧ нә һә qи йе 
Ви да на би ньм. 39Ле әв ә’дә те 
wә йә кӧ әз Щә жь на Дәр-
баз бу не да йә ки гьр ти бо на 
wә бәр’ дьм. Һун дь хwа зьн кӧ 
әз бо на wә П’ад ше щь һу йа 
бәр’ дьм?» 
40Һьн ге wан һе кь рә qи р’ин, 

го тьн: «Нә кӧ Ви мә рь ви, ле 
Ба ра бас бәр’ дә!» Ба ра бас жи 
qа ча хәк бу.

 

191Һьн ге Пи ла то Иса бьр у 
да бәр qам чи йа. 2Әс кә ра 

жи т’а щәк жь сть ри йа вә гьр тьн 
у да нә сә ре Wи у чӧ хә ки ширкф 
ль Wи кь рьн. 3Ль бәр Wи дь-
сә кь нин у дь го тьн: «Хwәш бә, 
П’ад ше щь һу йа!» У шә маq ль 
Wи дь хьс тьн. 

4Пи ла то ди са дәр к’ә тә дәр ва 
у wан р’а гот: «Ва йә нь һа әз Wи 
ти нь мә дәр ва щәм wә, wә ки һун 
бь за нь бьн кӧ мьн т’ӧ сущ Wи да 
нә ди ти йә». 5Һьн ге Иса т’а ще 
сть ри ль се ри у чӧ хе ширк ле 
дәр к’ә тә дәр ва. Пи ла то wан р’а 
гот: «Ва йә Әw мә рь ва!» 
6Га ва сә рә кед к’а һи на у но-

бә да ра Әw дит, кь рь нә qи р’ин 
у го тьн: «Wи хачф кә, Wи хач 
кә!» Пи ла то wан р’а гот: «Һун 
Wи бь бьн хач кьн. Әз хwә ха т’ӧ 
сущи Wи да на би ньм». 
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7Щь һу йа ле вә гә р’анд у го-
ть не: «Qа ну нә кә мә һә йә у 
анә го ри wе qа ну не* гә рә ке 
Әw бе кӧш ть не, чьм ки Wи 
Хwә Кӧ р’е Хwә де һ’ә саб кьр». 
8Га ва Пи ла то әв йәк бь һист, 

һе тьрс к’ә тә сәр. 9Әw ди са чу 
һьн дӧ р’е qә сь ра wә ли у Исар’а 
гот: «Тӧ жь к’ӧ йи?» Ле Иса ща-
ба wи нә да. 10Пи ла то го тә Wи: 
«Тӧ т’ә ви мьн хә бәр на ди? Тӧ 
нь за ни кӧ һ’ӧ кӧ ме мьн һә йә әз 
Тә бәр’ дьм у һ’ӧ кӧ ме мьн һә йә 
Тә бь дь мә хач кь рь не?» 
11Иса ле вә гә р’анд у го те: 

«Һә гәр жь жор тә р’а нә һа та 
да йи не, т’ӧ һ’ӧ кӧ ме тә wе ль 
сәр Мьн т’ӧнә бу йа. Лә ма гӧ не 
wи, йе кӧ Әз да мә дәс те тә һе 
мә зьн ә». 

12Пәй wе йә ке р’а Пи ла то дь-
кьр кӧ Иса бәр’ да, ле щь һу йа 
кь рә qи р’ин у го тьн: «Һә гәр тӧ 
Ви мә рь ви бәр’ ди, тӧ нә дос те 
Qәй сәрф и! Һәр кә се кӧ хwә 
п’ад ша һ’ә саб дь кә, әw нә йа ре 
Qәй сәр ә!» 

13Га ва Пи ла то әв йәк бь һист, 
Иса дәр хьс тә дәр ва у әw ль 
һә рә маф ди wа не р’у ньшт, wи 
щи йе кӧ же р’а дь го тьн «Сә ле 
Кә вь ри», бь иб ра ни Га ба та. 

14Р’о жаф т’ьв да рәк кь рь на Щә-
жь на Дәр баз бу не бу, нив ро 
не зи ки сь һ’ә та донз дә һа Пи-
ла то щь һу йа р’а гот: «Ва йә 
П’ад ше wә!» 
15Ле wа на кь рә qи р’ин: «Wи 

бь бә, Wи бь бә! Wи хач кә!» 
Пи ла то wан р’а гот: «П’ад ше wә 
хач кьм?» Сә рә кед к’а һи на ле 
вә гә р’ан дьн: «Пеш ть ри Qәй сәр 
п’ад ша ки дьн бо на мә т’ӧнә!» 
16Һьн ге әwи Иса да дәс те wан, 
wә ки бе хач кь рь не. 

ХачкьрьнаИса
(Мәтта27:32‑44;

Марqос15:21‑32;Луqа23:26‑43)

Wан Иса һьл да бь рьн. 17Иса 
Хwә ха ха че Хwә һьл да у дәр к’ә-
тә wи щи йе кӧ же р’а дь бе жьн 
«Щи йе Qаф», бь иб ра ни «Гол-
го та». 18Ль wе дә ре Әw т’ә ви дӧ 
мә рь вед дьн хач кь рьн, һәр йәк 
ль к’е лә кә ке, Иса на ва wан да 
бу. 19Пи ла то т’әх тәк жи нь ви си 
у фе за ха че хьст, кӧ аһа нь ви-
сар бу: «ИСАЙЕ НЬС РӘ ТЕ, 
П’АД ШЕ ЩЬ ҺУ ЙА». 20Гә ләк 
щь һу йа әв нь ви са ра сәр т’әх тә 
хwән дьн, чьм ки әw щи йе кӧ 
Иса ле һа ть бу хач кь рь не не зи ки 
ба жер бу у бь иб ра ни, ла ти ни 

* 19:7 Qа ну на К’а һин ти йе 24:16. 
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у йу на ни һа ть бу нь ви са ре. 
21Сә рә кед к’а һи нед щь һу йа 
Пи ла то р’а го тьн: «Нә нь ви сә 
‹П’ад ше щь һу йа›! Ле бь нь ви сә 
кӧ ‹Wи гот: Әз П’ад ше щь һу йа 
мә›». 22Пи ла то гот: «Мьн чь 
нь ви си, нь ви си». 

23Га ва әс кә ра Иса хач кь рьн, 
к’ьн щед Wи һьл дан, кь рь нә чар 
п’а ра, һәр йә ки р’а п’а рәк. Ле 
к’ьн ща Wи йә сәр жи һә бу, кӧ 
жь се ри һ’ә та бь ни һу нан ди у 
бе дь рун бу. 24Һьн ге һәв дӧ р’а 
го тьн: «Wә рьн әм ви нә qә ле-
шьн, әм п’әшк ба ве жьн, к’а 
wе к’е р’а бь к’ә вә». Әв йәк бу, 
wә ки нь ви сар бе се ри: 
 «К’ьн щед Мьн нав хwә да 

п’а рә вә кь рьн 
 у сәр п’о те Мьн п’әшк ави-

тьн»*. 
Әс кә ра жи һә ма әв йәк кьр. 
25Ль бәр ха че Иса ди йа Wи, 

ха ти йа Wи, Мәр йә ма жь на 
Кло пас у Мәр йә ма Мәж дә ла-
ни сә кь ни бун. 26Иса кӧ ди йа 
Хwә у әw ша гьр те кӧ Wи же һ’ьз 
дь кьр ль wе дә ре сә кь ни ди тьн, 
ди йа Хwә р’а гот: «Ә’вде! Ва йә 
кӧ р’е тә!» 27Паше го тә ша гьрт: 
«Ва йә ди йа тә!» Жь һьн ге ва 
әви ша гьр ти әw бь рә ма ла хwә. 

МьрьнаИса
(Мәтта27:45‑56;

Марqос15:33‑41;Луqа23:44‑49)

28Пәй ве йә ке р’а Иса за нь бу 
һәр тьш тед кӧ wе бь бу на иди 
qә wь мин, һьн ге Wи гот: «Әз 
т’и мә», wә ки нь ви сар бе се-
ри. 29Ль wьр фь ра qә кә сьр ке ва 
да гьр ти һә бу. Wа на лу фь каф 
бә’ ре сьр ке да кьр, сә ре да рь ка 
зо хе ваф да нин у дь ре жи бәр 
дә ве Wи кь рьн. 30Га ва кӧ Иса 
сьр кәф вә хwар, гот: «Т’ә мам 
qә wь ми!» Сә ре Хwә бәр жер 
кьр у р’ӧ һ’е Хwә да. 

Готьнап’ехәмбәртесери
31Әв йәк кӧ р’о жаф т’ьв да-

рәк кь рь не да qә wь ми, щь һу йа 
нә дь хwәст wә ки щьн йаз ль сәр 
ха че бь ма на, чьм ки әw шә ми 
бо на wа на р’о жә кә гә ләк ә’зиз 
бу. Wа на жь Пи ла то һи ви кьр, 
wә ки һәс ту йед р’ә’ нед хач бу йи-
йа бе нә шке нан дь не у жь wьр 
бе нә һьл да не. 32Һьн ге әс кәр 
һа тьн, пе ши йе һәс ту йед р’ә’-
нед йә ки шке нан дьн у пәй р’а 
р’ә’ нед йе дьн, кӧ т’ә ви wи 
һа ть бу хач кь рь не. 33Ле га ва кӧ 
әw не зи ки Иса бун у ди тьн кӧ 

* 19:24 Зә бур 22:18. 
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Әw иди мь ри йә, wа на һәс ту-
йед р’ә’ нед Wи нәш ке нан дьн. 
34Ле ди са жь әс кә ра йә ки р’ьм 
нәк’ са Wи р’а кьр у пе р’а-пе р’а 
ав у ху не авит. 35Йе кӧ әв йәк 
дит шә’ дә ти да, wә ки һун жи 
ба wәр бь кьн. Шә’ дә ти йа wи 
р’аст ә у әw занә кӧ р’ас ти йе 
дь бе жә. 36Әв йә ка qә wь ми, 
wә ки әw нь ви сар бе се ри: 
 «Т’ӧ һәс ту йе Wи wе нә йе 

шке нан дь не»*. 
37Нь ви са рә кә дьн жи аһа дь-
бе жә: 
 «Әwе ль Wи бь нь һе р’ьн, 

нәк’ са к’и жа ни qӧл кь-
рьн»*. 

ДәфьнкьрьнаИса
(Мәтта27:57‑61;

Марqос15:42‑47;Луqа23:50‑56)

38Пәй ве йә ке р’а, Усь веф жь 
Ари мәт йа йе кӧ ша гьр те Иса бу, 
ле жь тьр са щь һу йа хwә ә’йан 
нә дь кьр, һи ви жь Пи ла то кьр 
кӧ щьн йа зе Иса жь ха че пә йа кә 
у Пи ла то изьн да йе. Һьн ге әw 

чу щьн йа зе Иса жь ха че пә йа 
кьр. 39Ни ко де мо жи т’ә ви wи 
һат, йе кӧ пеш да шәв һа ть бу 
щәм Иса, не зи ки си ки ло грам* 
удф у зь мьрф т’әв һәв кь ри ани. 
40Щьн йа зе Иса һьл дан, ль 
анә го ри ә’дә те дә фьн кь рь на 
щь һу йа, бь һа рәтф ле дан у Әw 
qә дә ке к’ь та ни да к’ә фән кь-
рьн. 41Ль wи щи йе кӧ Иса ле 
һа ть бу хач кь рь не бах чәк һә бу 
у wи бах чә йи да жи т’ьр бә кә ну 
һә бу кӧ һе т’ӧ кәс те да нә һа ть бу 
да ни не. 42Иса кь рь нә wе т’ьр бе, 
чьм ки р’о жа т’ьв да рәк кь рь на 
щь һу йа бу, т’ьрб жи не зик бу. 

Т’ьрбавала
(Мәтта28:1‑10;

Марqос16:1‑8;Луqа24:1‑12)

201Р’о жа йәк шә ме*, qә-
рә бәр бан га сь бә һе зу, 

Мәр йә ма Мәж дә ла ни чу сәр 
т’ьр бе. Ди на хwә да йе, wе кә вьр 
жь бәр дә ре т’ьр бе wе да кь ри 
йә. 2Дәст хwә да р’ә ви чу щәм 
Шьм һ’ун-Пәт рус у wи ша гьр те 

* 19:36 Дәр к’ә тьн 12:46; Жь мар 9:12; Зә бур 34:20. 
* 19:37 Зә кә ри йа 12:10. 
* 19:39 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Сәд ли тьр». Сәд ли ть ред 
р’о ма йи йа йә һьн ге qа си си ки ло гра мед иро йин ә. 
* 20:1 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Р’о жа һ’әф ти йе йә пе шьн», чьм-
ки бо на щь һу йа р’о жа һ’әф ти йе йә пе шьн йәк шәм бу, аwа го ти «лә’д». 
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дьн, йе кӧ Иса же һ’ьз дь кьр у 
wан р’а гот: «Хӧ дан жь т’ьр бе 
дәр хьс ть нә у әм нь за ньн кӧ 
Әw дани нә к’ӧ дә ре!» 
3Һә ма һьн ге Пәт рус у ша-

гьр те дьн дәр к’ә ть нә дәр ва у 
бәр бь т’ьр бе чун. 4Һәр дӧ жи 
һәв р’а дь р’ә ви йан, ле ша гьр те 
дьн жь Пәт рус зу тьр дь р’ә ви йа 
у әw пе ши йа wи гь һиш тә сәр 
т’ьр бе. 5Wи хwә qуз кьр у ди-
на хwә да йе, wе к’ә фән ль wьр 
ә, ле хwә ха нә к’ә тә һьн дӧр’. 
6Һьн ге Шьм һ’ун-Пәт рус кӧ 
пәй wи дь һат гь һиш те, к’ә тә 
һьн дӧ р’е т’ьр бе, ди на хwә да йе, 
wе к’ә фән ль wьр ә 7у дәст ма-
ла се ри нә т’ә ви к’ә фән бу, ле 
qат кь ри али ки да ни бу. 8Паше 
ша гьр те дьн жи к’ә тә һьн дӧр’, 
йе кӧ пе ши йе гь һиш ть бу сәр 
т’ьр бе. Әwи дит у ба wәр кьр. 
9Wан һе нь ви сар фә’м нә кь рь бу, 
кӧ гә рә ке Иса жь мь рь не р’а-
бу йа. 10Пәй ве йә ке р’а ша гьрт 
вә гә р’и йа нә щи йед хwә. 

ИсаХwәнишани
МәрйәмаМәждәланидькә

(Марqос16:9‑11)

11Ле Мәр йәм жь т’ьр бе дәр 
сә кь ни бу у дь гь ри йа. Wе бь гь ри 
хwә qуз кьр у ль һьн дӧ р’е т’ьр бе 
нь һе р’и, 12һьн ге ди на хwә да йе, 

wе дӧ мьл йа к’ә тед к’ьнщ сь пи, 
ль wи щи йе кӧ щьн йа зе Иса 
ле да ни бу р’у ньш ть нә, йәк 
бәр сә ри йе у йе дьн бьн п’и йе. 
13Мьл йа к’ә та wе р’а гот: «Ә’вде! 
Тӧ чь ма дь гь ри йи?» Мәр йә ме 
гот: «Хӧ да не мьн һьл да нә у әз 
нь за ньм Әw дани нә к’ӧ дә-
ре». 14Га ва әwе әв йәк гот, ль 
пьшт хwә ва вә гә р’и йа у дит 
кӧ Иса ль wе дә ре сә кь ни йә, 
ле wе нь за нь бу кӧ әw Иса йә. 
15Иса го тә wе: «Ә’вде, тӧ чь ма 
дь гь ри йи? Тӧ ль к’е дь гә р’и?» 
Мәр йә ме т’ь ре qәй әw р’әз ван 
ә, әwе го те: «Әз хӧ лам, һә гәр 
тә Әw һьл да йә, мьн р’а бе жә тә 
Әw да ни йә к’ӧ дә ре, wә ки әз 
Wи жь wе дә ре һьл дьм». 16Иса 
го те: «Мәр йәм!» Мәр йә ме бә ре 
хwә да Wи у бь иб ра ни го те: 
«Р’аббо ни!» кӧ те фә’м кь рь не: 
«Дәрс дар». 
17Иса го тә wе: «Мьн нә гь рә, 

чьм ки Әз һе р’а нә бу мә щәм 
Ба ве. Ле һә р’ә щәм бь ред Мьн у 
wан р’а бе жә. ‹Әзе р’а бь мә щәм 
Ба ве Хwә у щәм Ба ве wә, щәм 
Хwә де йе Хwә у щәм Хwә де йе 
wә›». 18Мәр йә ма Мәж дә ла ни 
чу щәм ша гьр та у wан р’а гот: 
«Мьн Хӧ дан дит» у тьш тед 
кӧ Иса wе р’а го ть бу wан р’а 
гь ли кьр. 
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ИсаХwәнишани
шагьртедХwәдькә
(Мәтта28:16‑20;

Марqос16:14‑18;Луqа24:36‑49)

19Хут wе ева ре, р’о жа йәк шә ме, 
га ва ша гьрт щь ви йа йи бун, жь 
тьр са щь һу йа жи дә ри ль сәр 
wан да да йи бун, һьн ге Иса һат 
на ва wан да сә кь ни у wан р’а гот: 
«Ә’дь ла йи wә р’а». 20Әв тьшт 
гот, дәст у нәк’ са Хwә ни ша-
ни wан кь рьн. Һьн ге ша гьрт 
гә лә ки ша бун, га ва кӧ Хӧ дан 
ди тьн. 21Паше Иса ди са wан-
р’а гот: «Ә’дь ла йи wә р’а. Ча wа 
кӧ Ба ве Әз шан дьм, ӧса жи Әз 
wә дь ши ньм». 22Әв йәк кӧ гот, 
п’ь фи сәр wан кьр у wан р’а гот: 
«Һа не Р’ӧ һ’е Пи роз бьс ти ньн. 
23Һун гӧ нед к’е бь бах ши ньн, 
әwе бе нә бах шан дь не, гӧ нед 
к’е нә бах ши ньн, әwе нәй нә 
бах шан дь не». 

ИсауТ’ума
24Т’у ма йе йә ки жь һәр донз-

дә һа, кӧ же р’а «Һә вал-ще wи» 
дь го тьн, нә т’ә ви wан бу га ва 
кӧ Иса һат. 25Һьн ге ша гьр тед 
ма йин wи р’а го тьн: «Мә Хӧ дан 
дит». Әwи wан р’а гот: «Һ’ә та 
кӧ әз дәw са мь ха дәс тед Wи да 
нә би ньм, т’ь ли йа хwә нә дь мә 

сәр дәw са мь ха у дәс те хwә жи 
нә кь мә нәк’ са Wи, әз т’ӧ щар 
ба wәр на кьм». 
26Пәй һ’әйшт р’о жа р’а, ша-

гьр тед Иса ди са мал да бун у 
Т’у ма жи т’ә ви wан бу. Дә ри 
да да йи бун, ле Иса һат, на ва 
wан да сә кь ни у гот: «Ә’дь ла йи 
wә р’а». 27Паше Т’у ма р’а гот: 
«Т’ь ли йа хwә би нә вьр у дәс тед 
Мьн бь нь һе р’ә, дәс те хwә жи 
би нә у бь кә нәк’ са Мьн. Нә ба-
wә ри йе нә кә, ле ба wәр бь кә!» 
28Т’у ма ле вә гә р’анд у го те: 

«Хӧ да не мьн у Хwә де йе мьн!» 
29Иса го тә wи: «Тә Әз ди тьм лә ма 
ба wәр кьр? Хwә зи ль wан, йед 
кӧ нә ди ть нә, ле ба wәр дь кьн!» 

Мәрәмевек’ьтебе
30Иса ль бәр ша гьр тед Хwә 

һе гә ләк ни ша нед дьн жи кь-
рьн, кӧ ве к’ь те бе да нә һа ть нә 
нь ви са ре. 31Ле бә ле әв һа ть нә 
нь ви са ре, wә ки һун ба wәр бь-
кьн, кӧ Иса йә Мәсиһ, Кӧ р’е 
Хwә де у бь ве ба wә ри йа пе на ве 
Wи жи йи на wә һә бә. 

Исаугьртьнамә’сийа

211Пәй ве йә ке р’а Иса ди са 
Хwә ль дә ве го ла Тә бә-

ри йа йе ни ша ни ша гьр тед Хwә 
кьр. Әw бь ви аwайи qә wь ми: 



268

ЙУ Һ’ӘН НА, 21  

* 21:15 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Тӧ Мьн жь wан зә’ф тьр һ’ьз дь ки?» 

2Шьм һ’ун-Пәт рус, Т’у ма йе 
кӧ же р’а дь го тьн «Һә вал-ще-
wи», На тан йе ле жь Qа на йа 
Щә ли ле, кӧ р’ед Зә бә ди у дӧ 
ша гьр тед Исайә дьн һәв р’а бун. 
3Шьм һ’ун-Пәт рус wан р’а гот: 
«Әз дь чьм кӧ мә’ си йа бь гь рьм». 
Wа на wи р’а гот: «Әм жи т’ә ви 
тә тен». Һьн ге әw р’а бун чун 
к’ә ть нә qә йь кә ке, ле wе шә ве 
т’ӧ тьшт нә гьр тьн. 
4Сь бәһ са фи бу, Иса ль дә ве 

го ле сә кь ни, ле ша гьр та нь за-
нь бу кӧ Әw Иса йә. 5Һьн ге Иса 
го тә wан: «Ла wьк но! Wә тьшт 
нә гьр ти йә?» Wа на ле вә гә р’анд 
у го ть не: «На». 6Әwи го тә wан: 
«Т’о р’е ба ве жь нә али йе qә-
йь ке йи р’ас те һу не бь гь рьн». 
Wа на жи т’ор’ ави те у жь дәст 
гә ләк бу на мә’ си йа нь ка рь бун 
кӧ т’ор’ бь к’ь шан да на. 

7Һьн ге wи ша гьр те кӧ Иса же 
һ’ьз дь кьр Пәт рус р’а гот: «Әw 
Хӧ дан ә!» Га ва Шьм һ’ун-Пәт рус 
бь һист кӧ әw Хӧ дан ә, к’ьн ща 
хwә ави тә сәр хwә, чьм ки әw 
тә’ зи бу у хwә ави тә го ле. 8Ле 
ша гьр тед ма йин т’ор’ мә’ си йа ва 
к’ь шан дьн у пе qә йь ке гь һиш ть нә 
бә жеф, чьм ки әw нә дур бун, ле 
qа си сәд ме ть ри ду ри бә же бун. 

Исат’әвишагьртедхwә
нандьхwә

9Га ва әw дәр к’ә ть нә бә же, 
wьр агь ре жь к’о мь ре ве хьс-
ти ди тьн, мә’ си ль сәр у нан 
жи ль бәр. 10Иса wан р’а гот: 
«Һь нәк жь wан мә’ си йед кӧ wә 
һе жа гьр ть нә би ньн». 11Шьм-
һ’ун-Пәт рус жи к’ә тә qә йь ке у 
т’ор’ к’ь шан дә бә же, йа кӧ сәд 
пен щи се мә’ си йед гьр те да 
бун. Һа qас гә ләк бун жи, ле 
ди са т’ор’ нә qә ль ши. 
12Иса wан р’а гот: «Wә рьн 

тә’ш те бь хwьн». Жь ша гьр та 
т’ӧ кә си жи тӧ рӧш нә кьр кӧ же 
бь пьр си йа: «Тӧ к’и йи?» Чьм ки 
wа на за нь бу кӧ Әw Хӧ дан ә. 
13Һьн ге Иса не зик бу, әw нан 
һьл да да wан у ӧса жи мә’ си. 
14Әва иди ща ра сь си йа бу кӧ 
Иса пәй мь рьн-р’а бу на Хwә р’а 
ша гьр тед Хwә ва хӧйа бу. 

ИсауПәтрус
15Га ва wан тә’ш те хwар, Иса 

жь Шьм һ’ун-Пәт рус пьр си: 
«Шьм һ’у не кӧ р’е Йу һ’ән на, 
тӧ Мьн гә лә ки һ’ьз дь ки, йан 
әw Мьн гә лә ки һ’ьз дь кьн?*» 
Пәт рус же р’а гот: «Бә ле Хӧ дан, 
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Тӧ зани кӧ әз Тә һ’ьз дь кьм». 
Иса wи р’а гот: «Бәр хед Мьн 
бь ч’е ри нә». 
16Иса ща ра дӧ да wи р’а гот: 

«Шьм һ’у не кӧ р’е Йу һ’ән на, 
тӧ Мьн һ’ьз дь ки?» Әwи гот: 
«Бә ле Хӧ дан, Тӧ зани әз Тә 
һ’ьз дь кьм». Иса же р’а гот: 
«Шь ван ти йе пә зед Мьн бь кә». 
17Иса ща ра сь се йа жь Пәт-

рус пьр си: «Шьм һ’у не кӧ р’е 
Йу һ’ән на, тӧ Мьн һ’ьз дь ки?» 
Һьн ге дь ле Пәт рус еши йа кӧ 
Wи се ща ра wи р’а гот: «Тӧ Мьн 
һ’ьз дь ки?» у гот: «Хӧ дан, Тӧ 
һәр тьш ти зани, Тӧ зани кӧ әз 
Тә һ’ьз дь кьм». Иса wи р’а гот: 
«Пә зед Мьн бь ч’е ри нә. 18Әз 
р’аст бе хе льф тә р’а дь бе жьм, 
га ва кӧ тӧ хорт бу йи, тә хwә ха 
qа йи ша хwә гь ре дь да у к’ӧ да 
тә дь хwәст дь чу йи. Ле га ва 
кӧ тӧ кал би, те дәс тед хwә 
бь льнд ки у йә ки дь не пьш та 
тә гь ре дә у тә бь бә wи щи йе 
кӧ тӧ на хwа зи һә р’е йи». 19Wи 
әв йәк гот, да ә’йан кь рь не кӧ 
әwе бь чь щу р’ә мь рь не р’у мә-
те бь дә Хwә де. Пәй ве йә ке р’а 
Wи Пәт рус р’а гот: «Пәй Мьн 
wә рә». 

Исаушагьртеһ’ьзкьри
20Пәт рус пьшт хwә ва зь вь-

р’и, дит әw ша гьр те кӧ Иса же 
һ’ьз дь кә пәй wан те. Әва әw 
ша гьрт бу, йе кӧ ши ва ева ре да 
хwә ави ть бу һ’ә ме за Иса у го-
ть бу: «Хӧ дан әw к’и йә, кӧ wе 
нә ма ми йа Тә бь кә?» 21Пәт рус 
га ва әw дит, жь Иса пьр си: 
«Хӧ дан, ле ижар әве ча wа бә?» 
22Иса wи р’а гот: «Һә гәр Әз 

бь хwа зьм кӧ әw бь ми нә һ’ә та 
Әз бем, чи тә р’а йә? Тӧ пәй 
Мьн wә рә!» 

23Әва го ть на на ва хушк-бь ра да 
бә ла бу, йа не әw ша гьр те нә мь рә. 
Ле бә ле Иса бо на wи нә го ть бу, 
кӧ әw на мь рә, ле го ть бу: «Һә гәр 
Әз бь хwа зьм кӧ әw бь ми нә һ’ә та 
Әз бем, чи тә р’а йә?» 

24Әва әw ша гьрт ә, йе кӧ бо на 
ван йә ка шә’ дә ти йе дь дә, ӧса 
жи әв йәк нь ви син. Әм за ньн 
кӧ шә’ дә ти йа wи р’аст ә. 
25Һе гә ләк кь ред дьн жи 

һә нә, йед кӧ Иса кь рь нә. Һә-
гәр әw бь һур-гь ли бь һа та на 
нь ви са ре, бь т’әх ми на мьн, әw 
к’ь те бед нь ви сар wе дьн йа йе да 
щи нә бу на. 
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Пешготьн

К’ь те ба «К’а ред Шан ди йа» ду ма йи йа «Мьз ги ни йаф Лу qа» йә, 
йа кӧ бь дәс те Лу qа һа ти йә нь ви са ре. Мә рә ме к’ь те бе әw ә, кӧ 
шь ро вә кә пәй чу йед Мәсиһф ча wа бь р’е бә ри йа Р’ӧ һ’еф Пи роз 
ль Ор шә ли меф, Щь һус та неф, Са мәр йа йеф у wә ла тед ма йин да 
бу нә шә’ дед Wи (1:8). Ӧса жи дь дә к’ьф ше, кӧ щь ви наф ну бь чь 
зә лу ли йе у тә’ ли-тән ги йе һ’и ме хwә гьрт у бь али к’а ри йа Р’ӧ һ’е 
Пи роз ча wа на ва wан охьр мед гь ран да пеш да дь чу. Али ки дьн ва 
жи га ва һе к’ур дь би, дь би ни кӧ әва к’ь те ба т’а ри ха мә си һи йеф 
йә, кӧ жь Фь льс ти не на ва щь һу йаф дәст пе бу у паше бу ба wә ри кәф 
т’ә ма ми йа дьн йа йе. 

Әм дь ка рьн К’а ре Шан ди йа сәр се п’а ра п’а рә вә кьн: 
1. Бә ла бу на мә си һи йе Ор шә ли ме да, пәй жор һь ла ть на Исар’а 
(1:1–8:3) 
2. Бә ла бу на мә си һи йе жь Ор шә ли ме у Щь һус та не да гьр ти һ’ә та 
Са мәр йа йе, Ша ме у щи йед дь нә дор-бә ред Фь льс ти не (8:4–12:25) 
3. Бә ла бу на мә си һи йе на ва wә ла тед дор-бә ре Бә’ ра Сь пи (Бә’ ра 
Нав бә ре), һ’ә та Р’о ма йеф (13:1–28:31) 

Жь wан qә wь ман дь нед ве к’ь те бе да йә кә һә рә бәр бь ч’ә’в бо на 
кь ред Р’ӧ һ’е Пи роз нь ви сар ә, кӧ Р’о жаф Пен щи йә һ’ә саб да ль 
Ор шә ли ме сәр ба wәр мән да да ча wа qә wат ба ри у р’е бә ри йа щь-
ви не кьр, щь вин у сәр wе ред wе нав хә ба та wан да qә wат кь рьн. 
Һин кь рь нед мә си һи йед пе шьн на ва дан на син кь рь на да хӧйа дь бә. 
Аwа мә сә лә, на ва дан на си ни йа Пәт ру сеф шан ди даф пәй стан дь на 
Р’ӧ һ’е Пи роз р’а (2:14-36), на ва дан на си ни йа п’а рьст гә һе даф пәй 
qәнщ бу на йе ньг сә qәт р’а (3:11-26), щаб да йи на Стәй фан да бәр 
щь ви на гь рә гь ред Ор шә ли ме (7:1-53) у го ть нед Паw лос да (13:16-41; 
17:22-31; 20:18-35; 22:1-21; 24:10-21; 26:2-23). Әw qә wь ман дь нед 
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* 1:1 Лу qа 1:1-4. 

к’ьте бе да кӧ те нә бир ани не дь дь нә к’ьф ше, кӧ ча wа дан на син-
кьр ьн у һин кь рь нед шан ди йа бь wе qӧд рә те те нә кь рь не, йа кӧ 
бь qә wа та Р’ӧ һ’е Пи роз щь ви не да на ва ә’мь ре ба wәр мән да да те 
к’ьф ше у бь щь ви не Мьз ги ни йа Иса Мәсиһ дьн йа йе да бә ла дь бә. 

Сәрәщәмафькьрак’ьтебе

Һа зьр кь рь на шә’ дә ти йа шан ди йа (1:1-26) 
1. Соз у т’ә ми йа Исайә хь ла зи йе (1:1-14) 
2. Бь жар ть на Ма ти йо дәw са Щь һу да йеф Ис хәр йот 

(1:15-26) 
Шә’ дә ти йа Ор шә ли ме да (2:1–8:3) 
Шә’ дә ти йа wә ла тед Щь һус та не у Са мәр йа йе да (8:4–12:25) 
Qӧ ль хе Паw лос (13:1–28:31) 

1. Р’е wи ти йа Паw ло се шан ди йә пе шьн (13:1–14:28) 
2. Ше wь ра щь ви на Ор шә ли ме да (15:1-35) 
3. Р’е wи ти йа Паw ло се шан ди йә дӧ да (15:36–18:22) 
4. Р’е wи ти йа Паw ло се шан ди йә сь си йа (18:23–21:16) 
5. Паw ло се гьр ти Ор шә ли ме да, Qәй сә ри йе да у р’е wи-

ти йа wи йә һ’ә та Р’о ма йе у ахь ри (21:17–28:31) 

БонаР’ӧһ’ефПирозисоз‑
дайи

(Луqа24:49)

11Т’е йо фи ло йе хwә йи qә дьр, 
мьн к’ь те ба хwә йә пе шьн-

да* дәр һә qа wан һ’ә му тьш та да 
нь ви си, чь кӧ Иса кьр у һин 
кьр, жь се ри да 2һ’ә та wе р’о жа 
кӧ бәр бь ә’з мен һа тә һь ла ть не. 
Ле һе бә ри ә’з мен һь ла ть не 
Әwи бь Р’ӧ һ’еф Пи роз т’ә ми 

ль шан ди йедф Хwә йә бь жар-
ти кьр. 3Пәй wан щә фа йед 
Хwә р’а Әwи гә ләк ща ра Хwә 
ни ша ни wан дь да, р’аст дь да 
из бат кь рь не кӧ Әw сах ә. Нав-
бә ра чьл р’о жи да wан ва хӧйа 
дь бу у дәр һә qа П’ад ша ти йаф 
Хwә де да wа на р’а хә бәр дь да. 
4Ща рә ке га ва Әwи т’ә ви wан 
нан дь хwар, т’ә ми да wан у гот: 
«Жь Ор шә ли меф дәр нә к’ә вьн, 
ле бә ле һи ви йа созе Ба веф 
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бьсә кь ньн, бо на к’и жа ни wә 
жь Мьн бь һист*. 5Йу һ’ән наф 
бь аве нь хӧ манд, ле һу не чәнд 
р’о жа шун да бь Р’ӧ һ’е Пи роз 
бе нә нь хӧ ман дь неф»*. 

ЖорһьлатьнаИса
(Марqос16:19‑20;
Луqа24:50‑53)

6Га ва ша гьртф һәв р’а щи ки 
бун, жь Иса пьр син у го ть не: 
«Хӧ данф, ви зә ма ни да Те П’ад-
ша ти йа Исра елеф ль wан вә гә-
р’и ни?» 7Әwи ль wан вә гә р’анд 
у гот: «Әw нә ише wә йә кӧ һун 
wан wәхт у зә ма на бь за нь бьн 
йед кӧ Ба ве бь һ’ӧ кӧ ме Хwә 
к’ьфш кь рь нә. 8Ле га ва Р’ӧ һ’е 
Пи роз бе сәр wә, һу не qә wа те 
бьс ти ньн у жь Ор шә ли ме да 
гьр ти т’ә ма ми йа Щь һус та неф, 
Са мәр йа йеф у һ’ә та сә ре дь не 
жи бь бь нә шә’ дед Мьн»*. 9Га-
ва әв йәк гот, бәр ч’ә’ ве wан 
бәр бь ә’з мен һа тә һь ла ть не у 
ә’w рә ки жь бәр ч’ә’ ве wан Әw 
вә шарт*. 

10Әw һе зур’ бь бун ль чу йи на 
Wи йә ә’з мен дь нь һе р’ин, ва дӧ 
мә рь ведф к’ьнщ сь пи щәм wан 
сә кь нин 11у го тьн: «Гә ли щә-
ли ли йаф! Һун чь ма ӧса сә кь ни 
нә у ль ә’з мен дь нь һе р’ьн? Әw 
Исайе кӧ жь нав wә һа тә һь-
ла ть не, wе ӧса жи бе, ча wа wә 
дит Әw чу ә’з мен». 

БьжартьнаМатийо
дәwсаЩьһудайефИсхәрйоти

(Мәтта27:3‑10)

12Һьн ге әwа на жь ч’и йа йеф 
Зәй т’у не вә гә р’и йа нә Ор шә ли-
ме, кӧ р’и йа р’о жә кә шә ми йе* 
ду ри Ор шә ли ме бу. 13Га ва һа-
ть нә ба жер, чу нә ода мә зь нә 
жор ьн, әw щи йе кӧ Пәт русф у 
Йу һ’ән наф, Аqубф, Ән дра wьс, 
Фи ли по, Т’у ма, Бәр то ло мә йо, 
Мәт та, Аqу беф Һал фа wо, Шьм-
һ’у не wә лат п’а рьстф у Щь һу да йеф 
Аqуб те да дь ман*. 14Ван һ’ә му йа 
һәр гав һәв р’а т’ә ви к’ӧл фә таф у 
Мәр йә маф ди йа Иса у бь ра йед 
Wи дӧа дь кь рьн. 

* 1:4 Лу qа 24:49. 
* 1:5 Мәт та 3:11; Мар qос 1:8; Лу qа 3:16; Йу һ’ән на 1:33. 
* 1:8 Мәт та 28:19; Мар qос 16:15; Лу qа 24:47-48. 
* 1:9 Мар qос 16:19; Лу qа 24:50-51. 
* 1:12 Бь го ть нә кә дьн: «Ки ло ме ть рә ке». 
* 1:13 Мәт та 10:2-4; Мар qос 3:16-19; Лу qа 6:14-16. 
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15Wан р’о жа да Пәт рус на ва 
ба wәр мән да да р’а бу, (кӧ ль wьр 
qа си сәд бист мә рь ви бун) у 
гот: 16«Гә ли бь ра! Гә рә ке әв 
нь ви са ра бь һа та се ри, ча wа 
кӧ бә ри ве йә ке Р’ӧ һ’е Пи роз 
бь дә ве Да wьдф бо на Щь һу даф 
го ть бу, кӧ әw бу р’е бә ре wан, 
йед кӧ Иса гьр тьн. 17Әw т’ә ви 
мә нав һ’ә са бе мә да бу у п’а ра 
wи жи на ва ви qӧ ль хи даф бу». 

18(Әwи бь һә qе кь ре хwә йи 
нә һәq ә’р дәк станд у ль wьр сәр 
се ри к’әт, зьк ле qә ль ши дьл-һ’ь-
на ве wи һ’ә му р’ь жи йан. 19Әва 
йә ка һ’ә му бь нә ли йедф Ор шә-
ли ме ва ә’йан бу, һ’ә та бь зь ма не 
хwә жи wи ә’р ди р’а Һә qьл дь ма 
го тьн, аwа го ти «Ә’р де ху не».)* 
20Пәт рус ду ма йи кьр гот: 

«Ча wа к’ь те ба Зә бу ра даф жи 
нь ви сар ә: 
 ‹Дә бь ра ма ла wи хь ра бә бә, 

кә сәк те да нә ми нә›* 
у: 
 ‹Дә бь ра qӧ ль хе wи йи сәр wер-

ти йе йә ки дьн бьс ти нә›**. 
21Аwа гә рә ке йәк жь wан ме ра 
бә, к’и жан кӧ т’ә ма ми йа wи 

wәх ти т’ә ви мә бу нә га ва Хӧ дан 
Иса т’ә ви мә дь чу дь һат, 22жь 
нь хӧ ман дь на Йу һ’ән на да гьр ти 
һ’ә та wе р’о жа кӧ Әw жь нав мә 
бәр бь ә’з мен һа тә һь ла ть не. Әw 
гә рә ке т’ә ви мә бь бә шә’ де р’а-
бу на Wи йә жь мь рь не». 

23Дӧ мә ри да нә сә кь нан дь не, 
йәк Усь веф кӧ же р’а Бар са бо 
дь го тьн (кӧ на ве wи да ни бун 
Йус то) у йе дьн Ма ти йо. 24Дӧа 
кь рьн у го тьн: «Хӧ дан, Тӧ кӧ 
дь леф һәр кә си зани, жь ван 
һәр дӧ йа к’и жа ни кӧ Тӧ дь бь-
же ри бь дә к’ьф ше, 25wә ки әви 
qӧ ль хе шан ди ти йе бьс ти нә, 
жь к’и жа ни Щь һу даф же к’әт 
кӧ һә р’ә щи йе хwә». 26П’әшк 
сәр wан ави тьн, п’а ра Ма ти йо 
к’әт у әw сәр һ’ә са бе йанз дәһ 
шан ди йа да зе дә бу. 

ҺатьнаР’ӧһ’еПироз
Р’ожафПенщийәһ’әсабда

21Га ва Р’о жа Пен щи йә һ’ә-
саб һат*, һ’ә му жи һәв р’а 

щи ки бун. 2Ньш ке ва жь ә’з мен 
ми на дән ге ба йе qа йим дән гәк 
һат у т’ә ма ми йа wе ма ла кӧ 

* 1:19 Мәт та 27:3-8. 
* 1:20 Зә бур 69:25. 
** 1:20 Зә бур 109:8. 
* 2:1 Qа ну на К’а һин ти йе 23:15-21; Qа ну на Дӧ ща ри 16:9-11. 
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те да р’у ньш ть бун т’ь жи кьр. 
3Һьн ге зь ма нед ми на ала ва 
егьр wан ва хӧйа бун у ль сәр 
һәр йә ки жь wан да нин. 4Һ’ә-
му бь Р’ӧ һ’е Пи роз т’ь жи бун 
у дәст пе кьр ьн зь ма нед ма йин 
хә бәр дан, ча wа кӧ Р’ӧ һ’е Пи роз 
әw дь да нә хә бәр да не. 
5Wи ча хи Ор шә ли ме да щь-

һу йедф хwә де хоф дь ман, әw жь 
нав һ’ә му мь лә тед бьн п’ә р’е 
ә’з мен да һа ть бун. 6Га ва әw 
дәнг һат, щьм ә’ тә кә гь ран 
щь ви йа у т’ә ви һәв бу, чьм ки 
дь бь һис тьн кӧ әwа на бь зь ма нед 
wан һәр йә ки хә бәр дь дан 7у 
һ’әйр-һ’ӧж мә к’ар, зән дә гьр тиф 
ма йи дь го тьн: «Әв һ’ә му йед кӧ 
хә бәр дь дьн нә жь Щә ли леф 
нә? 8Ле ча wа жь мә һәр йәк wи 
зь ма ни дь бь һе, йе кӧ әм нав да 
дь не к’ә ть нә? 9Пар то йи, мә ди, 
ә’ла ми, бь нә ли йед Мә со по там-
йа йе, Щь һус та не, Кә пә док йа йе, 
Пон то се, Ас йа йе*, 10Фь риг йа йе, 
Пам фил йа йе, Мь сь реф у йед ль 
али йе Либ йа йа не зи ки Ку ре не 
у ӧса жи йед хә ри бә жь Р’о меф 
һа ти, 11щь һуф у нә щь һу йедф кӧ 
һа ть нә сәр ба wә ри йаф щь һу-

йа, ӧса жи кь ре ти у ә’рәб. Әм 
дь бь һен кӧ әва на бь зь ма не мә 
кь ред Хwә де йә мә зьн дь бе жьн». 
12Һ’ә му йа һ’әйр-һ’ӧж мә к’ар 
шаш ма йи һәв дӧ р’а дь го тьн: «Әв 
чь һ’ә wал ә?» 13Ле һь нә ка жи 
qәр фе хwә дь кь рьн у дь го тьн: 
«Пе шә ра ва ну сәрх wәш бу нә». 

ДаннасинийаПәтрусә
пәйһатьнаР’ӧһ’еПирозр’а
14Һьн ге Пәт рус т’ә ви һәр 

йанз дә һа р’а бу дән ге хwә һьл да 
у щьм ә’ те р’а гот: «Гә ли щь һу-
йа у һ’ә му йед кӧ Ор шә ли ме да 
дь ми ньн! Бь ра әв йә ка wә ва 
ә’йан бә у гӧһ бь дь нә хә бә-
ред мьн. 15Әва на нә сәрх wәш 
ьн, ча wа кӧ һун дь фь кь рьн, 
һе сь бәһ зу сь һ’әт нә һә йә*. 
16Ле әва әw йәк ә, чь кӧ Йоел 
п’е хәм бәрф го ти йә: 
17 ‹Р’о жед ахь ри йе да Хwә де 

дь бе жә wе аһа бә: 
 Әзе жь Р’ӧ һ’е Хwә сәр һ’ә му 

мә рь ва да бь ба рин ьм, 
 кӧр’ у qи зед wә йе п’е хәм-

бәр ти йеф бь кьн, 
 ща һь лед wә йе ди ть но ка 

бь би ньн 

* 2:9 Wи ча хи «Ас йа» кем у зе дә wә кә Т’ьр кйа иро йин нас дь кь рьн. 
* 2:15 Щь һу йа ль го ра ә’дә те хwә сә ре сь бе нан нә дь хwа рьн һ’ә та сь-
һ’ә та нә һа пәй дӧа р’а. 
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 у кал-пи ред wә йе жи хәw на. 
18 Бә ле, Әзе wан р’о жа да Р’ӧ һ’е 

Хwә сәр хӧ лам у ща ри йед 
Хwә да жи бь ба рин ьм 

 у wе п’е хәм бәр ти йе бь кьн. 
19 Жор ль ә’з мен 
 тьш тед ә’щеб ма йи бь дь мә 

к’ьф ше 
 у жер сәр ә’р де жи ни ша на, 
 хун у агьр, ду у ду хан. 
20 Р’о йе бь qа рә 
 у һи ве жи сор бә ми на ху не, 
 һе бә ри һа ть на Р’о жаф Хӧ-

да нә мә зьн у на вә ни шан. 
21 У wе ӧса бә, һәр кә се кӧ га зи 

на ве Хӧ дан кә wе хь лазф 
бә›*. 

22Гә ли исра ели йа, ван хә бә ра 
бь бь һен! Исайе Ньс рә те, мә-
рь вә ки кӧ жь али йе Хwә де да 
к’ьфш кь ри бу, Хwә де пе Wи 
на ва wә да ни шан, к’ә рә мәт 
у кь ред qә wат кь рьн, ча wа кӧ 
һун хwә ха жи за ньн. 23Бо-
на Wи Хwә де һе пеш да qь рар 
кь рь бу у бь за нә бу на Wи Әw 
к’ә тә дәс те wә, wә жи бь дәс те 
нә р’ас та дар мь хе хьст кӧшт*. 
24Ле Хwә де qәй дед мь рь не йә 

щә фе вә кь рьн, Әw жь мь рь не 
р’а кьр, чьм ки мь рь не нь ка рь бу 
һ’ӧ кӧ ми сәр Wи бь кь ра*. 25Да-
wьд бо на Wи дь бе жә: 
 ‹Мьн т’ь ме Хӧ дан пе ши йа 

хwә дь дит, 
 чьм ки Әw ль али йе мь ни 

р’ас те йә, кӧ әз нә ль к’ӧ мьм. 
26 Бо на wе йә ке дь ле мьн ша 

бу, 
 зь ма не мьн жи жь әш qа 

нә сә кь ни, 
 бә дә на мь нә мь ри жи wе бь 

гӧ ман бь жи, 
27 чьм ки Тӧ мьн ди йа реф мь-

ри йа да на һе ли, 
 нә жи Те бь һе ли кӧ Пи ро зе 

Тә бь р’ь зә. 
28 Тә р’и йед ә’мьр мьн ва ә’йан 

кь рьн 
 у Те ша бу на дин да ра Хwә ва 

мьн т’ь жи ки›*. 
29Гә ли бь ра! Һ’әw щә йә кӧ әз 

аш кә рә бо на Да wьде бав ә’шир 
wә р’а бе жьм, кӧ әw мьр дә фьн 
кь рьн, т’ьр ба wи һ’ә та р’о жа 
иро жи на ва мә да йә. 30Ле әw 
кӧ п’е хәм бәр бу, wи за нь бу кӧ 
Хwә де бь сонд wи р’а соз да йә, 

* 2:21 Йоел 2:28-32. 
* 2:23 Мәт та 27:35; Мар qос 15:24; Лу qа 23:33; Йу һ’ән на 19:18. 
* 2:24 Мәт та 28:5-6; Мар qос 16:6; Лу qа 24:5. 
* 2:28 Зә бур 16:8-11. 
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wе жь бә дә на wи Йә ки дай нә 
сәр т’әх те wи*. 31Әwи әв йәк 
һе пеш да дит у бо на р’а бу на 
Мәсиһф гот, кӧ Әwе ди йа ре мь-
ри йа да нә ми нә, нә жи бә дә на 
Wи йе бь р’ь зә*. 32Әва әw Иса 
бу, йе кӧ Хwә де Әw жь мь рь не 
р’а кьр, кӧ әм һ’ә му жи шә’ дә 
нә. 33Хwә де Әw һьл к’ь шанд да 
к’е лә каф Хwә йә р’ас те, Әwи жи 
Р’ӧ һ’е Пи ро зи соз да йи жь Ба ве 
станд у жор да ба ранд, ча wа кӧ 
һун нь һа дь би ньн у дь бь һен. 
34Р’аст ә Да wьд нә чу бу ә’з ма на, 
ле wи хwә ха әв йәк гот: 
 ‹Хӧ дан го тә Хӧ да не мьн, 
 к’е лә ка Мь нә р’ас те р’у не, 
35 һ’ә та кӧ Әз дьж мь нед Тә 

бь кь мә бь не п’и йед Тә›*. 
36Нь һа бь ра т’ә ма ми йа ма ла 
Исра ел р’ьнд за нь бә әw Исайе 
кӧ wә хачф кьр, Хwә де Әw һьн 
кь рә Хӧ дан, һьн жи Мәсиһ». 
37Щьм ә’ те әв йәк кӧ бь һист, 

ми на ти рә ке дь ле wан к’әт, 
Пәт рус у шан ди йед ма йин-
р’а го тьн: «Әм чь бь кьн, гә ли 
бь ра?» 38Пәт рус wан р’а гот: 

«Т’о бәф кьн у бь ра жь wә һәр 
йәк бь на ве Иса Мәсиһ бо на 
бах шан дь на гӧ на бе нь хӧ ман-
дь неф у һу не Р’ӧ һ’еф Пи роз 
п’еш к’ешф бьс ти ньн. 39Әв соз 
бо на wә у за р’ед wә йә, ӧса жи 
бо на һ’ә му йед дур ә кӧ Хӧ дан 
Хwә де мә йе га зи wан кә». 
40Пәт рус бь гә ләк хә бә ред 

ма йин бь мә’ ри фә ти т’ә ми да 
у һи ви жь wан кьр у гот: «Хwә 
жь ви нь сь леф нә һәq хь лаз кьн». 
41Әwед кӧ хә бә ред wи qә бул кь-
рьн, пе аве һа ть нә нь хӧ ман дь неф 
у wе р’о же wә кә се һ’ә за ра ль 
һәв зе дә бун. 42Wан т’ь ме хwә 
ль һин кь рь на шан ди йа дь гьрт, 
ль һәв дь щь ви йан, нан кәр дь-
кь рьн* у дӧа дь кь рьн. 

Ә’мьребаwәрмәнда
43Хоф у тьрс дь к’ә тә сәр һәр 

кә си у бь дәс те шан ди йа гә ләк 
к’ә рә мәт у ни шан дь бун. 44Һ’ә-
му ба wәр мәнд һәв р’а бун у һәр 
тьш тед wан йәк бу. 45Һә букф у 
мьл к’е хwә жи дь фь ро тьн у бә-
ла йи һ’ә му йед һ’әw щә дь кь рьн. 

* 2:30 П’ад ша ти IV, 7:12-13; Зә бур 132:11. 
* 2:31 Зә бур 16:10. 
* 2:35 Зә бур 110:1. 
* 2:42 Ль ве дә ре те фә’м кь рь не, кӧ ба wәр мән да пе ши йе нан дь хwар, 
паше Ши ва Хӧ дан дәр баз дь кь рьн. 
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46Һәр р’ож бь т’ь фаqф дь чу нә 
п’а рьст гә һеф, ма ла да нан кәр-
дь кь рьн у әшq-ша бь дь ле сах 
хwа рьн дь хwа рьн, 47шь кь ри йа 
хwә Хwә де да нин у т’ә ма ми йа 
щьм ә’ те ль wан хwәш бу. Хӧ дан 
жи р’ож бь р’ож һ’ә са бе хь лаз-
бу йи йаф зе дә дь кьр. 

Qәнщбунайеньгадасәqәт
п’арьстгәһеда

31Ща рә ке Пәт рус у Йу һ’ән на 
wәх те дӧа йе сь һ’ә та сь си йа 

һьл дь к’ь ши йа нә п’а рьст гә һе. 
2Мә рь вә ки жь зьк ма ки йе да 
нь га да сә qәт һә бу, кӧ һәр р’ож 
да нин бәр дәр гә һе п’а рьст гә-
һе йи кӧ Бә дәw дь һа тә го ть не 
да да нин, кӧ жь йед дь һа ть нә 
п’а рьст гә һе п’арс кь ра. 3Әви 
кӧ дит Пәт рус у Йу һ’ән на дь-
к’ә вь нә п’а рьст гә һе, ла ва wан 
кьр кӧ п’ар се бь дь не. 4Пәт рус 
т’ә ви Йу һ’ән на ль wи нь һе р’и у 
го те: «Ль мә бь нь һе р’ә!» 5Әwи 
жи ль wан нь һе р’и у ч’ә’ ве wи 
ле бу, кӧ wе тьш тә ки жь wан 
бьс ти нә. 6Һьн ге Пәт рус го те: 
«Зер’ у зи ве мьн т’ӧнә, ле чи 
мьн һә йә әзе Wи бь дь мә тә. Бь 
на ве Иса Мәсиһе Ньс рә те р’а бә 
бь гә р’ә». 7Дәс те wи йи р’ас те 

гьрт р’а кьр, пе р’а-пе р’а qӧ ду ме 
чо ка у гу зә кед wи шь ди йан. 
8Әwи банз да сәр хwә сә кь ни, 
дәст пе кьр гә р’и йа у т’ә ви wан 
к’ә тә п’а рьст гә һе дь гә р’и йа, 
банз дь да у шь кь ри дь да Хwә де. 
9Га ва т’ә ма ми йа щьм ә’ те дит 
кӧ әw дь гә р’ә у шь кь ри йе дь дә 
Хwә де, 10нас кь рьн кӧ әw ә, йе 
кӧ бо на п’ар се бәр дәр гә һе п’а-
рьст гә һе йи Бә дәw р’у дь ньшт у 
бо на тьш те кӧ т’ә ви wи qә wь ми 
зән дә гьр ти ма бун у дь һ’ә йи рин. 

Пәтрусһеwангәһа
Сьлемандафданнасиндькә
11Әви кӧ Пәт рус у Йу һ’ән на 

бәр’ нә дь дан, т’ә ма ми йа щьм-
ә’ те ә’щеб ма йи бәр бь р’и wан 
бә зи, һ’ә та wи щи йе кӧ же р’а 
дь го тьн һе wан гә һа Сь ле ман. 
12Пәт рус кӧ әв йәк дит, щьм-
ә’ те р’а гот: «Гә ли исра ели йа! 
Һун чь ма бо на ве йә ке ә’щеб-
ма йи ма нә? Чь ма ть һә рә ки 
ль мә дь нь һе р’ьн? Те бе жи 
qәй мә бь qә wат йан хwә де-
п’а рьс ти йа хwә әw да гә р’е? 
13Хwә де йе Бь ра һимф, Ис һаqф, 
Аqуб у Хwә де йе кал-ба вед мә, 
Бәр дәс ти йе Хwә Иса р’у мәт 
кьр*. Wә нә ма ми йаф Wи кьр у 

* 3:13 Дәр к’ә тьн 3:14-15. 
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бәр Пи ла тоф т’әх сир кьр, га ва 
әwи qь рар кь рь бу кӧ Wи бәр’ дә. 
14Wә йе Пи розф у р’аст т’әх сир 
кьр у йе мер кӧж хwәст кӧ wә р’а 
бе бәр’ да не*. 15Wә Ч’ә’в ка ни-
йе жи йи не кӧшт, ле Хwә де Әw 
жь мь рь не р’а кьр у әм хwә ха 
шә’ дә нә. 16У qә wа та на ве Wи 
әва мә рь ва qәнщ кьр, к’и жа ни 
кӧ һун дь би ньн у нас дь кьн. 
Бә ле wе ба wә ри йаф бь на ве 
Wи әва бәр ч’ә’ ве wә һ’ә му йа 
сах-сь ла мәт кьр. 
17Нь һа гә ли бь ра, әз за ньм 

кӧ wә жи ми на сәр wе ред хwә 
бь нә за ни йа хwә кь ри йә. 18Ле 
Хwә де ча wа бә ри ве йә ке бь дә-
ве һ’ә му п’е хәм бә ра бо на щә фе 
Мәсиһе Хwә го ть бу, ӧса жи кьр. 
19Аwа т’о бә кьн у бәр бь Хwә де 
вә гә р’ьнф, кӧ гӧ нед wә бе нә 
р’ә сит кь рь не. 20Һьн ге wәх тед 
жи йин да ри йе жь һ’ь зу ри йа Хӧ-
дан wе бен у Әwе Иса бь ши нә, 
wи Мәсиһе кӧ бә ре да бо на wә 
к’ьфш кь ри йә. 21Ла зьм ә Әw ль 

ә’з мен бь ми нә, һ’ә та кӧ Хwә де 
һәр тьш ти ну че кә*, ча wа кӧ 
һе бә ре пеш да Хwә де бь дә ве 
п’е хәм бә ред Хwә йә пи роз го-
ть бу. 22Бә ле Му саф гот: ‹Хӧ дан 
Хwә де йе wә wе жь нав бь ра йед 
wә да П’е хәм бә рә ки ми на мьн 
wә р’а дәр хә. Һәр чь кӧ wә р’а 
бе жә, гә рә ке һун гӧһ да ри йа 
Wи бь кьн. 23Һәр к’и кӧ гӧһ да-
ри йа Wи п’е хәм бә ри нә кә, жь 
нав щьм ә’ те wе бе qә тан дьн у 
ӧн да кь рьне›*. 24У һ’ә му п’е хәм-
бә ра жи, жь Са му елф гьр ти у 
йед пәй р’а чь кӧ го ть нә, бо на 
ван р’о жа хә бәр да нә. 25Һун 
ми рат’ хӧ редф п’е хәм бә ра у wе 
пәй ма неф нә, йа кӧ Хwә де т’ә-
ви кал-ба вед wә* гь ре да. Әwи 
го тә Бь ра һим: ‹Бь зӧ р’ә та тә 
әзе дӧа һ’ә му мь лә тед дьн йа йе 
бь кьм›**. 26Хwә де Бәр дәс ти йе 
Хwә Иса мь ләт р’а дәр хьст у пе-
ши йе шан дә щәм wә, кӧ дӧа wә 
бь кә у бь ви аwайи wә һәр кә си 
жь хь ра би йед wә вә гә р’и нә». 

* 3:14 Лу qа 23:13-23. 
* 3:21 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Һ’ә та кӧ Хwә де һәр тьш ти би нә се ри», 
аwа го ти һәр тьш тед кӧ бь дә ве п’е хәм бә ра дәр һә qа Иса Мәсиһ да 
һа ть нә го ть не. 
* 3:23 Qа ну на Дӧ ща ри 18:15, 18, 19. 
* 3:25 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «wә» «мә» һә йә. 
** 3:25 Дәст пе бун 22:18; 26:4. 
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ПәтрусуЙуһ’әнна
льбәрщьвинафгьрәгьра

41Пәт рус у Йу һ’ән на һе 
щьм ә’ те р’а хә бәр дь дан, 

к’а һи наф у сәр wе ре но бә да ред 
п’а рьст гә һе т’ә ви са ду qи йаф сәр 
wан да гьр тьн. 2Әwа на ащьз 
бь бун, чьм ки wа на щьм ә’т 
һин дь кьр, кӧ Иса жь мь рь-
не р’а бу йә, из бат дь кь рьн кӧ 
мь ри йе р’а бьн. 3Әw гьр тьн 
кь рь нә кә ле һ’ә та р’о жа дь не, 
чьм ки иди евар бу. 4Ле гә лә кед 
кӧ хә бәр дь бь һис тьн ба wәр 
кь рьн, һ’ә са бе wан гь һиш тә 
пенщ һ’ә за ра. 
5Р’о жа дь не сәр wер, р’ус пиф 

у qа нун занф щь ви йа нә Ор шә-
ли ме. 6Һә на не сә рәк к’а һин, 
Qә йа фа, Йу һ’ән на, Скәндәр у 
һ’ә му йед ма йи нә жь хун-qь не та 
сә рәк к’а һин жи ль wьр бун, 
7Пәт рус у Йу һ’ән на на ва хwә да 
да нә сә кь нан дь не у пьр син: 
«Wә бь чь qә wа те йан бь чь 
на ви әв йә ка кьр?» 8Wе дә ме 
Пәт рус бь Р’ӧ һ’е Пи роз т’ь жи 
wа на р’а гот: «Гә ли сәр wе ред 
щьм ә’ те у р’ус пи йа! 9Һә гәр һун 
иро бо на ве qән щи йа кӧ ви сә-
qә ти р’а бу жь мә дь пьр сьн, кӧ 

әw ча wа qәнщ бу йә, 10бь ра wә 
у т’ә ма ми йа мь лә те Исра еле ва 
ә’йан бә, кӧ әва бь са йа на ве 
Иса Мәсиһе Ньс рә те ль бәр wә 
qәнщ бу йи сә кь ни йә, Әwе кӧ 
wә хач кьр у Хwә де жь мь рь не 
р’а кьр. 11Әw ә ‹Әw кә вь ре кӧ 
жь wә һос та һа тә бе р’у мәт кь-
рь не у бу сә ре ә’ниш кеф›*. 12Бь 
кә сәки ма йин хь лаз бунф т’ӧнә, 
чьм ки бьн п’ә р’е ә’з мен да на-
вә ки дьн мә рь ва р’а нә һа ти йә 
да йи не, кӧ әм бь ка рь бьн бь wи 
хь лаз бьн». 

13Га ва wа на мер к’и ми йа Пәт-
рус у Йу һ’ән на дит у пе һ’ә си йан 
кӧ әва на мә рьв нә нә хwән ди у 
нә зан ьн, ә’щеб ма йи ман у нас 
кь рьн, кӧ әва на т’ә ви Иса бу-
нә. 14Ле әw мә рь ве qәнщ бу йи 
кӧ т’ә ви wан сә кь ни ди тьн у 
нь ка рь бун тьш тәк бь го та на. 
15Һьн ге ә’мь ри ль wан кь рьн, 
кӧ әw жь щь ви наф гь рә гь ра дә-
рен у һәв р’а ше wь рин, 16го тьн: 
«Әм ван мә рь ва ча wа бь кьн? 
Чьм ки һ’ә му бь нә ли йед Ор-
шә ли ме ва ә’йан ә кӧ бь дәс те 
ван к’ә рә мә тә кә бәр бь ч’ә’в бу 
у әм нь ка рьн ин к’ар кьн. 17Ле 
wә ки на ва щьм ә’ те да һе бә ла 
нә бә, әм гә фе ль wан бь хwьн, 

* 4:11 Зә бур 118:22. 
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кӧ т’ӧ щар бь Wи На ви кә си р’а 
хә бәр нә дьн». 

18Ди са га зи wан кь рьн, т’ә ми 
да нә wан, кӧ т’ӧ щар бь на ве 
Иса хә бәр нә дьн у һин нә кьн. 
19Ле Пәт рус у Йу һ’ән на ль wан 
вә гә р’ан дьн у го тьн: «К’а һун 
хwә ха бь фь кь рьн, гә ло әв йәк 
бәр Хwә де р’аст ә кӧ әм гӧ р’аф 
wә бь кьн, нә йа Хwә де? 20Әм 
нь ка рьн бо на wан тьш тед кӧ 
мә хwә ха ди тьн у бь һис тьн 
нә кь нә дән ги». 21Wа на ди са 
гәф ль wан хwар у бәр’ дан. 
Бәр щьм ә’ те мә’ ник сәр wан 
нә ди тьн кӧ щә за бь да на wан, 
чьм ки һ’ә му йа жи бо на әw 
тьш те qә wь ми шь кь ри дь да нә 
Хwә де. 22Ә’мь ре wи мә рь ве кӧ 
әв к’ә рә мә та qәнщ бу не же р’а 
бу чьл са ли жор тьр бу. 

Дӧайебаwәрмәнда
23Га ва Пәт рус у Йу һ’ән на 

һа ть нә бәр’ да не, әw чу нә щәм 
к’о ма хwә у wан р’а һәр тьшт 
гь ли кь рьн, чь кӧ сә рә кед 
к’а һин у р’ус пи йа wа на р’а 
го ть бун. 24Wа на жи га ва бь-
һист, һәв р’а дән ге хwә һьл дан 

га зи Хwә де кь рьн у го тьн: «Йа 
Хwә йи, Ә’фь ран да ре ә’рд у 
ә’з мен, бә’ ре у һ’ә му йед нав 
wан да*, 25Тә бь Р’ӧ һ’е Пи роз 
пе дә ве ба ве мә, бәр дәс ти йе 
Хwә Да wьд гот: 
 ‹Чь ма нә щь һу qьл qь лин у 

мь ләт жи бо на тьш тед 
п’уч’ фь кь рин? 

26 П’ад шед дьн йа йе һа зьр сә-
кь нин у сәр wер һәв р’а 
мь qа бь ли Хӧ дан у Мәсиһе 
Wи щь ви йан›*. 

27Бә ле р’аст ви ба жа ри да сәр 
бәр дәс ти йе Тә Исайе пи роз, 
Йе кӧ Тә бь р’ун кь рь неф к’ьфш 
кьр, Һе ро дәсф у Пи ла то йе Пон-
ти йо т’ә ви нә щь һу йа у мь лә те 
Исра еле щь ви йан*, 28wә ки 
wан тьш та бь кьн, чь кӧ Тә һе 
бә ре да анә го ри qә wат у ә’мь-
ре Хwә к’ьфш кь рь бу бь бьн. 
29Нь һа йа Хӧ дан, сәр гәф у 
гӧ р’и йа wан да бь нь һе р’ә, к’ә-
рә ме хӧ ла мед Хwә р’а бь кә, 
wә ки әм мер к’и ми хә бә ра Тә 
хә бәр дьн, 30дәс те Хwә дь реж 
кә, wә ки бь на ве бәр дәс ти йе 
Тә Исайе пи роз жь нә хwә ши йа 
qәнщ бьн, ни шан у к’ә рә мәт 

* 4:24 Дәр к’ә тьн 20:11; Нә һә ми йа 9:6; Зә бур 146:6. 
* 4:26 Зә бур 2:1-2. 
* 4:27 Мәт та 27:1-2; Мар qос 15:1; Лу qа 23:1-11; Йу һ’ән на 18:28-29. 
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бь qә wь мьн». 31Һә ма ча wа wа-
на дӧа хь лаз кьр, әw щи йе кӧ 
әw щь ви йа йи бун һ’ә жи йа у 
һ’ә му бь Р’ӧ һ’е Пи роз т’ь жи 
бун, хә бә ра Хwә де мер к’и ми 
хә бәр дь дан. 

Һәртьштебаwәрмәнда
йәкбу

32Дьл у р’ӧ һ’е т’ә ма ми йа 
щьм ә’ та ба wәр мән да йәк бу. 
Жь wа на т’ӧ кә си һә бу ка хwә р’а 
нә дь гот кӧ: «Йа мьн ә», ле һәр 
тьш тед wан йәк бу. 33Шан ди йа 
бь qә wа та зор шә’ дә ти йа мь-
рьн-р’а бу на Хӧ дан Иса дь дан 
у к’ә рә мә кәф мә зьн сәр wан 
һ’ә му йа бу. 34На ва wан да т’ӧ 
кәс һ’әw ще тьш тә ки ни бу. 
Әwед кӧ хwә йе ә’р да йан ма ла 
бун, дь фь ро тьн у qи мә те wан 
тьш тед фь ро ти да нин 35бәр 
п’и йед шан ди йа да да нин у 
wа на жи к’е р’а чь ла зьм бу-
йа бә ла дь кь рьн. 36Аwа йә ки 
ле wиф жь Qӧб рь се, на ве wи 
Усьвф, кӧ шан ди йа же р’а дь гот 
Бар на басф, кӧ те фә’м кь рь не: 
«Йе Дьл да йи не*», 37ә’р дә ки wи 
һә бу фь рот, qи мә те wи ани бәр 
п’и йед шан ди йа да ни.

ГӧнеҺананийау
Саферийайе

51Ле мә рь вә ки на ве wи 
Һа на ни йа т’ә ви жь на хwә 

Са фе ри йа йе мьл к’әк фь рот, 
2жь qи мә те wе һь нәк вә шарт, 
кӧ жьн жи һаш пе һә бу, һь нәк 
жи ани ль бәр п’и йед шан ди йа 
да ни. 3Һьн ге Пәт рус wи р’а гот: 
«Һа на ни йа! Әв ча wа бу кӧ ми-
ре щьнф qәл пе хь раб кь рә дь ле 
тә, кӧ тӧ Р’ӧ һ’е Пи роз р’а дә рә wа 
бь ки у жь qи мә те ә’р де һь нә ки 
вә ше ри? 4Бә ри фь ро та не нә әw 
йа тә бу? У пәй фь ро та не р’а жи 
qи мә те wе дәс те тә да ни бу? Тә 
чь ма әв йәк кь рә дь ле хwә? Тә 
нә кӧ мә рь ва р’а дә рәw кьр, ле 
Хwә де р’а». 5Га ва Һа на ни йа әв 
хә бәр бь һис тьн, к’әт р’ӧ һ’е хwә 
да у тьр сә кә мә зьн һ’ә му йед кӧ 
бь һис тьн гьрт. 6Хорт жи р’а-
бун әw к’ә фәнф кь рьн у бь рь нә 
дәр ва дә фьн кь рьн. 
7Wә кә се сь һ’ә та дәр баз бу, 

жь на wи кӧ нь за нь бу чь qә wь-
ми йә, к’ә тә һьн дӧр’. 8Пәт рус 
же пьр си гот: «Мьн р’а бе жә, 
wә һә бу ка хwә һә ма һа qа си 
фь рот?» Әwе гот: «Бә ле, һә ма 

* 4:36 На ве «Бар на бас» бь зь ма не ара миф хә бәр бь хә бәр: «Кӧ р’е Дьл-
да йи не». Аһа те фә’м кь рь не: «Йе кӧ дьл дь да бәр ин сен». 
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һа qа си». 9Һьн ге Пәт рус wе р’а 
гот: «Һун чь ма бу нә йәк кӧ 
Р’ӧ һ’е Хӧ дан бь ще р’ь би ньнф? 
Ва нә дән ге нь гед wан мә рь вед 
кӧ ме ре тә дә фьн кь рь нә жь 
пьшт де ри тен, wе тә жи дәр-
хь нә дәр ва». 10Пе р’а-пе р’а әw 
к’ӧл фәт к’ә тә бәр нь гед wи у 
р’ӧ һ’е хwә да. Һьн ге хорт к’ә ть-
нә һьн дӧр’, әwа мь ри ти ди тьн, 
һьл дан бь рьн к’е лә ка ме ре wе 
дә фьн кь рьн. 11Тьр сә кә мә зьн 
к’ә тә сәр т’ә ма ми йа щь ви неф у 
һ’ә му йед кӧ әв йәк бь һис тьн. 

К’әрәмәтедбьдәсте
шандийа

12Бь дәс те шан ди йа гә ләк ни-
шан у к’ә рә мәт нав щьм ә’ те да 
дь бун. (Һ’ә му ба wәр мәнд һәв р’а 
һе wан гә һа Сь ле ман да дь щь ви-
йан. 13Т’ӧ кә си жь йед ма йин 
нә wе рь бу не зи ки wан бу йа, ле 
бә ле щьм ә’ те жи qә дь ре wан 
дь гьрт. 14Ле ди са ә’ла лә та жь на 
у ме ра һе-һе зе дә дь бун, йед кӧ 
ба wә ри йа хwә Хӧ дан да нин.) 
15Бо на ве йә ке хәл qе нә хwәш 
дәр дь хьс ть нә сә ре р’и йа, да-
да ни нә сәр дар бәс та у бә р’а, 
wә ки га ва Пәт рус дәр баз бә, 
т’ә не си йа wи бь к’ә вә сәр жь 
wан һь нә ка. 16Ә’ла ләт жи жь 
ба жа ред дор-бә ра дь һа ть нә 

Ор шә ли ме, т’ә ви хwә нә хwәш 
у йед кӧ жь р’ӧ һ’едф һ’ә рамф 
щә фа дь к’ь шан дьн да нин у 
һ’ә му жи qәнщ дь бун. 

Зерандьнашандийа
17Сә рәк к’а һинф у һ’ә му йед 

т’ә ви wи, кӧ жь к’о мә ла са ду-
qи йа бун, һ’әв су ди йе ва да гьр ти 
р’а бун 18дәст ави ть нә шан ди-
йа, ави ть нә кә лаф щьм ә’ ти йе. 
19Ле мьл йа к’ә тә киф Хӧ дан wе 
шә ве дәр гә һед кә ле вә кь рьн, 
әw дәр хьс ть нә дәр ва у го тә 
wан: 20«Һә р’ьн п’а рьст гә һе да 
бь сә кь ньн у щьм ә’ те р’а ван 
һ’ә му го ть нед ве жи йи не бе-
жьн». 21Wа на жи гӧһ да ри кьр, 
сь бә һе зу к’ә ть нә п’а рьст гә һе, 
дәст пе кьр ьн һин кь рьн. 

Һьн ге сә рәк к’а һин к’о ма 
хwә ва һат, т’ә ви т’ә ма ми йа к’о-
ма р’ус пи йед Исра еле, щь ви на 
гь рә гь ра щь ванд у шан дь нә 
кә ле кӧ шан ди йа би ньн. 22Ле 
га ва бәр дәс ти чун, әw кә ле да 
нә ди тьн, вә гә р’и йан һа тьн у 
го тьн: 23«Кә ла жь һәр али йа-
ва да да йи бу у но бә дар жи ль 
бәр дәр гә һа бун, ле га ва мә 
вә кьр, мә һьн дӧр’ да т’ӧ кәс 
нә дит». 24Га ва сәр wе ре но бә-
да ред п’а рьст гә һе у сә рә кед 
к’а һи на әв хә бәр бь һис тьн, 
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сәр wан ә’щеб ма йи ман дь го-
тьн: «Гә ло чь qә wь ми йә?» 25Wе 
дә ме йә ки һат wан р’а гот: «Ва 
әw мә рь вед wә ави ть бу нә кә-
ле, п’а рьст гә һе да сә кь ни нә у 
щьм ә’ те һин дь кьн!» 26Wи ча хи 
сәр wе ре но бә да ра бәр дәс ти йа ва 
т’ә ва йи чун әw анин, ле нә бь 
зор бә ти йе, чьм ки жь щьм ә’ те 
дь тьр си йан, кӧ wан нә дь нә 
бәр кә вь ра. 

27Әw бь рьн бәр щь ви на гь рә-
гь ра да нә сә кь нан дь не, сә рәк-
к’а һин жь wан пьр си 28у гот: 
«Мә һ’ьшк т’ә ми ль wә нә кьр, 
кӧ бь Wи На ви һин нә кьн? Ле 
ва wә Ор шә лим бь һин кь рь на 
хwә ва т’ь жи кь ри йә, һун дь-
хwа зьн щаб да ри йа ху на Wи 
Мә рь ви бь кь нә сту йе мә»*. 
29Пәт рус у шан ди йед ма йин ва 
щаб дан у го тьн: «Әм гә рә ке 
гӧ р’а Хwә де бь кьн, нә кӧ йа 
мә рь ва. 30Хwә де йе кал-ба вед 
мә Иса жь мь рь не р’а кьр, Әwе 
кӧ wә дар ва дар да кьр кӧшт. 
31Хwә де Әw бь льнд кьр да ни 
ль мь ле Хwә йи р’ас те, кӧ бь-
бә Р’е бәр у Хь лаз кьрф, wә ки 
мә ща ла т’о бә йе у бах шан дь на 
гӧ на бь дә Исра еле. 32Әм шә’ де 
ван тьш та нә, ӧса жи Р’ӧ һ’е 

Пи роз, к’и жан Хwә де да wан, 
йед кӧ гӧ р’а Wи да нә». 
33Га ва wа на әв йәк бь һист, 

гә лә ки һерс к’ә тьн у дь хwәс тьн 
wан бь кӧ жьн. 34Ле фе рь си киф 
дәрс да реф Qа ну не һә бу, на ве 
wи Га мал йел у на ва т’ә ма ми йа 
щьм ә’ те да жи хwә йи qә дьр бу. 
Әва щь ви на гь рә гь ра да р’а бу 
сә кь ни ә’мьр кьр кӧ шан ди йа 
хе лә ке дәр хь нә дәр ва 35у wан р’а 
гот: «Гә ли исра ели йа! Һьн да ва 
ван да һаш жь хwә һә бьн кӧ һу-
не чь бь кьн. 36Wәх тә ке Т’әw дас 
пеш да һат, кӧ хwә да ни бу дәw са 
йә ки мә зьн у wә кә чар сьд мә рь-
ви жи хwә ле гьр ть бун, әw һа тә 
кӧш ть не, һ’ә му пәй чу йед wи 
жи т’ур’-т’у р’и бун у кәс нә ма. 
37Пәй wи р’а Щь һу да йе Щә ли ле 
жи р’о жед нав нь ви са ре да р’а бу 
ә’ла лә тә кә гь ран ль пәй хwә бьр, 
ле әw һа тә кӧш ть не у һ’ә му йед 
пәй wи дь чун жи бә ла-бә ла йи 
бун. 38У нь һа әз ви һ’а ли да 
wә р’а дь бе жьм, жь ван мә рь ва 
вә гә р’ьн у wан бәр’ дьн. Һә гәр 
әw ше wьр йан шь хӧл мә рь ва ти 
бә, wе бә тал бә, 39ле һә гәр жь 
Хwә де да йә, һун нь ка рьн бә тал 
кьн. Мь qа ти хwә бьн нә бә кӧ 
һун р’а бь нә бәр Хwә де». 

* 5:28 Мәт та 27:25. 
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Щь ви на гь рә гь ра гӧ р’а wи 
кьр, 40га зи шан ди йа кь рьн, әw 
да нә бәр qам чи йа, ә’мь ри сәр 
wан кь рьн, кӧ иди бь на ве Иса 
хә бәр нә дьн у бәр’ дан. 41Әва на 
жи жь щь ви на гь рә гь ра чун, ша 
дь бун кӧ бо на на ве Иса һе жа йи 
р’ә зил кь рь не бу нә. 42Һәр р’ож 
ль п’а рьст гә һе у ма ла да т’ь ме 
Мьз ги ниф дь дан у һин дь кь рьн 
кӧ Мәсиһ, Иса йә. 

Бьжартьнаһ’әфтк’омәкдара

61Wан р’о жа да га ва ша гьрт 
зе дә дь бун, щь һу йед кӧ 

йу на ниф хә бәр дь дан һьн да ва 
щь һу йед иб ра ни даф* би на хwә 
тәнг дь кь рьн, чьм ки хӧ рә ке кӧ 
һәр р’ож дь һа тә бә ла кь рь не нә-
дь гь һиш тә жь нә би йед wан. 2Wи 
ча хи һәр донз дә һа га зи к’о ма 
ша гьр та кьр у го тьн: «Әв йәк 
нә р’аст ә кӧ әм дан на си ни йа 
хә бә ра Хwә де бь һе льн, хӧ рәк 
бә ла кь рь не ва мь жул бьн. 3Нь һа 
гә ли бь ра, жь на ва хwә да һ’әфт 
мә рь вед бь шә’ дә ти йа на ве qәнщ 
бь бь же рьн, кӧ бь из ба ти Р’ӧ һ’е 
Пи роз у сәр wах ти йе ваф т’ь жи 

нә, wә ки әм wан дай нь нә сәр 
ви шь хӧ ли. 4Ле әме хwә бь дь-
нә дӧа у дан на си ни йа хә бә ре». 
5Әва йә ка һ’ә му ба wәр мән да 
хwәш һат у әв мә рь ва на бь-
жар тьн: Стәй фан, мә рь вә ки бь 
ба wә ри у Р’ӧ һ’е Пи роз ва т’ь жи, 
Фи ли по, Про ко ро, Ни ка нор, 
Ти мон, Пар ме нас у Ни ко ло йе 
жь Ән так йа йе, кӧ жь п’ут п’а-
рьс ти йеф һа ть бу сәр ба wә ри йа 
щь һу йа. 6Әва на бәр шан ди йа 
да нә сә кь нан дь не, шан ди йа 
жи дӧа кь рьн у дәс тед хwә да-
нә сәр wан. 7У хә бә ра Хwә де 
пеш да дь чу, ә’ла лә та ша гьр та 
Ор шә ли ме да гә лә ки зе дә дь бу 
у жь к’а һи на жи гә лә ка ба wә ри 
qә бул дь кь рьн. 

ГьртьнаСтәйфан
8Стәй фан, әw мә рь вә ки бь 

к’ә рәм у qә wа та Хwә де ва т’ь жи 
бу, нав щьм ә’ те да к’ә рә мәт у 
ни ша нед мә зьн дь кь рьн. 9Ле 
һь нә кед жь к’ь ниш таф кӧ Аза-
йи* дь һа тә го ть не, щь һу йед жь 
Ку ре не у Скәндәр йа йе у ӧса жи 
щь һу йед жь qә за йед Ки лик йа йе 

* 6:1 «Щь һу йед иб ра ни» әw бун кӧ ль wә ла те хwә да мә зьн бь бун зь ма не 
Иб ра ни йан Ара ми хә бәр дь дан. 
* 6:9 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ль бәр тин», кӧ те фә’м кь рь не: 
«Аза йи йа хӧ ла ма». 
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у Ас йа йе р’а бун т’ә ви Стәй фан 
к’ә ть нә дә’wе. 10Ле нь ка рь бун ль 
бәр wе сәр wах ти йе у wи Р’ӧ һ’е 
кӧ пе хә бәр дь да бь сә кь ни йа-
на. 11Wи ча хи дь зи ва сә ре чәнд 
мә ри йа т’ь жи кь рьн кӧ бе жьн: 
«Мә бь һист кӧ әва тьш тед мь-
qа бь ли Му са у Хwә де дь бе жә». 
12Бь ви аwайи щьм ә’т, р’ус пи у 
qа нун зан т’ә ви һәв кь рьн, р’а-
һьш ть нә Стәй фан, әw гьр тьн у 
к’а ши щь ви на гь рә гь ра кь рьн. 
13Шә’ дед дә рәw анин да нә 
сә кь нан дь не у wан гот: «Әва 
т’әр ка хә бәр да на мь qа бь ли ви 
щи йе пи роз у Qа ну наф Му са 
на кә. 14Мә жь дә ве wи бь һист 
кӧ гот: ‹Исайе Ньс рә те wе ве 
П’а рьст гә һе һьл ши нә у ә’дә тед 
кӧ Му са да нә мә бь гӧ һе зә›». 
15Һ’ә му йед щь ви на гь рә гь ра да 
р’у ньш ти га ва ль wи нь һе р’ин, 
ди на хwә да не р’әнг-р’у йе wи 
ми на р’әнг-р’у йе мьл йа к’ә та бу. 

ЩабдайинаСтәйфан
льбәрщьвинагьрәгьра

71Һьн ге сә рәк к’а һин Стәй-
фан р’а гот: «Әв йәк р’аст 

ьн?» 2Әwи гот: «Гә ли бав у бь ра, 

бь бь һен! Га ва ба ве мә Бь ра һим 
һе Мә со по там йа йе да дь ма, кӧ һе 
нә чу бу ба жа ре Һ’а ра не, Хwә де йе 
р’у мә те wи ва хӧйа бу 3у же р’а 
гот: ‹Жь wә лат у пьс ма мед хwә 
бь qә тә у һә р’ә wи wә ла те кӧ 
әзе ни ша ни тә кьм›*. 4Һьн ге 
Бь ра һим жь wә ла те к’ьл да ни-
йа дәр к’әт ль Һ’а ра не ма. Пәй 
мь рь на ба ве wи р’а Хwә де әw 
wар гӧ һас тә ви wә ла те кӧ һун 
нь һа те да дь ми ньн. 5Ль ве дә ре 
wар гәһ нә да wи, нә жи дәw са 
нь гә ки, ле соз да кӧ ви wә ла ти 
ча wа мьлк’ бь дә wи у пәй wи р’а 
жи бь дә зӧ р’ә та wи, га ва кӧ һе 
за р’ед wи т’ӧнә бун*. 6Хwә де 
wи р’а аһа гот: ‹Зӧ р’ә та тә йе 
wә ла те хәл qе да хә ри би йе да бә, 
wе wан бь кь нә хӧ лам у чар сьд 
са ли бь дь нә щә фе. 7Ле ди wа на 
wи мь лә те кӧ wе же р’а бь бь нә 
хӧ лам› Хwә де гот, ‹Әзе бь кьм, 
пәй wе йә ке р’а әwе дә рен, ль 
ви щи йи Мьн бь һ’ә би ньн›*. 
8Паше сь нәтф ча wа ни ша на 
пәй ма не да Бь ра һим. Аwа га ва 
Ис һаq же р’а бу, р’о жа һ’әйш та 
әw сь нәт кьр у Ис һаq жи Аqуб 
ӧса кьр, Аqуб жи һәр донз дәһ 

* 7:3 Дәст пе бун 12:1. 
* 7:5 Дәст пе бун 17:8; 48:8. 
* 7:7 Дәст пе бун 15:13-14; Дәр к’ә тьн 3:12. 
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кӧ р’ед хwә йә бав ә’ши ред мә 
ӧса кь рьн*. 

9Бав ә’ши ра жи жь һ’әв су ди йе 
Усьвф ча wа хӧ лам фь ро тьн, кӧ 
wи бь бь нә Мь сь ре, ле Хwә де 
т’ә ви wи бу*, 10әw жь һ’ә му 
тән га си йед wи хь лаз кьр. Га-
ва әw бәр Фь рә wь неф п’ад ше 
Мь сь ре сә кь ни, Хwә де к’ә рәм 
у сәр wах ти да йе, п’ад ше жи 
Усьв сәр Мь сь ре у т’ә ма ми йа 
ма ла хwә кь рә сәр wер*. 11Һьн-
ге т’ә ма ми йа wә ла те Мь сь ре у 
Кә на не даф бу хә ла йи у к’ә ть нә 
охьр ме гь ран, кал-ба вед мә 
нь ка рь бун хӧ рәк дәст хьс та на*. 
12Аqуб кӧ бь һист ль Мь сь ре 
гә ньм дәст дь к’ә вә, ща ра пе-
шьн кал-ба вед мә шан дьн. 
13Ща ра дӧ да Усьв хwә бь ра йед 
хwә ва да нас кь рь не у ә’сь ле wи 
Фь рә wьн ва ә’йан бу. 14Һьн ге 
Усьв шанд га зи ба ве хwә Аqуб 
у т’ә ма ми йа ма ла wи кьр, кӧ 
сәр һәв һ’әф те пенщ нә фс бун. 
15Аqуб бәр же ри Мь сь ре бу, 

әw у кал-ба вед мә wьр мь рьн. 
16Щьн йа зед wан бь рь нә Шә хә ме 
кь рь нә wи мә зә ле кӧ Бь ра һим 
бь qи мә тә ки зи ва жь кӧ р’ед 
Һа мо ре Шә хә ме к’ь р’и бу*. 
17Га ва әw wәх те кӧ Хwә де бь 

сонд Бь ра һим р’а соз да бу не зик 
дь бу, щьм ә’т Мь сь ре да гә лә ки 
зе дә бьбу. 18Wи ча хи п’ад ша ки 
дьн Мь сь ре да р’а бу, кӧ дәр һә qа 
Усьв да тьш тәк нь за нь бу*. 19Әwи 
һ’ь лә к’а ри ль мь лә те мә кьр у 
кал-ба вед мә да нә щә фе, п’е йи 
сәр wан кьр, кӧ әw за р’о кед хwә 
ба ве жь нә дәр ва, кӧ нә жин*. 
20Wи ча хи Му са жь ди йа хwә 
бу, әw йә ки гә лә ки бә дәw бу у 
се мә һа ма ла ба ве хwә да мә зьн 
бу*. 21Га ва әw һа тә ави ть не, 
qи за Фь рә wьн әw һьлда бьр, 
ча wа кӧр’ хwә р’а мә зьн кьр. 
22Му са т’ә ма ми йа сәр wах ти йа 
мь сь ри йа һин бу, хә бәр дан у 
шь хӧ ле хwә да жи зор бу. 
23Га ва чьл са ли йа wи т’ә-

мам бу, дь ле wи р’а дәр баз бу 

* 7:8 Дәст пе бун 17:10-14. 
* 7:9 Дәст пе бун 37:11-28; 39:2, 21. 
* 7:10 Дәст пе бун 37:1-36; 39:1–41:46. 
* 7:11-15 Дәст пе бун 41:53–47:31; 49:33. 
* 7:16 Йе шу 24:32. 
* 7:18 Дәр к’ә тьн 1:7-8. 
* 7:19 Дәр к’ә тьн 1:10-11, 22. 
* 7:20-22 Дәр к’ә тьн 2:1-10. 
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кӧ сә ри ки бь дә хушк-бь ра йед 
хwә за р’ед Исра ел. 24Әwи йә ки 
исра ели дит кӧ йә ки мь сь ри 
нә һә qи ле дь кьр, чу пьш та wи, 
һ’әйф һьл да йе мь сь ри кӧшт. 
25Му са т’ь реф хушк-бь ра йед 
wи йе фә’м бь кьн, кӧ Хwә де wе 
бь дәс те wи хь лаз бу не бь дә wан, 
ле фә’м нә кь рьн. 26Р’о жа дь не 
р’ас ти дӧ исра ели йа һат кӧ шәр’ 
дь кь рьн, хwәст кӧ wан ль һәв 
би нә у гот: ‹Ә’в дно! Һун бь ра 
нә, чь ма нә һә qи йе ль һәв дӧ 
дь кьн?› 27Ле әwе кӧ нә һә qи ль 
һә ва ле хwә дь кьр, әw дә’ф да 
у го те: ‹К’е тӧ сәр мә сәр wер 
у һ’ак ьм к’ьфш кь ри? 28Йан 
тӧ дь хwа зи мьн жи ми на wи 
мь сь ри йе дӧ һӧ бь кӧ жи?›* 29Га-
ва Му са әв йәк бь һист, р’ә ви 
wә ла те Мьд йа не хә ри би йе да 
ма у ль wьр дӧ кӧр’ же р’а бун*. 
30Пәй чьл са ли р’а бә р’и йе да 

ль ч’и йа йе Си на йеф мьл йа к’ә-
тәк на ва ала ва агь ре дь р’и йе да 
wи ва хӧйа бу*. 31Му са кӧ дит, ль 
сәр wе йә ке ә’щеб ма йи ма. Га ва 

не зик дь бу йе кӧ бь би нә, дән ге 
Хӧ дан бь һист: 32‹Әз Хwә де йе 
кал-ба вед тә, Хwә де йе Бь ра һим, 
Ис һаq у Аqуб ьм›. Му са дь лә-
рь зи у нә wе рь бу бь нь һе р’и йа. 
33Һьн ге Хӧ дан го те: ‹Ча рь хед 
нь гед хwә бе хә, чьм ки әw щи йе 
кӧ тӧ ле сә кь ни йи ә’р де пи роз 
ә. 34Бә ле Мьн щә фе щьм ә’ та 
Хwә Мь сь ре да дит у за ри ни йа 
wан бь һист, пә йа бум кӧ wан 
хь лаз кьм. Дә нь һа wә рә Әз тә 
бь ши нь мә Мь сь ре›. 

35Әw Му са йе кӧ т’әх сир кь-
рьн у го ть не: ‹К’е тӧ сәр мә 
сәр wер у һ’ак ьм к’ьфш кь ри?› 
Хwә де бь дәс те wи мьл йа к’ә те 
кӧ нав дь р’и йе да wи ва хӧйа 
бу, әw ча wа сәр wер у хь лаз кьр 
шанд*. 36Әwи әw жь Мь сь ре 
дәр хьс тьн, Мь сь ре, бә’ ра Сор 
у бә р’и йе даф чьл са ли ни шан у 
к’ә рә мәт кь рьн*. 37Му са һә ма 
әw бу, йе кӧ за р’ед Исра ел р’а 
гот: ‹Хwә де wе жь нав бь ра йед 
wә да п’е хәм бә рә ки ми на мьн 
бо на wә р’а кә›*. 38Му са әw бу, 

* 7:28 Дәр к’ә тьн 2:14. 
* 7:29 Дәр к’ә тьн 2:11-22; 18:3-4. 
* 7:30-34 Дәр к’ә тьн 3:1-10. 
* 7:35 Дәр к’ә тьн 2:14; 3:2. 
* 7:36 Дәр к’ә тьн 7:3; 14:21; Жь мар 14:33. 
* 7:37 Qа ну на Дӧ ща ри 18:15. 
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йе кӧ бә р’и йе да на ва щьм ә’ те 
бу, ль сә ре ч’и йа йе Си на йе жи 
т’ә ви wи мьл йа к’ә ти бу, к’и жа-
ни т’ә ви wи кал-ба вед мә р’а 
хә бәр дь да. Әва әw бу, йе кӧ 
әw хә бә ред жи йи не һьл дь дан 
кӧ бь дә мә*. 

39Ле кал-ба вед мә нә хwәс тьн 
гӧ р’а wи бь кьн, әw т’әх сирф кь-
рьн, дь лед хwә да вә гә р’и йа нә 
Мь сь ре 40у Һа рун р’аф го тьн: 
‹Мә р’а хwә де йа че кә, кӧ пе ши йа 
мә к’әвьн, чьм ки әw Му са йе кӧ 
әм жь wә ла те Мь сь ре дәр хьс тьн, 
әм нь за ньн чь һа тә сә ре wи›*. 
41Һә ма wан р’о жа да п’у тә ки 
ми на го ль ка че кь рьн, qӧр банф 
wи п’у ти р’а дан у бо на шь хӧ ле 
дәс те хwә к’еф кь рьн*. 42Һьн ге 
Хwә де бә ре Хwә жь wан гӧ һаст 
у һьшт кӧ әw стәйр кед ә’з мен 
бь һ’ә би ньн, ча wа к’ь те ба п’е-
хәм бә ра да нь ви сар ә: 
 ‹Гә ло чьл са ли qӧр бан у һ’ә-

диф wә бә р’и йе да Мьн р’а 
дан, Ма ла Исра ел? 

43 На, ле wә ко не Мо лох хwә де 
у стәйр ка Р’әм фан хwә де йе 
хwә һьл дь дан, 

 әв су рәт ьн, йед кӧ wә че-
кь рьн, 

 wә ки һун wан бь һ’ә би ньн. 
 Бо на ве йә ке Әзе wә бь гӧ-

һе зь мә wи али йе wә ла те 
Ба би ло неф›*. 

44Ко неф Шә’ дә ти йе бә р’и йе-
да т’ә ви кал-ба вед мә бу. Әw 
ӧса һа тә че кь рь не, ча wа Әwе 
кӧ Му са р’а хә бәр да, ә’мьр кьр 
кӧ ми на wи шь кь ле кӧ ди ть-
бу че кә*. 45Паше кал-ба вед 
мә жи әw ко не кӧ жь пе ши йа 
wан р’а ма бу, һьл дан ани нә 
ви wә ла ти, wи wәх те кӧ wан 
т’ә ви Йе шуф жь wан мь лә та 
зәфт кь рь бун у Хwә де жь бәр 
кал-ба вед мә ва бә ри wан мь-
лә та да бу. Әw кон ль wьр ма 
һ’ә та wәх те Да wьд*. 46Да wьд 
жи к’ә рәм жь Хwә де станд, 
хwәст кӧ ха нә ке бо на Хwә де-
йе Аqуб че кә*. 47Ле Сь ле ман 

* 7:38 Дәр к’ә тьн 19:1–20:17; Qа ну на Дӧ ща ри 5. 
* 7:40 Дәр к’ә тьн 32:1. 
* 7:41 Дәр к’ә тьн 32:2-6. 
* 7:43 Амос 5:25-27. 
* 7:44 Дәр к’ә тьн 25:8-9, 40. 
* 7:45 Йе шу 3:14-17. 
* 7:46 П’ад ша ти II, 7:1-16; Ди рок I, 17:1-14. 
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бо на Wи ха нәк че кьр*. 48Ле 
бә ле Йе Һә ри Жор ьн ма лед бь 
дәс та че кь ри да на ми нә, ча wа 
п’е хәм бәр дь бе жә: 
49 ‹Ә’з ман к’ӧр си йа Мьн ә, 
 ә’рд жи бь не п’и йед Мьн ә. 
 Һу не чь ма ле Мьн р’а че кьн? 

Хӧ дан дь бе жә. 
 Йан жи чь щи йи бо на р’ь-

һ’ә ти йа Мьн? 
50 Нә дәс тед Мьн әв һәр тьшт 

че кь рь нә?*› 
51Сәр һ’ьшк но! К’а фьр у гӧ-

һа да кәр’ но!* Һун т’ь ме мь qа-
бь ли Р’ӧ һ’е Пи роз дь сә кь ньн, 
кал-ба вед wә ча wа бу нә, һун 
жи ӧса нә**. 52Кал-ба вед wә жь 
п’е хәм бә ра к’и жан нә зе ран дьн? 
Әwед кӧ һе бә ре да бо на һа ть на 
Йе Р’аст дь го тьн, дь кӧш тьн. У 
ва нь һа жи wә нә ма ми йа Wи 
кьр у кӧшт. 53Wә р’а Qа нун бь 
дәс те мьл йа к’ә та һа тә да йи не, 
ле wә хwәй нә кьр!» 

КӧштьнаСтәйфан
54Га ва әв тьшт дь бь һис тьн, 

һә wа wан дь к’әт у дь ра нед хwә 

сәр wи дь ч’ь р’ь кан дьн. 55Ле 
Стәй фан бь Р’ӧ һ’е Пи роз т’ь жи 
бә ре хwә ә’з мен да кьр, р’у мә та 
Хwә де у Иса ль мь ле Хwә де йи 
р’ас те сә кь ни дит 56у гот: «Ва 
йә әз ә’з ма на вә бу йи дь би ньм у 
Кӧ р’еф Ме рьв ль мь ле Хwә де йи 
р’ас те сә кь ни!» 57Wи ча хи wа на 
кь рә qи р’ин у гӧ һед хwә гьр тьн, 
һ’ә му һәв р’а р’а һьш ть нә wи, 
58әw жь ба жер дәр хьс тьн, да нә 
бәр кә вь ра. Шә’ да жи к’ьн щед 
хwә дани нә бәр нь гед хор тә ки 
на ве wи Ша wул. 59Га ва кә вьр 
да ви ть не, Стәй фан дӧа кьр 
у гот: «Хӧ дан Иса, р’ӧ һ’е мьн 
бьс ти нә». 60Һьн ге wи чок да, бь 
дән ге бь льнд кь рә га зи: «Хӧ дан, 
ве йә ке ва на р’а гӧ нәф һ’ә саб 
нә кә». Аһа кӧ гот, һе нь жи*.

 

81Ша wул жи qайл бу, кӧ әw 
бе кӧш ть не. 

Шаwулпәй
баwәрмәндадьк’әвә

Әwе р’о же мь qа бь ли щь ви-
наф Ор шә ли ме да зе ран дьнәкә 

* 7:47 П’ад ша ти III, 6; Ди рок II, 3:1-17. 
* 7:50 Иша йа 66:1-2. 
* 7:51 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Дьл у гӧ һа да бе сь нәт но». 
** 7:51 Иша йа 63:10. 
* 7:60 Бь за ра вә ки дьн: «К’ә тә хә wе». Аһа те фә’м кь рь не: «Р’ӧ һ’е хwә 
да, мьр». 
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гь ран дәст пе бу. Пеш ть ри шан-
ди йа һ’ә му йед ба wәр мәнд бә-
ла йи т’оп ра хед Щь һус та не 
у Са мәр йа йе бун. 2Мә рь вед 
хwә де хоф Стәй фан дә фьн кь-
рьн у ши нә кә гь ран сәр кь рьн. 
3Ле Ша wул гә ләк зьрар дь да 
щь ви не, мал-мал дь гә р’и йа 
жьн у мер к’а ши дәр ва дь кь рьн 
да ви ть нә кә ле*. 

ФилипоСамәрйайеда
Мьзгинийедьдә

4Әwед бә ла-бә ла йи бь бун 
дь гә р’и йан, Мьз ги ни йа хә бә ре 
дь дан. 5Фи ли по жи бәр же ри 
ба жа рә ки Са мәр йа йе бу, wан р’а 
бо на Мәсиһ дан на син дь кьр. 
6Ә’ла лә те бь дьл гӧһ да ри йа 
го ть нед Фи ли по дь кьр, га ва 
дь бь һис тьн у дь ди тьн әw к’ә-
рә мә тед кӧ wи дь кь рьн. 7Жь 
гә ләк щь на к’ә ти йаф р’ӧ һ’ед 
һ’ә рам бь дән ге бь льнд дь кь рь-
нә qи р’ин дәр дь к’ә тьн у гә ләк 
шь лу шә’т, нь га да сә qәт qәнщ 
дь бун. 8Һьн ге ша бу нә кә мә зьн 
к’ә тә wи ба жа ри. 
9Мә рь вәк wи ба жа ри да һә бу 

на ве wи Шьм һ’ун, әwи һе зу ва 
сер ба зиф дь кьр у са мә риф ә’щеб-
ма йи дь кь рьн у хwә жи да ни бу 

дәw са йә ки мә зьн. 10Т’ә ма ми йа 
щьм ә’ те жь бь ч’у ка һ’ә та мә зь на 
бь дьл гӧһ дь да нә wи у дь го тьн: 
«Әв ә әw ‹Qә wа та Хwә де йә мә-
зьн› кӧ дь бе жьн». 11Бь дьл гӧһ 
дь да нә wи, чьм ки әwи зу ва бь 
сер ба зи йед хwә әw ә’щеб ма йи 
кь рь бун. 12Ле га ва әwи әw мьз-
ги ни йа Фи ли по ба wәр кьр, йа 
кӧ бо на П’ад ша ти йа Хwә де у 
на ве Иса Мәсиһ дь да, һьн мер 
һьн жьн, һ’ә му жи пе аве һа ть нә 
нь хӧ ман дь не. 13Шьм һ’ун хwә ха 
жи ба wәр кьр һа тә нь хӧ ман дь не 
у т’ь ме т’ә ви Фи ли по бу. У га ва 
әw ни шан у к’ә рә мә тед зор кӧ 
дь бун дь дит, ә’щеб ма йи дь ма. 
14Шан ди йед Ор шә ли ме да 

га ва бь һис тьн, wә ки Са мәр йа-
йе хә бә ра Хwә де qә бул кь ри йә, 
Пәт рус у Йу һ’ән на шан дь нә щәм 
wан. 15Әw кӧ бәр жер бун, бо на 
wан дӧа кь рьн кӧ Р’ӧ һ’е Пи роз 
бьс ти ньн, 16чьм ки һ’ә та һьн ге 
һе Р’ӧ һ’е Пи роз нә һа ть бу сәр 
жь wан т’ӧ кә си, т’ә не бь на ве 
Хӧ дан Иса һа ть бу нә нь хӧ ман дь-
не. 17Һьн ге Пәт рус у Йу һ’ән на 
дәс тед хwә дани нә сәр wан у 
wа на Р’ӧ һ’е Пи роз станд. 
18Га ва Шьм һ’ун дит, wә ки 

бь дәст да ни на шан ди йа Р’ӧ һ’е 

* 8:3 К’а ред Шан ди йа 22:4-5; 26:9-11. 
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Пи роз дьс ти ньн, п’ә рә дь ре жи 
wан кьр 19у гот: «Әви һ’ӧ кӧ ми 
бь дь нә мьн жи, кӧ әз дәс те хwә 
дай нь мә сәр к’е, Р’ӧ һ’е Пи роз 
бьс ти нә». 20Ле Пәт рус wи р’а 
гот: «Зи ве тә бь ра т’ә ви тә бь-
т’ә р’ь бә! Тә т’ь ре п’еш к’е ша 
Хwә де п’ә рә ти те стан дь не! 
21П’а ра тә ве йә ке да тьш тәк 
т’ӧнә, чьм ки дь ле тә ль бәр 
Хwә де нә р’аст ә. 22Нь һа жь wе 
хь ра би йа хwә вә гә р’ә, р’ә ща жь 
Хӧ дан бь кә, бәл ки әв не та тә йә 
хь раб бе бах шан дь не, 23чьм ки 
әз тә на ва тә’ ла йи йа зь рав у 
qәй дед нә һә qи йе да дь би ньм». 
24Шьм һ’ун ле вә гә р’анд у гот: 
«Һун бо на мьн һи ви жь Хӧ дан 
бь кьн, wә ки жь әw го ть нед wә 
т’ӧ тьшт нә йе сә ре мьн». 
25Га ва wа на шә’ дә ти да у хә-

бә ра Хӧ дан хә бәр дан, паш да 
вә гә р’и йа нә Ор шә ли ме у ль 
сәр р’и йа хwә гә ләк гӧн дед Са-
мәр йа йе да жи Мьз ги ни дь дан. 

Филипоунәмереф
жьwәлатеӘтйупийе

26Һьн ге мьл йа к’ә тә ки Хӧ дан 
Фи ли по р’а гот: «Р’а бә һә р’ә 
али йе ба шу реф, сәр wе р’и йа кӧ 
жь Ор шә ли ме бәр же ри Газ зайе 

дь бә», кӧ чол-бәс тәк бу. 27Әw 
жи р’а бу чу у ди на хwә да йе, 
ва йә нә ме рә киф жь Әт йу пи-
йе wә зи ре Кән да ке, аwа го ти 
п’ад ша Әт йу пи йе, кӧ wә к’и ле 
т’ә ма ми йа хьз на wе бу, бо на 
һ’ә бан дь не һа ть бу Ор шә ли ме. 
28Әw жь wьр вә дь гә р’и йа у ә’рә ба 
хwә да к’ь те ба Иша йаф п’е хәм бәр 
дь хwәнд. 29Р’ӧһ’ Фи ли по р’а гот: 
«Пеш да һә р’ә у р’әх ә’рә бе ва 
һә рә». 30Фи ли по жи бә зи не-
зик бу йе, бь һист кӧ әw к’ь те ба 
Иша йа п’е хәм бәр дь ху нә у же 
пьр си: «Чь кӧ тӧ дь ху ни фә’м 
дь ки?» 31Әwи го те: «Әзе ча wа 
бь ка рь бьм фә’м бь кьм, һә гәр 
йәк мьн р’а шь ро вә нә кә?» У 
һи ви жь Фи ли по кьр кӧ р’а бә 
р’әх wи р’у не. 32Әw щи йе кӧ 
wи нь ви са ре да дь хwәнд әв бу: 
 «Ми на пә за бо на сәр же кь-

рь не һа тә бь рь не 
 у ча wа бәр ха ль бәр qӧ се се 

хwә на кә к’а лин, 
 дә ве Хwә вә на кә. 
33 Әw нь мьз кь рьн у һә qе Wи 

же стан дьн. 
 Дәр һә qа зӧ р’ә та Wи да к’е 

wе гь ли кә? 
 Чьм ки ә’мь ре Wи жь р’у ба ре 

дь не һа тә һьл да не»*. 

* 8:33 Иша йа 53:7-8. 
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34Нә мер жь Фи ли по пьр си 
у го те: «Әз һи ви дь кьм мьн р’а 
бе жә, п’е хәм бәр ван тьш та бо на 
к’е дь бе жә? Бо на хwә йан бо на 
йә ки ма йин?» 35Фи ли по р’а бу 
wе нь ви са ре да дәст пе кьр дәр-
һә qа Мьз ги ни йа Исада wи р’а 
шь ро вә кьр. 

36‑37Га ва р’и йа хwә да дь чун, 
әw гь һиш ть нә авә ке у нә мер гот: 
«Ва йә ав, иди чь на һе лә кӧ әз 
бе мә нь хӧ ман дь не?»* 38У нә мер 
ә’мьр кьр, кӧ ә’рә бе бь дь нә сә-
кь нан дь не, һәр дӧ жи к’ә ть нә 
аве у Фи ли по нә мер нь хӧ манд. 
39Га ва әwа на жь аве дәр к’ә тьн, 
Р’ӧ һ’е Хӧ дан Фи ли по һьл да, иди 
нә мер Фи ли по нә дит, әw әшq у 
ша р’и йа хwә да чу. 40Ле Фи ли по 
Аш до де да хӧйа бу у дь гә р’и йа, 
Мьз ги ни дь да һәр ба жа ри, һ’ә та 
Qәй сә ри йе жи һат. 

ЧаwаШаwулльИсавәдьгәр’ә
(К’аредШандийа22:6‑16;

26:12‑18)

91Ша wул жи һ’ә та һьн ге 
һе гәф ль ша гьр тед Хӧ дан 

дь хwар кӧ wан бь дә кӧш ть не. 
Әw чу щәм сә рәк к’а һин, 2дәс-
тур нә’ мә сәр к’ь ниш тед Ша ме 
жь wи хwәс тьн, wә ки һ’ӧ кӧ ме 
wи һә бә жьн у ме ред кӧ ль пәй 
ве Р’е дь чьн һә гәр бь би нә, wан 
бь гь рә гь ре да йи би нә Ор шә ли-
ме. 3Га ва дь чу не зи ки Ша ме бу, 
ньш ке ва жь ә’з мен р’о на йи ке 
до ра wи шәwq да. 4Әw к’ә тә 
ә’р де у дән гәк бь һист кӧ wи р’а 
дь гот: «Ша wул, Ша wул! Тӧ чь ма 
Мьн дь зе ри ни?» 5Әwи жи гот: 
«Тӧ к’и йи, Хӧ дан?» Wи дән ги 
го те: «Әз әw Иса мә, Йе кӧ тӧ 
дь зе ри ни*. 6Дә нь һа р’а бә һә р’ә 
ба жер, wе тә р’а бе го ть не те чь 
бь ки». 7Әw мә рь вед кӧ т’ә ви 
wи дь чун сар бун сә кь нин у 
зар-зь ман к’ә тьн. Wан әw дәнг 
дь бь һист, ле кә сәк нә дь ди тьн. 
8Ша wул жь ә’р де р’а бу, ч’ә’ вед 
wи вә кь ри бун, ле тьшт нә дь дит. 
Һьн ге дәс те wи гьр тьн бь рь нә 
Ша ме. 9Әw се р’о жа кор ма, нә 
хwар у нә жи вә хwар. 
10Ша ме да ша гьр тә ки на-

ве wи Һа на ни йа һә бу, Хӧ дан 

* 8:36-37 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Фи ли по wи р’а гот: ‹Һә-
гәр тӧ бь т’ә ма ми йа дь ле хwә ба wәр дь ки, дь ка ри›. Әwи ле вә гә р’анд 
у гот: ‹Әз ба wәр дь кьм, кӧ Иса Мәсиһ Кӧ р’еф Хwә де йә›». 
* 9:5 Нав һь нәк wәл гә р’ан дь нед кә вьн да әв жи һә йә: «‹Тӧ чьф та хwә 
нь ка ри ба ве жи шь ва сәр туж›. Әw жи лә рь зи у шаш ма йи гот: ‹Хӧ дан, 
Тӧ чь дь хwа зи әз бь кьм?› У Хӧ дан wи р’а гот». 
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дитьнокеда һа тә бәр ч’ә’ ва у 
wи р’а гот: «Һа на ни йа!» Әwи гот: 
«Әз вь ра мә, Хӧ дан». 11Хӧ дан 
wи р’а гот: «Р’а бә һә р’ә wе к’у ча 
кӧ же р’а Р’аст дь бе жьн, ма ла 
Щь һу да да бо на йә ки жь Тар су се 
на ве wи Ша wул бь пь рсә, чьм ки 
ва йә әw дӧа дь кә, 12ди на хwә 
да йе, ва мә рик ди ть но ке да һа тә 
бәр ч’ә’ ва, на ве wи Һа на ни йа, 
әw һат дәс тед хwә дани нә сәр 
wи, кӧ әw ди са бь би нә». 13Һа на-
ни йа ле вә гә р’анд у гот: «Хӧ дан, 
бо на ви мә рь ви мьн жь гә лә ка 
бь һис ти йә, wә ки Ор шә ли ме да 
wи чь qас хь ра би ль щьм ә’ та Тә 
кь ри йә. 14Вьр жи али йе сә рә-
кед к’а һи на да һ’ӧ кӧ ме wи һә йә, 
һ’ә му йед кӧ га зи на ве Тә дь кьн 
бь гь рә». 15Ле Хӧ дан же р’а гот: 
«Тӧ һә р’ә, чьм ки Мьн әw ча-
wа һа щә тәк бь жар ти йә, wә ки 
на ве Мьн нә щь һу йа, п’ад ша у 
за р’ед Исра еле ва бь дә нас кь-
рь не. 16Әзе Хwә ха ни ша ни wи 
кьм, кӧ чь qа си гә рә ке бо на на ве 
Мьн щә фе бь к’ь ши нә». 
17Һа на ни йа жи чу к’ә тә wе 

ма ле, дәс те хwә да ни сәр wи 
у го те: «Ша wул бь ра! Хӧ дан 
әз шан дь мә, әw Исайе р’ева 
р’ас ти тә һат, wә ки тӧ ди са бь-

би ни у бь Р’ӧ һ’е Пи роз т’ь жи 
би». 18Дәст хwә да жь ч’ә’ вед wи 
ми на ка пә ке тьшт же wа ри йан, 
дит, р’а бу пе аве һа тә нь хӧ ман-
дь не, 19хwа рьн хwар у qә wа та 
wи һа тә щи. 

ШаwулбажареШамеда
Мьзгинийедьдә

Чәнд р’о жа Ша wул щәм ша-
гьр тед Ша ме да ма. 20Дәст хwә да 
Ша wул дәст пе кьр к’ь ниш та да 
бо на Иса дан на син кьр у гот кӧ: 
«Әw Кӧ р’е Хwә де йә». 21Һ’ә му-
йед кӧ дь бь һис тьн, ә’щеб ма йи 
дь ман у дь го тьн: «Әва әw ни нә, 
кӧ Ор шә ли ме да йед кӧ га зи Ви 
На ви дь кь рьн дь кӧш тьн? У 
бо на wе йә ке һа ти йә вьр жи, 
wә ки wан бь гь рә у бь бә бь дә 
дәс те сә рә кед к’а һи на?» 22Ле 
Ша wул һин кь рь не да һе qә wат 
дь бу, из бат дь кьр кӧ Мәсиһ һә ма 
Иса йә у дән ге һ’ә му щь һу йед 
Ша ме да дь да бь р’и не. 

23Га ва гә ләк р’ож дәр баз бун, 
щь һу ше wь рин кӧ wи бь кӧ жьн, 
24ле Ша wул не та wа нә хь раб 
һ’ә си йа. Әw шәв у р’ож бәр дәр-
гә һед ба жер бун кӧ wи бь кӧ жьн, 
25ле ша гьр тед wи жи шәв әw бь 
зәм би ле ди wер ва да хьс тьн*. 

* 9:25 Ко рьн т’и II, 11:32-33. 
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ШаwулОршәлимеда
26Га ва Ша wул һа тә Ор шә ли-

ме, wи дь кьр кӧ т’ә ви ша гьр та 
бә, ле һ’ә му жь wи дь тьр си йан, 
wан ба wәр нә дь кь рьн кӧ әw жи 
бу йә ша гьрт. 27Һьн ге Бар на бас 
әw һьл да бь рә щәм шан ди йа у 
wан р’а гь ли кьр, кӧ әwи р’е да 
ча wа Хӧ дан ди ти йә у т’ә ви wи 
хә бәр да йә, Ша ме да жи ча wа 
мер к’и ми на ве Иса дан на син 
кь ри йә. 28Ша wул Ор шә ли ме да 
т’ә ви wан р’а дь бу-р’у дь ньшт у 
бь на ве Иса Хӧ дан мер к’и ми 
дан на син дь кьр. 29Ӧса жи т’ә ви 
щь һу йед кӧ бь йу на ниф хә бәр дь-
дан бь хә бәр да не дь к’ә тә дә’wе, 
wа на жи дь кьр кӧ әw бь кӧш та. 
30Га ва бь ра ве йә ке һ’ә си йан, 
әw бәр жер бь рь нә Qәй сә ри йе 
у дәр ба зи Тар су се кь рьн. 
31Аwа щь вин ль т’ә ма ми йа 

Щь һус та не, Щә ли ле у Са мәр-
йа йе дә мә ке ә’дь ла йи йе да бу, 
р’ӧ һ’а ни йе да ава дь бу, бь хофа 
Хӧ дан у бь дьл да йи на Р’ӧ һ’е 
Пи роз пеш да дь чу, ба wәр мәнд 
зе дә дь бун. 

QәнщбунаӘйнейас
32Пәт рус жи һ’ә му щи йа дь-

гә р’и йа у бәр же ри щәм щьм ә’ та 
Хwә де йә Ли да йе жи бу. 33Wьр 

мә рь вәк дит на ве wи Әй не йас, 
кӧ һ’әйшт са лед wи бун, шь-
лу шә’т щи-нь ви на да п’ал да йи 
бу. 34Пәт рус wи р’а гот: «Әй не-
йас! Иса Мәсиһ тә qәнщ дь кә. 
Р’а бә у нь ви на хwә бь дә һәв». 
Әw пе р’а-пе р’а р’а бу сәр хwә. 
35Һ’ә му бь нә ли йед Ли да йе 
у дәш та Ша ро не әw ди тьн у 
бәр бь Хӧ дан вә гә р’и йан. 

СахбунаТабит’айе
36Йа фа йе да к’ӧл фә тә кә ша-

гьрт һә бу, на ве wе Та би т’а, кӧ 
«Хә зал» те wәл гә р’ан дь не. Әва 
на ва һ’ә му qән щи у хер кь рь-
на да ма бу. 37Wан р’о жа да әwа 
нә хwәш к’әт мьр у әw шуш тьн 
ода жо рьн да да нин. 38Йа фа не-
зи ки Ли да йе бу. Га ва ша гьр та 
бь һист кӧ Пәт рус ль wьр ә, дӧ 
мә ри шан дьн һи ви кь рьн у 
го тьн: «Дә рән ги нә бә зу wә рә 
щәм мә». 39Пәт рус жи р’а бу 
т’ә ви wан һат. Га ва гь һиш-
тә wьр, әw бь рь нә ода жор ьн, 
һ’ә му жь нә би йа до ра wи гьрт 
у бь гь ри әw к’ьнщ у кь ра сед 
кӧ са хи йа хwә да Хә за ле бо на 
wан дь ру ть бун, ни ша ни wи 
дь дан. 40Һьн ге Пәт рус һ’ә му 
дәр хьс ть нә дәр ва, чок да дӧа 
кьр у сәр щьн йаз да вә гә р’и йа 
гот: «Та би т’а! Р’а бә сәр хwә». 
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Әwе ч’ә’ вед хwә вә кь рьн, ль 
Пәт рус нь һе р’и, р’а бу р’у ньшт. 
41Әwи дәс те хwә да wе р’а кь рә 
п’и йа, паше га зи щьм ә’ та Хwә-
де у жь нә би йа кьр, әw сах бәр 
wан да сә кь нан дь не. 42Әва йә ка 
т’ә ма ми йа Йа фа йе да бә ла бу 
у гә лә ка ба wә ри йа хwә Хӧ дан 
анин. 43Пәт рус гә ләк р’о жа ль 
Йа фа йе ма ла Шьм һ’у не ч’әрм-
кәр да ма. 

Кор’нелйойенәщьһуф
газиПәтрусдькәу
дитьнокаПәтрус

101Qәй сә ри йе да мә рь вә ки 
на ве wи Кор’ нел йо һә бу, 

р’ә фа «Ор ди йа Итал йа йе да» 
сәр сәдф бу. 2Әw ма ла хwә ва 
йә ки хwәй иман у хwә де хоф бу, 
щьм ә’ та щь һу йа р’а жи гә ләк хер 
дь кь рьн у һәр гав бәр Хwә де 
дӧа дь кьр. 3Әwи нив ро не зи ки 
сь һ’ә та сь си йа ди ть но ке да бәр 
ч’ә’ ве хwә аш кә рә мьл йа к’ә-
тә ки Хwә де дит кӧ һа тә щәм 
wи у wи р’а гот: «Кор’ нел йо!» 
4Әwи кӧ ль wи нь һе р’и, саw 
к’ә тә сәр у гот: «Чь йә Хӧ дан?» 
Мьл йа к’әт го те: «Хwә де дӧа у 
хе ред тә qә бул кь рьн у әw бир 
на кә. 5Дә нь һа мә ри йа бь ши нә 
Йа фа йе, га зи Шьм һ’унф кә, йе 
кӧ же р’а Пәт рус дь бе жьн. 6Әw 

ча wа ме ван ма ла Шьм һ’у не 
ч’әрм кәр да бәр бә’ ре дь ми нә». 
7Га ва әw мьл йа к’ә те кӧ wи р’а 
хә бәр дь да чу, әwи га зи дӧ 
хӧ ла мед ма ле у әс кә рә ки бәр-
дәс ти йи хwәй иман кьр 8у һәр 
тьшт wан р’а гь ли кьр шан дь нә 
Йа фа йе. 
9Р’о жа дь не әwа на һе дь чун 

у не зи ки ба жер дь бун, Пәт рус 
не зи ки сь һ’ә та донз дә һа р’а бу 
сәр хе ни кӧ дӧа бь кә. 10Әw бьр’-
чи бу хwәст кӧ нан бь хwә. Һе 
га ва нан һа зьр дь кь рьн, ми на 
сь һ’ә тә ке сәр wи р’а дәр баз 
бу. 11У wи ди на хwә да йе, ва 
ә’з ман вә бу, тьш тә ки ми на 
дәс тә ха на мә зьн һәр чар го-
ша ва дар дабу, дь һа тә хwа ре 
сәр ә’р де. 12Сәр wе һәр щу р’ә 
һ’әй wа нед чар п’е, шу ль ки йед 
ә’р де у тәй рә дед ә’з мен һә бун. 
13Дәнг һа тә wи: «Р’а бә Пәт рус, 
сәр же кә у бь хwә». 14Ле Пәт рус 
гот: «Һ’а ша жь мьн Хӧ дан, мьн 
т’ӧ щар тьш тә ки һ’ә рамф йан 
п’ис нә хwа ри йә». 15Ща ра дӧ да 
әw дәнг һа тә wи: «Әw тьш те кӧ 
Хwә де һ’ә лалф кь ри йә тӧ һ’ә рам 
һ’ә саб нә кә». 16Әва йә ка се 
ща ра qә wь ми у һьн ге әw дәс-
тә хан ә’з мен ва һа тә һь ла ть не. 
17Пәт рус һе ә’щеб ма йи нав 

хwә да дь фь кь ри: «Әв чь ди тьнок 
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бу мьн дит?» ва әw мә рь вед кӧ 
Кор’ нел йо шан дь бун ль бәр 
дәр гәһ сә кь нин у ма ла Шьм-
һ’ун пьр син. 18Дәнг дан го тьн: 
«Шьм һ’у не кӧ же р’а Пәт рус дь-
бе жьн ль вьр ме ван ә?» 19Пәт рус 
һе сәр wе ди ть но ке дь фь кь ри, 
Р’ӧһ’ же р’а гот: «Ва нә се мә ри 
ль тә дь гә р’ьн. 20Дә иди р’а бә 
һә р’ә хwа ре у дӧ дь ли нә бә т’ә ви 
wан һә р’ә, чьм ки Мьн әwа на 
шан дь нә». 21Пәт рус жи пә йа 
бу, чу щәм wан мә рь ва у гот: 
«Әз ьм әwе кӧ һун ле дь гә р’ьн. 
Һун бо на чь һа ть нә?» 22Wан 
гот: «Кор’ нел йо йе сәр сәд әм 
шан дь нә. Әw мә рь вә ки р’аст, 
хwә де хоф у али йе т’ә ма ми йа 
мь лә те щь һу йа да жи хwә йи йе 
шә’ дә ти йа qәнщ ә. Әwи ә’мьр 
жь мьл йа к’ә тә ки пи роз станд, 
кӧ тә га зи ма ла хwә кә у хә бәр-
да на тә бь бь һе». 23Һьн ге Пәт рус 
әw т’әг ли фи ма ле кь рьн, щи йе 
шә ве да wан. 

Р’о жа дь не Пәт рус р’а бу т’ә ви 
wан чу, чәнд ба wәр мән дед Йа-
фа йе жи т’ә ви wи чун. 24Р’о жа 
дьн гь һиш ть нә Qәй сә ри йе, 
Кор’ нел йо жи га зи хwә ха ти 
у дос тед хwә кь рь бу у һи ви йа 

wан бу. 25Га ва Пәт рус дь к’ә тә 
һьн дӧр’, Кор’ нел йо пе ши йа 
wи да чу у к’ә тә бәр нь га у бәр 
та бу. 26Ле Пәт рус әw р’а кь рә 
п’и йа у го те: «Р’а бә бь сә кь нә, 
әз хwә ха жи мә ри мә». 27Wи р’а 
бь хә бәр да не к’ә тә һьн дӧр’ у 
ль wьр гә ләк щь ви йа йи ди тьн. 
28Әwи wа на р’а гот: «Һун хwә ха 
за ньн кӧ нә ә’дә те ме ре щь һу 
йә, кӧ т’ә ви нә щь һу йа р’а бә-р’у-
ни, йан һәв ва һә р’ьн-бен. Ле 
Хwә де бәр мьн вә кьр, wә ки 
әз т’ӧ кә си п’ис йан һ’ә рам 
һ’ә саб нә кьм. 29Бо на wе йә ке 
жи га ва га зи мьн кь рьн, мьн 
на-на нә кьр р’а бум һат ьм. У 
әз нь һа дь пьр сьм, wә бо на чь 
га зи мьн кь ри йә?» 
30Кор’ нел йо гот: «Бә ри чар 

р’о жа, не зи ки ви ча хи мьн дӧа-
йе сь һ’ә та сь си йа ма ла хwә да 
дь кьр*, ньш ке ва мә рь вәк бь 
к’ьн ще чил-qәр qаш ль бәр мьн 
сә кь ни 31у гот: ‹Кор’ нел йо! 
Хwә де дӧа йед тә бь һис тьн у 
хе ред тә йә кь ри жи бир анин. 
32Нь һа мә ри йа бь ши нә Йа фа йе 
га зи Шьм һ’ун кә, йе кӧ же р’а 
Пәт рус дь бе жьн, әw ча wа ме ван 
ль ма ла Шьм һ’у не ч’әрм кәр да 

* 10:30 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Бә ри чар р’о жа, һ’ә та ви ча хи 
мьн р’о жи дь гьрт у дӧа йе сь һ’ә та сь си йа ма ла хwә да дь кьр». 
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бәр бә’ ре дь ми нә›*. 33Мьн жи 
пе р’а-пе р’а шан дь нә щәм тә 
у тә жи qәнщ кьр кӧ тӧ һа ти. 
Нь һа әм һ’ә му жи ль бәр Хwә де 
сә кь ни нә, кӧ чь жь Хӧ дан тә р’а 
һа ти йә ә’мьр кь рь не бе жи, әм 
жи бь бь һен». 

ДаннасинийаПәтрус
малаКор’нелйода

34Пәт рус дәст бь хә бәр да не 
кьр у гот: «Әз нь һа фә’м дь кьм, 
wә ки Хwә де р’ас ти жи фьр qи-
йе на кә на ва мь лә та*. 35Ле жь 
нав һәр мь лә ти да, йе кӧ жь Wи 
хоф дь кә у р’ас ти йе дь кә ль Wи 
qә бул ә. 36Һун иди р’ьнд за ньн 
кӧ Хwә де әва хә бә ра за р’ед 
Исра ел р’а шанд, бь Иса Мәсиһ 
Мьз ги ни йа ә’дь ла йи йе да, Йе 
кӧ Хӧ да не һ’ә му йа йә. 37Ӧса жи 
за ньн жь Щә ли ле гьр ти т’ә ма-
ми йа Щь һус та не да чь qә wь ми, 
пәй wе нь хӧ ман дь не р’а, йа кӧ 
Йу һ’ән на дан на син кьр, 38ча wа 
Хwә де Исайе Ньс рә те бь Р’ӧ-
һ’е Пи роз у qә wа те к’ьфш кьр, 
кӧ бь qән щи кь рь не гә р’и йа у 
һ’ә му йед кӧ бьн бьн дәс ти йа 
ми ре щьн да бун qәнщ кь рьн, 

чьм ки Хwә де т’ә ви Wи бу. 39Әм 
хwә ха шә’ дед wан һ’ә му тьш та 
нә, йед кӧ Әwи т’оп ра хед Щь-
һус та не у Ор шә ли ме да кь рьн. 
Паше Әw дар ва дар да кь рьн у 
кӧш тьн, 40ле Хwә де Әw р’о жа 
сь си йа жь мь рь не р’а кьр, да 
ә’йан кь рь не, 41нә кӧ һ’ә му 
щьм ә’ те р’а, ле wан шә’ да р’а, йед 
кӧ пе ши йе жь али йе Хwә де да 
һа ть бу нә бь жар ть не, аwа го ти 
мә р’а, йед кӧ пәй мь рьн-р’а бу на 
Wи р’а т’ә ви Wи хwа рьн у вә хwа-
рьн. 42У Әwи т’ә ми ль мә кьр, 
wә ки әм щьм ә’ те р’а дан на син 
кьн у шә’ дә ти йе бь дьн кӧ Әw ә 
һ’а кь ме мь ри йа у зен ди йа жь 
Хwә де да к’ьфш кь ри. 43Һ’ә му 
п’е хәм бәр шә’ дә ти йа Wи дь-
дьн, кӧ һ’ә му йед ба wә ри йа хwә 
Wи би ньн, wе бь са йа на ве Wи 
бах шан дь на гӧ на бьс ти ньн». 

НәщьһужиР’ӧһ’еПироз
дьстиньн

44Пәт рус һе әв тьшт дь го тьн, 
Р’ӧ һ’е Пи роз һа тә сәр һ’ә му-
йед кӧ әв го тьн дь бь һис тьн. 
45Ба wәр мән дед ә’сь ле хwә да 
щь һу*, йед кӧ т’ә ви Пәт рус 

* 10:32 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Әwе бе тә р’а хә бәр дә». 
* 10:34 Qа ну на Дӧ ща ри 10:17. 
* 10:45 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Сь нәт кь ри». 
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һа ть бун, зән дә гьр ти ман, кӧ 
Р’ӧ һ’еф Пи роз ча wа п’еш к’еш 
сәр нә щь һу йа да** жи ба ри, 
46чьм ки бь һис тьн кӧ wа на бь 
зь ма на хә бәр дь дан у шь кь ри 
дь да нә Хwә де. Һьн ге Пәт рус 
гот: 47«Иди к’и дь ка рә нә һе лә 
кӧ әва на пе аве бе нә нь хӧ ман-
дь неф, йед кӧ ми на мә Р’ӧ һ’е 
Пи роз жи стан дьн?» 48Wи ча хи 
ә’мьр кьр кӧ бь на ве Иса Мәсиһ 
бе нә нь хӧ ман дь не. Паше wа на 
һи ви жь wи кьр кӧ чәнд р’о жа 
ль wьр бь ми нә. 

ПәтрусщьвинаОршәлимер’а
шьровәдькәкӧчьмачубу
малайәкинәщьһуф

111Шан ди йа у ба wәр мән-
дед али йе Щь һус та не да 

дь ман, бь һис тьн кӧ нә щь һу-
йа жи хә бә ра Хwә де qә бул 
кь рь нә. 2Га ва Пәт рус һәв раз 
чу Ор шә ли ме, ба wәр мән дед 
ә’сь ле хwә да щь һу әw нә һәq 
дь кь рьн у 3дь го тьн: «Тӧ чу йи 
щәм мә рь вед нә сь нәт кь ри у 
тә т’ә ви wан нан хwа ри йә!» 
4Һьн ге Пәт рус дәст пе кьр бь 
һур-гь ли wан р’а шь ро вә кьр у 
гот: 5«Мьн ба жа ре Йа фа йе да 
дӧа дь кьр, ми на сь һ’ә тә ке сәр 

мьн р’а дәр баз бу. У мьн ди ть-
но ке да ль бәр ч’ә’ ве хwә дит, 
дәр да нә кә ми на дәс тә ха на 
мә зьн һәр чар го ша ва жь ә’з-
мен дар дабу һа тә хwа ре, ль 
бәр мьн сә кь ни. 6Әз һе зур’ 
бь бум мьн ле дь нь һе р’и, мьн 
ди на хwә да йе, ва нә һ’әй wа-
нед чар п’е, р’ә’ wьр, шу ль ки йед 
ә’р де у тәй рә дед ә’з мен. 7Һьн ге 
мьн дән гәк бь һист кӧ мьн р’а 
гот: ‹Р’а бә Пәт рус, сәр же кә у 
бь хwә›. 8Ле мьн гот: ‹Һ’а ша жь 
мьн, Хӧ дан, т’ӧ щар тьш тә ки 
һ’ә рам йан п’ис нә к’ә ти йә дә ве 
мьн›. 9Ща ра дӧ да әwи дән ги жь 
ә’з мен ль мьн вә гә р’анд у гот: 
‹Әw тьш тед кӧ Хwә де һ’ә лал 
кь ри йә, тӧ һ’ә рам һ’ә саб нә кә›. 
10Әва йә ка се ща ра qә wь ми у 
һәр тьшт паш да ә’з мен ва һа тә 
к’ь шан дь не. 11Һә ма wи ча хи 
се мә ри йед кӧ жь Qәй сә ри йе 
шан дь бу нә пәй мьн бәр ма-
ла кӧ әм те да дь ман сә кь нин. 
12Р’ӧһ’ мьн р’а гот: ‹Т’ә ви wан 
һә р’ә, дӧ дь ли нә бә›. Әв һәр 
шәш бь ра жи т’ә ви мьн һа тьн 
у әм чу нә ма ла wи мә рь ви. 
13Әwи мә р’а гот, кӧ ча wа ма-
ла хwә да мьл йа к’әт ди ти йә, 
кӧ сә кь ни йә wи р’а го ти йә: 

** 10:45 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Нә сь нәт кь ри йа да». 
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‹Мә ри йа бь ши нә Йа фа йе у 
га зи Шьм һ’ун кә, йе кӧ же р’а 
Пәт рус дь бе жьн. 14Әwе тә р’а 
wан го ть на бе жә, бь к’и жа на 
те у т’ә ма ми йа нә фә ред ма ла 
хwә ва хь лаз би›. 15У мьн һә ма 
дәст бь хә бәр да не кьр, Р’ӧ һ’е 
Пи роз һа тә сәр wан, ча wа пе-
ши йе һа тә сәр мә. 16Wи ча хи 
һа тә би ра мьн әw хә бә ра кӧ 
Хӧ дан го ть бу: ‹Йу һ’ән на бь аве 
нь хӧ манд, ле һу не бь Р’ӧ һ’е Пи-
роз бе нә нь хӧ ман дь не›*. 17Аwа 
һә гәр Хwә де хут әw п’еш к’еш 
да wан, к’и жан да мә, га ва мә 
ба wә ри йа хwә Хӧ дан Иса Мәсиһ 
ани, әз к’и бум кӧ мь qа бь ли 
Хwә де бь сә кь ни йа ма?» 

18Га ва кӧ әв йә ка бь һис тьн, 
дән ге хwә бь р’ин, шь кь ри да нә 
Хwә де у го тьн: «Wә ки ӧса йә 
Хwә де әва мә ща ла да нә щь һу йа 
жи, кӧ жь гӧ нә кь рь не вә гә р’ьн 
у бь жин». 

Баwәрмәндед
бажареӘнтакйайе

19Әwед кӧ жь дәст wе зе ран-
дь на пәй кӧш ть на Стәй фан р’а 

бә ла-бә ла йи бь бун, гь һиш ть нә 
һ’ә та Фи ник йа йе, Qӧб рь се у 
Ән так йа йе у т’ә не щь һу йа р’а 
хә бәр дан на син дь кь рьн*. 20Ле 
на ва wан да һь нәк жь мә рь вед 
Qӧб рь се у Ку ре не һә бун, кӧ 
га ва чун к’ә ть нә Ән так йа йе, 
йу на на р’аф* жи хә бәр дь дан, 
Мьз ги ни йа Хӧ дан Иса дь дан. 
21Дәс те Хӧ дан wан р’а бу, гә-
лә ка ба wәр кьр, бәр бь Хӧ дан 
вә гә р’и йан. 
22Бо на wан әв дәнг-бә’ са 

гь һиш тә щь ви наф Ор шә ли ме, 
Бар на бас шан дь нә Ән так йа йе. 
23Га ва гь һиш те у к’ә рә ма Хwә-
де дит, ша бу у дьл дь да wан 
һ’ә му йа кӧ бь т’ә ма ми йа дь ле 
хwә ва Хӧ дан р’а амьн бь ми ньн. 
24Бар на бас мә рь вә ки qәнщ, 
Р’ӧ һ’е Пи роз у ба wә ри йе ва 
т’ь жи бу. Гә ләк щьм ә’т сәр 
ба wәр мән дед Хӧ дан да зе дә бу. 
25Һьн ге Бар на бас дәр ба зи 

Тар су се бу, кӧ ль Ша wул бь гә-
р’ә, 26әw дит ани Ән так йа йе. 
Әwа на һәв р’а т’ә ма ми йа са лә-
ке т’ә ви щь ви неф дь щь ви йан 
у гә ләк щьм ә’т һин дь кь рьн. 

* 11:16 К’а ред Шан ди йа 1:5. 
* 11:19 К’а ред Шан ди йа 8:1-4. 
* 11:20 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Мә рь вед жь wә ла тед ма йи нә кӧ йу на-
ни хә бәр дь дан». 
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Пе ши йе Ән так йа йе да ша гьрт 
«мә си һиф» һа ть нә нав кь рь не. 
27Wан р’о жа жь Ор шә ли ме 

п’е хәм бәр бәр же ри Ән так йа йе 
бун. 28Жь wан йәк, кӧ на ве wи 
Һа га бо бу, р’а бу бь Р’ӧһ’ ә’лам 
кьр, кӧ wе т’ә ма ми йа дьн йа йе-
да бь бә хә ла йи кә гь ран. У ӧса 
жи әва хә ла йа һе на Клаw дйо 
Qәй сәр даф бу*. 29Һьн ге ша гьр-
тед Ән так йа йе qь рар кь рьн 
кӧ жь дәс те к’е ва чь qас те 
али к’а ри йе бо на ба wәр мән дед 
Щь һус та не бь ши ньн. 30Ӧса 
жи кь рьн, бь дәс те Бар на бас 
у Ша wул бәр пьр си йа ред щь-
ви не р’а шан дьн. 

КӧштьнаАqубф
угьртьнаПәтрус

121Wан ча ха да Һе ро дәсф 
п’ад ша дәс те хwә һьл-

да сәр һь нә кед жь щь ви не кӧ 
wан бь дә щә фе, 2Аqу беф бьре 
Йу һ’ән на бь шур да кӧш ть не. 
3Әwи ди на хwә да йе, кӧ кь рь на 
wи ль щь һу йа хwәш һат, р’а бу 
Пәт рус жи да гьр ть не. Әв йәк 
р’о жед Щә жь наф На не Шкә ва да 
qә wь мин. 4Га ва Пәт рус гьрт, 
ави тә кә ле спар тәф чар т’а хь ма, 
кӧ һәр т’а хь мәк чар-чар әс кәр 

бун, wә ки мь qа ти wи бьн. Не та 
wи әw бу кӧ пәй Щә жь на Дәр-
баз бу не р’а wи дәр хә бәр щьм ә’ те, 
ди wа на wи бь кә. 5Иди Пәт рус 
кә ле да гьр ти бу, ле щь ви не бо на 
wи бь дьл у щан, бь дӧа һи ви 
жь Хwә де дь кьр. 

АзабунаПәтрус
6Wе шә ве, кӧ сь бә ть ре Һе ро дәс 

дь хwәст әw дәр хьс та бәр щьм-
ә’ те, бо на ди wан кь рь не, Пәт рус 
бь дӧ зьн щи ра гь ре да йи на ва дӧ 
әс кә ра да р’а за йи бу, но бә да ра 
жи бәр де ри но бә да ри йа кә ле 
дь кьр. 7Ньш ке ва мьл йа к’ә тә-
киф Хӧ дан бәр сә кь ни, р’о на йе 
wи щи йи шәwq да у нь ч’ан дә 
к’е лә ка Пәт рус, әw һ’ьш йар 
кьр у го те: «Зу р’а бә». Зьн щир 
жь дәс тед wи к’ә тьн. 8Һьн ге 
мьл йа к’әт wи р’а гот: «Пьш та 
хwә гь ре дә у ча рь хед хwә сәр 
нь гед хwә ва кә». Әwи жи ӧса 
кьр. Паше wи р’а гот: «Qа п’у те 
хwә ба ве жә сәр хwә у пәй мьн 
wә рә». 9Пәт рус жи дәр к’әт 
да пәй wи чу, ле нь за нь бу әw 
кь рь на мьл йа к’әт р’аст ә, wи 
т’ь ре хәw не дь би нә. 10Әwа на 
жь но бә да ред пе шьн у дӧ да дәр-
баз бун, һ’ә та дәр гә һе һ’ә сь ни 

* 11:28 К’а ред Шан ди йа 21:10. 
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һатьн, к’и жа ни дәр дь хьс тә нав 
ба жер. Дәр гәһ хwә ха ль бәр wан 
вә бу, жь wьр дәр к’ә тьн к’у чә ке 
дәр баз бун, ньш ке ва мьл йа к’әт 
жь wи qә ти йа. 
11Һьн ге Пәт рус сәр һ’ь ше 

хwә да һат, гот: «Әз нь һа р’аст 
за ньм кӧ Хӧ дан мьл йа к’ә те 
Хwә шанд, әз жь дәс те Һе ро-
дәс у жь wан һ’ә му тьш тед кӧ 
щь һу һи ви йе бун хь лаз кь рьм». 
12Га ва әв йәк фә’м кьр, чу ма ла 
Мәр йә ма ди йа Йу һ’ән на йе кӧ 
же р’а Мар qос дь го тьн, кӧ ль wьр 
гә ләк щь ви йа бун дӧа дь кь рьн. 
13Пәт рус дәр гәһ хьст, ща ри кә 
на ве wе Р’о да чу гӧ һе хwә да 
сәр. 14Дән ге Пәт рус нас кьр, 
жь ша бу на дәр гәһ вә нә кьр, ле 
р’ә ви чу һьн дӧр’ гот: «Пәт рус ль 
бәр дәр гәһ сә кь ни йә!» 15Wа на 
wе р’а гот: «Тә һ’ь ше хwә ӧн да 
кь ри йә?» Ле әwа сәр йа хwә 
бу, кӧ р’аст ә. Wа на гот: «Qәй 
мьл йа к’ә те wи йә?» 
16Пәт рус жи сәр һәв-сәр һәв 

дәр гәһ дь хьст. Га ва вә кь рьн әw 
ди тьн, һ’ь ше сә ре wан чу. 17Әwи 
дәс те хwә һ’ә жанд кӧ кәр’ бьн 
у гь ли кьр ча wа Хӧ дан әw жь 
кә ле дәр хьс ти йә, ӧса жи гот: 
«Ве йә ке Аqубф у хушк-бь ра-
йед дьн р’а жи бе жьн». Хwә ха 
жи р’а бу чу щи ки дьн. 

18Сь бәһ кӧ са фи бу, әс кәр 
гә лә ки т’ә ви һәв бун, гә ло 
чь һа тә сә ре Пәт рус? 19Га ва 
Һе ро дәс ль wи гә р’и йа у әw 
нә дит, жь әс кә ра һәр тьшт 
пьр си у ә’мьр кьр кӧ бе нә 
кӧш ть не. Паше Һе ро дәс жь 
Щь һус та не бәр же ри Qәй сә-
ри йе бу у wьр ма. 

МьрьнаҺеродәсП’адша
20Һе ро дәс ль мь лә тед Сур у 

Сай да йе р’а бь бу хә зә бе. Әва на 
жи һәв р’а р’а бун һа тьн, Бь лас то 
wә к’и ле ма ла Һе ро дәс ани нә 
р’а йе у һи ви кь рьн кӧ ль һәв 
бен, чьм ки ба жа ред wан жь 
wә ла те wи п’ад ша йи хӧ рәк дьс-
тан дьн. 21Р’о жә кә к’ьфш кь ри 
Һе ро дәс к’ьн ще п’ад ша ти йе ле, 
ль һә рә маф ди wа не р’у ньшт у 
бь щьм ә’ ти wа на р’а хә бәр дь да. 
22Ә’ла лә те жи дь кь рә qи р’ин у 
дь гот: «Әва дән ге хwә де ки йә, 
нә йе мә ри йа йә!» 23Дәст хwә да 
мьл йа к’ә тә ки Хӧ дан wи хьст, 
бо на кӧ wи шь кь ри нә да Хwә-
де, кӧр ми бу мьр. 24Ле хә бә ра 
Хwә де бәр фь рә у зе дә дь бу. 
25Бар на бас у Ша wул га ва 

qӧ ль хе хwә qә дан дьн, жь Ор шә-
ли ме вә гә р’и йан, Йу һ’ән на йе 
кӧ же р’а Мар qос дь го тьн жи 
т’ә ви хwә анин. 
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Р’еwитийаПаwлосәпешьн,т’әвиБарнабас
(13:1–14:28)

* 13:1 «Ни гер» жи ча wа «мә рь ве ч’әр ме р’әш» те фә’м кь рь не. 
** 13:1 Әва Һе ро дә са, аwа го ти Һе ро дәс-Ан ти пас, сәр wе ре Щә ли ле 
бу (Лу qа 3:1). 

Р’ӧһ’еПирозПаwлос
уБарнабасдьшинә

131Щь ви на Ән так йа йе да 
чәнд п’е хәм бәр у дәрс дар 

һә бун, Бар на бас, Шьм һ’у не кӧ 
же р’а Ни гер* дь го тьн, Лук-
йо йе жь Ку ре не, Мә на йи не 
кӧ т’ә ви Һе ро дә сеф сәр wер** 
мә зьн бьбу у Ша wул. 2Әва на 
кӧ на ва һ’ә бан дь на Хӧ дан да 
бун у р’о жиф дь гьр тьн, Р’ӧ һ’еф 
Пи роз wан р’а гот: «Бар на бас у 
Ша wул Мьн р’а бо на wи шь хӧ ле 
кӧ Мьн га зи wан кь ри йә щӧ дә 
кьн». 3Wи ча хи р’о жи гьр тьн, 
дӧа кь рьн, дәс тед хwә дани нә 
сәр wан у әw шан дьн. 

ШандигьравафQӧбрьседа
Мьзгинийедьдьн

4Аwа әва на кӧ жь Р’ӧ һ’е Пи-
роз һа ть нә шан дь не, бәр же ри 
Се лук йа йе бун у жь wьр бь 
гә ми йе дәр ба зи Qӧб рь се бун. 
5Га ва гь һиш ть нә Сә ла ми се, к’ь-
ниш тед щь һу йа да хә бә ра Хwә де 

дан на син дь кь рьн у Йу һ’ән на 
жи к’о мәк да ре wан бу. 6Әw 
т’ә ма ми йа wе гь ра ве гә р’и йан, 
гь һиш ть нә һ’ә та Па фо се. Ль 
wьр п’е хәм бә рә ки щь һу йа йи 
дә рәw у сер баз ди тьн кӧ на ве 
wи Ба рйе шу бу. 7Әва йә ки жь 
бәр дәс ти йед Сәр ги йо Паw ло се 
wә лиф бу. Сәр ги йо Паw лос жи 
мә рь вә ки аqьл бу, әви га зи Бар-
на бас у Ша wул кьр, кӧ хә бә ра 
Хwә де бь бь һе. 8Ле Ба рйе шу йе 
сер баз, аwа го ти бь йу на ни 
Елу мас, мь qа бь ли wан р’а бу 
у дь кьр кӧ wә ли жь ба wә ри йе 
бь ха ль фи нәф. 9Һьн ге Ша wу ле 
кӧ же р’а Паw лос жи дь бе жьн, 
бь Р’ӧ һ’е Пи роз т’ь жи ль wи 
сер ба зи нь һе р’и 10у го те: «Һәй 
мь хә нә то у һ’ә му фел ба зи йа ва 
т’ь жи йо! Щәw рь ке ми ре щьн! 
Дьж мь не т’ә ма ми йа р’ас ти йе! 
Те һ’ә та к’ән ге т’әр ка ха ль фан-
дь на р’и йед Хӧ да нә р’аст нә ки? 
11Ва дәс те Хӧ дан нь һа wе сәр 
тә гь ран бә, те кор би у дә мә ке 
тә’ ве нә би ни». У дәст хwә да мьж 
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у ду ман һа тә сәр wи, вьр да-wе да 
дь к’әт р’е бәр дь хwәс тьн. 12Wи 
ча хи wә ли кӧ әв йәк дит, ба wәр 
кьр, сәр wе һин кь рь на бо на 
Хӧ дан ә’щеб ма йи ма. 

ПаwлосуБарнабасльбажаре
ӘнтакйаqәзаПьсидйайе
13Һьн ге Паw лос һә ва лед 

хwә ва бь гә ми йе жь Па фо-
се р’е к’ә тьн һа ть нә Пәр ге йа 
Пам фил йа йе. Йу һ’ән на ль wьр 
жь wан qә ти йа, вә гә р’и йа Ор-
шә ли ме. 14Әwа на жи жь Пәр ге 
чу нә Ән так йа Пь сид йа йе, р’о-
жаф шә ми йе к’ә ть нә к’ь ниш те 
р’у ньш тьн. 15Пәй хwән дь на 
Qа нун у нь ви са ред п’е хәм бә-
ра р’а сәр wе ред к’ь ниш те йәк 
шан дь нә щәм wан у го тьн: 
«Гә ли бь ра, һә гәр го ть нә кә wә 
һә йә кӧ дьл бь дь нә щьм ә’ те, 
к’ә рәм кьн бе жьн». 16Паw лос 
р’а бу, дәс те хwә һ’ә жанд у гот: 

«Гә ли щьм ә’ та Исра еле у 
нә щь һу йед кӧ жь Хwә де дь-

тьр сьн гӧһ дар бьн! 17Хwә де йе 
ви мь лә те Исра еле кал-ба вед 
мә бь жар тьн у мь ләт ль wә ла те 
Мь сь ре хә ри би йе да зе дә кьр. 
Бь дәс те зор әw жь wьр дәр-
хьс тьн*, 18чьл са ли бә р’и йе да* 
ль wан сә бьр кьр**. 19Wә ла те 
Кә на не да к’о ка һ’әфт мь лә та 
ани, ә’р де wан ча wа щи-wар да 
щьм ә’ та Хwә*. 20Һ’ә та һьн ге 
чар сьд пен щи сал дәр баз бу. 
Жь wьр шун да һ’ак ьм да нә wан 
һ’ә та һе на Са му ел п’е хәм бәр*. 
21Паше п’ад ша хwәс тьн, Хwә-
де чьл са ли йә ки жь ә’ши ра 
Бьн йа минф, Ша wу ле кӧ р’е 
Кис да wан*. 22Га ва әw авит, 
Да wьд сәр wан кь рә п’ад ша, 
кӧ бо на wи шә’ дә ти да у гот: 
‹Мьн Да wьде Йе шаф мә рик 
дь ле Хwә р’а дит, wе хwәс ть на 
Мьн гьш ки би нә се риф›*. 23Жь 
зӧ р’ә та wи Хwә де анә го ри созе 
Хwә Исра ел р’а Хь лаз кь рәк 
р’а кьр, һә ма хут Иса. 24Бә ри 
һа ть на Wи, пе ши йе Йу һ’ән на 

* 13:17 Дәр к’ә тьн 1:7; 12:51. 
* 13:18 Жь мар 14:34. 
** 13:18 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «ль wан сә бьр кьр» «әw хwәй 
кь рьн» һә йә. 
* 13:19 Qа ну на Дӧ ща ри 7:1; Йе шу 14-19. 
* 13:20 Һ’а кьм ти 2:16; П’ад ша ти I, 3:20. 
* 13:21 П’ад ша ти I, 8:5; 10:21. 
* 13:22 П’ад ша ти I, 13:14. 
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т’ә ма ми йа мь лә те Исра еле р’а 
дан на син кьр, кӧ жь гӧ нә кь рь не 
вә гә р’ьнф у бе нә нь хӧ ман дь-
не*. 25Га ва Йу һ’ән на шь хӧ ле 
хwә сәр һәв да ани, гот: ‹Һун 
бо на мьн ча wа дь фь кь рьн, әз 
к’и мә? Әз нә Әw ьм, бо на 
к’и жа ни һун дь фь кь рьн. Ле 
ва йә Әw пәй мьн те, кӧ әз нә 
һе жа мә бә не ча рь хед нь гед 
Wи вә кьм›*. 

26Гә ли бь ра, за р’ед хун-qь не-
та Бь ра һим у нә щь һу йед на ва 
wә да йә кӧ жь Хwә де дь тьр сьн, 
мә р’а әв хә бә ра кӧ пе хь лаз 
дь бьн һа тә шан дь не. 27Бь нә-
ли йед Ор шә ли ме у сәр wе ред 
wан Иса ча wа Хь лаз кьр нас 
нә кь рьн, ле га ва ди wа на Wи 
кь рьн, го ть нед п’е хәм бә ра йә кӧ 
һәр шә ми дь ху ньн ани нә се ри. 
28Нә һә qи йа бо на кӧш ть не жи 
сәр Wи нә ди тьн, ле ди са һи ви 
жь Пи ла то кь рьн кӧ Wи бь дә 
кӧш ть не*. 29Га ва һәр тьш тед кӧ 
бо на Wи нь ви сар бун ани нә се-

ри, жь дар ани нә хwа ре кь рь нә 
т’ьр бе*. 30Ле Хwә де Әw жь мь-
рь не р’а кьр 31у гә ләк р’о жа Хwә 
wан ва да хӧ йа кь рь не, к’и жан 
жь Щә ли ле т’ә ви Wи һа ть бу нә 
Ор шә ли ме. Нь һа жи әw ль бәр 
щьм ә’ те шә’ дед Wи нә*. 32У әм 
ве Мьз ги ни йе дь дь нә wә: Чь 
кӧ Хwә де кал-ба вед мә р’а соз 
да бу, 33Әwи бо на мә кьр, аwа 
го ти за р’ед wан р’а, га ва Иса 
жь мь рь не р’а кьр. Ча wа Зә бу ра 
дӧ да да жи нь ви сар ә: 
 ‹Тӧ Кӧ р’е Мьн и, 
 Тӧ иро Мьн р’а бу йи›*. 
34Бо на ве йә ке кӧ Әw жь мь-
рь не р’а кьр у иди Әw т’ӧ щар 
на р’ь зә, Хwә де аһа го ти йә: 
 ‹Әзе wан дӧа-дь роз гед пи ро зә 

амьн у Да wьд р’а соз да йи 
сәр wә да бь ба рин ьм›*. 

35Зә бу рә кә дьн да жи дь бе жә: 
‹Тӧ на һе ли Пи ро зе Тә бь р’ь зә›*. 
36Бә ле Да wьд зә ма не хwә да 
qь ра ра Хwә де р’а хӧ лам ти кьр 
мьр у гь һиш тә пе ши йед хwә, 

* 13:24 Лу qа 3:3. 
* 13:25 Лу qа 3:16. 
* 13:28 Лу qа 23:21-23. 
* 13:29 Лу qа 23:50-56. 
* 13:31 К’а ред Шан ди йа 1:3. 
* 13:33 Зә бур 2:7. 
* 13:34 Иша йа 55:3. 
* 13:35 Зә бур 16:10. 
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бә дә на wи р’ь зи. 37Ле Әwе кӧ 
Хwә де жь мь рь не р’а кьр нә р’ь-
зи. 38Нь һа бь ра әв йәк wә ва 
ә’йан бә, гә ли бь ра, кӧ бь са йа 
Иса wә р’а бо на бах шан дь на 
гӧ на те дан на син кь рь не. У 
жь wан һәр тьш тед кӧ һун бь 
Qа ну на Му са нь ка рь бун бе сущ 
бу на, 39нь һа к’и кӧ ба wә ри йа 
хwә Иса би нә wе бе сущ бә. 
40Һаш жь хwә һә бьн, нә бә әв 
тьш те кӧ п’е хәм бә ра го ти йә 
бе сә ре wә: 
41 ‹Бь нь һе р’ьн к’ӧ бар-ба бах-

но, 
 ә’щеб ма йи бьн у бә та вә бьн, 
 чьм ки Әзе р’о жед wә да кь-

рә ки бь кьм, 
 кь рә ки ӧса, кӧ йәк wә р’а 

бе жә жи 
 һу не ба wәр нә кьн›*». 
42Га ва Бар на бас у Паw лос 

жь wьр дәр к’ә тьн, һи ви жь 
wан кь рьн, кӧ шә ми йа дьн 
жи бо на wе йә ке wан р’а хә бәр 
дьн. 43Га ва щь ви на к’ь ниш-
те бә ла бу, гә ләк щь һу у жь 
нә щь һу йед кӧ һа ть бу нә сәр 
ба wә ри йа щь һу йа пәй Паw-
лос у Бар на бас дь чун. Wа на-
р’а хә бәр дь дан у дьл дь да нә 

wан, wә ки т’ь ме на ва к’ә рә ма 
Хwә де да бь ми ньн. 

44Р’о жа шә ми йа дьн не зи ки 
т’ә ма ми йа ба жер щь ви йа, кӧ 
хә бә ра Хӧ дан бь бь һе. 45Га ва 
щь һу йа әw ә’ла ләт дит, жь 
һ’әв су ди йе мь qа бь ли го ть нед 
Паw лос сә кь нин у әw бе һӧр-
мәт кь рьн. 46Һьн ге Паw лос 
у Бар на бас мер к’и ми го тьн: 
«Гә рә ке пе ши йе хә бә ра Хwә-
де wә р’а бь һа та хә бәр да не, ле 
һун кӧ хә бә ра Хwә де т’әх сир 
дь кьн у хwә ла йи qи жи йи наф 
һ’ә та-һ’ә та йе на кьн, ва әм 
вә дь гә р’ь нә бәр бь нә щь һу йа. 
47Чьм ки Хӧ дан аһа ә’мь ри мә 
кьр: ‹Мьн Тӧ кь ри р’о на йа 
нә щь һу йа, wә ки һ’ә та сә ре 
дьн йа йе бь би мә ща ла хь лаз-
бу не›*». 
48Га ва йед нә щь һу әв йәк 

бь һис тьн, ша бун шь кь ри дь-
да нә го ть на Хӧ дан. У әwед кӧ 
бо на жи йи на һ’ә та-һ’ә та йе 
к’ьфш кь ри бун, ба wәр кь рьн. 
49Хә бә ра Хӧ дан т’ә ма ми йа 

wә лет да бә ла бу. 50Ле щь һу йа 
һе лан да нә к’ӧл фә тед хwә-
де ба wә рә хwә йи qә дьр, т’ә ви 
гь рә гь ред ба жер, мь qа бь ли 

* 13:41 Һә ба qуq 1:5. 
* 13:47 Иша йа 49:6. 
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Паw лос у Бар на бас р’а кь рьн 
у жь си но ред хwә дәр хьс тьн. 
51Wа на жи т’о за нь гед хwә сәр 
wан да даw шанд, чу нә Qон йа йе* 
52у ша гьрт бь ша бу не у Р’ӧ һ’е 
Пи роз ва т’ь жи бун. 

ПаwлосуБарнабас
бажареQонйайеда

141Qон йа йе да жи әв йәк 
ми на һәр щар qә wь ми: 

Паw лос у Бар на бас к’ә ть нә 
к’ь ниш та щь һу йа, ӧса хә бәр 
дан, wә ки ә’ла лә тә кә гь ран жь 
щь һу у нә щь һу йа ба wәр кь рьн. 
2Ле щь һу йед кӧ ба wәр нә кь рьн 
дь ле нә щь һу йа qьл qь лан дьн у 
р’а кь рь нә мь qа бь ли бь ра. 3Аwа 
әwа на гә ләк wәхт ль wьр ман, 
мер к’и ми сәр Хӧ дан хә бәр дь-
дан, Хӧ дан жи хә бә ра к’ә рә ма 
Хwә из бат дь кьр, бь дәс тед wан 
ни шан у к’ә рә мәт дь да нә кь рь-
не. 4Ле дӧ ти рә ти к’ә тә ба жер, 
һь нәк ль али йе щь һу йа бун, 
һь нәк жи ль али йе шан ди йа. 
5Һьн ге һь нә кә жь нә щь һу йа 
у щь һу йа т’ә ви сәр wе ред хwә 
qь рар кь рьн кӧ wан бе һӧр мәт 
кьн у бь дь нә бәр кә вь ра, 6ле әw 
пе һ’ә си йан р’ә ви нә Лис тра йе 
у Дер бе, ба жа ред Лу ка йон йа, 

ӧса жи дор-бә ред wан. 7У ль 
wан дә ра Мьз ги ни дь дан. 

ПаwлосуБарнабас
ЛистрауДербеда

8Лис тра йе да йә ки жь зьк-
ма ки йе да нь га да шь лу шә’т 
р’у ньш ти бу, кӧ т’ӧ ща ра нә-
гә р’и йа бу. 9Әwи жи гӧһ да ри йа 
Паw лос дь кьр, Паw лос ль wи 
нь һе р’и у га ва дит ба wә ри йа 
wи бо на qәнщ бу не һә йә, 10бь 
дән ге бь льнд го те: «Р’а бә сәр 
нь гед хwә р’аст бь сә кь нә!» Әwи 
жи банз да сәр хwә, дәст пе кьр 
гә р’и йа. 11Ә’ла лә те га ва кь рь на 
Паw лос дит, дән ге хwә һьл дан 
бь лу ка йо ни го тьн: «Хwә де 
дьл qе ин сен да һа ть нә хwа ре 
щәм мә!» 12Бар на бас р’а Зәwсф 
го тьн, Паw лос р’а жи Һәр месф, 
чьм ки хә бәр да не да йе пеш әw 
бу. 13К’а һи не Зәw се кӧ п’а рьст-
гә һа wи ль пеш бә ри ба жер бу, 
га бь к’о фи йа ваф ани нә бәр 
дәр гәһ, хwәст кӧ т’ә ви ә’ла лә те 
шан ди йа р’а бь кә qӧр бан. 14Ле 
га ва шан ди йа, Бар на бас у Паw-
лос ва әв йәк бь һист, к’ьн щед 
хwә qә лаш тьн у р’ә ви нә на ва 
ә’ла лә те, кь рь нә га зи у го тьн: 
15«Ә’в дно! Һун чь ма ве йә ке 

* 13:51 Лу qа 9:5. 
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дь кьн? Әм жи бьн йа т’а хwә да 
мә ри нә ми на wә нә, Мьз ги ни-
йе дь дь нә wә, кӧ һун жь wан 
тьш тед п’уч’ вә гә р’ьн бәр бь 
Хwә де йе сах бен, Йе кӧ ә’рд у 
ә’з ман, бә’р у һ’ә му йед на ва 
wан да ә’фь ран ди йә*. 16Әwи 
зә ма не бь һӧ ри да һьшт кӧ һәр 
мь ләт р’и йа хwә да һә р’ә. 17Ле 
Хwә ха Хwә бе шә’ дә ти нә һьшт, 
qән щи wә р’а кьр, жь ә’з мен ба-
ран ба ранд, р’әзф жи дәм са ла да 
да нә wә, бь хӧ рәк ва һун т’ер 
кь рьн у ша бун жи кь рә дь ле 
wә». 18Бь ван го ть на wа на бь 
зо рә ке ә’ла ләт зәфт кьр, кӧ 
qӧр ба на бо на wан нә дьн. 
19Һьн ге жь Ән так йа йе у 

Qон йа йе щь һу һа тьн, ә’ла ләт 
да нә али йе хwә, Паw лос да нә 
бәр кә вь ра, жь ба жер к’а ши дәр 
кь рьн, wан т’ь ре мь ри йә. 20Ле 
га ва ша гьр та до ра wи гьрт, әw 
р’а бу к’ә тә ба жер у р’о жа дь не 
т’ә ви Бар на бас р’а бу чу Дер бе. 

ПаwлосуБарнабас
вәдьгәр’ьнәӘнтакйайа

qәзаСурйайе
21Wа на кӧ wи ба жа ри да Мьз-

ги ни дан у гә ләк кь рь нә ша-
гьрт, вә гә р’и йа нә Лис тра йе, 

Qон йа йе у Ән так йа йе. 22Дь ле 
ша гьр та дь шь дан дьн у дьл 
дь да нә wан, кӧ ба wә ри йе да 
бь ми ньн у дь го тьн: «Гә рә ке 
әм бь гә ләк щә фа к’ь шан дь не 
бь к’ә вь нә П’ад ша ти йа Хwә де». 
23Wа на бо на һәр щь ви нә ке 
бәр пьр си йар к’ьфш кь рьн, бь 
р’о жи дӧа кь рьн у әw спар ть нә 
wи Хӧ да не кӧ ба wә ри йа хwә 
же ани бун. 
24Әw на ва Пь сид йа йе р’а 

дәр баз бун, паше һа ть нә Пам-
фил йа йе. 25Пәр ге да жи хә бә ра 
Хwә де дан на син кь рьн, бәр жер 
чу нә Ән тал йа йе. 26Жь wьр жи 
бь гә ми йе чу нә Ән так йа йе, wи 
щи йе кӧ спар ти к’ә рә ма Хwә де 
бь бун бо на wи шь хӧ ле кӧ сәр 
һәв да анин. 27Га ва һа тьн, щь-
вин ль һәв щь ван дьн у wан р’а 
гь ли кь рьн, кӧ Хwә де т’ә ви wан 
чь тьшт кь рь нә у ча wа дәр гә һе 
ба wә ри йе бәр нә щь һу йа жи 
вә кьр. 28Ль wьр гә ләк wәхт 
т’ә ви ша гьр та ман. 

Шеwьращьвина
Оршәлимеда

151Һь нәк жь Щь һус та не 
бәр же ри Ән так йа йе бь-

бун у бь ра һин дь кь рьн дь го тьн: 

* 14:15 Дәр к’ә тьн 20:11; Зә бур 146:6. 
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«Һә гәр һун ль го ра ә’дә те Му са 
нә йе нә сь нәт кь рь не, һун хь лаз 
на бьн»*. 2На ва wан у Паw лос, 
Бар на бас да гә ләк дә’w-доз 
пеш да һат, һьн ге бь ра qь рар 
кьр кӧ бо на ве пьр се Паw лос у 
Бар на бас, ӧса жи жь wан чәнд 
кәс һәв раз һә р’ь нә Ор шә ли ме, 
щәм шан ди у бәр пьр си йа ра. 
3Щь ви не кӧ әw вә р’е кь рьн, 
әwа на Фи ник йе у Са мәр йа йе-
ва дәр баз бун у һ’ә му ба wәр-
мән да р’а бо на вә гә р’ан дь на 
нә щь һу йа гь ли дь кь рьн, бь ве 
йә ке әw гә лә ки ша кь рьн. 4Га ва 
гь һиш ть нә Ор шә ли ме, щь ви-
не, шан ди йа у бәр пьр си йа ра 
әw qә бул кь рьн у чь кӧ Хwә де 
т’ә ви wан кь рь бу wан р’а гь ли 
кь рьн. 5Ле һь нәк ба wәр мән дед 
жь к’о мә ла фе рь си йа р’а бун 
го тьн: «Гә рә ке ван сь нәт кьн 
у wа на р’а бе жьн, кӧ Qа ну на 
Му са хwәй кьн». 

6Шан ди у бәр пьр си йар щь ви-
йан, кӧ бо на ве йә ке бь ше wь рьн. 
7Пәй гә ләк дә’w-до зе р’а Пәт рус 
р’а бу сәр п’и йа у wан р’а гот: 
«Гә ли бь ра! Һун хwә ха за ньн 
кӧ Хwә де р’о жед пе шьн да әз 

нав wә да бь жар тьм, кӧ нә щь-
һу хә бә ра Мьз ги ни йе жь дә ве 
мьн бь бь һен у ба wәр бь кьн*. 
8Хwә де йе кӧ дь ла занә да из-
бат кь рь не, кӧ нә щь һу жи Wи ва 
qә бул ьн, га ва Р’ӧ һ’е Пи роз да 
wан жи, ча wа да мә*. 9На ва 
мә у wан да т’ӧ фьр qи да нә ни, 
бь ба wә ри йе дь ле wан па qьж 
кьр. 10Иди чь ма һун Хwә де 
дь ще р’ь би ньн, ни рә ки ӧса 
да ти нь нә сәр сту йе ша гьр та, 
кӧ нә кал-ба вед мә ка рь бу нә 
бь бьн, нә жи мә? 11Әв йәк 
аһа на бә, ле әм ба wәр дь кьн, 
кӧ ча wа әм бь к’ә рә ма Хӧ дан 
Иса хь лаз дь бьн, ӧса жи әw». 
12Һьн ге т’ә ма ми йа щь ва те 

дән ге хwә бь р’и у гӧ һе хwә 
да нә сәр го ть нед Бар на бас у 
Паw лос кӧ Хwә де бь дәс тед wан 
чь qас ни шан у к’ә рә мәт на ва 
нә щь һу йа да кь рь бун. 13Га ва 
әwа на кәр’ бун, Аqубф дәнг 
һьл да у гот: «Гә ли бь ра! Гӧһ 
бь дь нә мьн. 14Шьм һ’ун гь ли 
кьр, кӧ ча wа пе ши йе Хwә де 
р’ә’ ма Хwә ль нә щь һу йа кь рь-
бу, кӧ жь на ва wан щьм ә’ тә ке 
дәр хә, wә ки на ве Wи һьл дь нә 

* 15:1 Qа ну на К’а һин ти йе 12:3. 
* 15:7 К’а ред Шан ди йа 10. 
* 15:8 К’а ред Шан ди йа 10:44; 2:4. 
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сәр хwә. 15Ве йә ке р’а го ть нед 
п’е хәм бә ра жи ль һәв дь гь рьн, 
ча wа нь ви сар ә: 
16 ‹Жь вьр шун да Әзе вә гә р’ьм, 
 ко не Да wь ди к’ә ти ди са 

вә гь рьм, 
 чи wи жи кӧ хь раб бу йә Әзе 

че кьм 
 у wи ди са бь дь мә р’а гьр ть не, 
17 wә ки һ’әр че мә рь вед ма йин 
 у һ’ә му нә щь һу йед кӧ на ве 

Мьн сәр wан ә, 
 ль Хӧ дан бь гә р’ьн. 
18 Әw Хӧ да не кӧ ван тьш та һе 

жь дәw ред бә ре да ә’йан 
кь ри йә дь бе жә›*. 

19Бо на ве йә ке жи әз аһа р’е 
те р’а дь би ньм кӧ әм зә’ мә те 
нә дь нә әwед кӧ жь нә щь һу-
йа бәр бь Хwә де тен, 20ле әм 
нә’ мә ке wан р’а бь нь ви сьн, кӧ 
һ’әв за хwә жь wан qӧр ба нед 
кӧ п’у та р’а те нә да йи не бь кьн, 
ӧса жи жь бе на му си йе, гош те 
мь рарф у ху не*. 21Фә’м да ри йә 
кӧ һе qӧр’ нед дәр баз бу йи да 
Qа ну на Му са һәр ба жа ри да те 
һин кь рь не у һ’ә му р’о жед шә-
ми йа к’ь ниш та да wе дь ху ньн». 

Щабдайина
щьвинаОршәлиме

22Һьн ге ль шан ди йа, бәр-
пьр си йа ра у т’ә ма ми йа щь ви не 
хwәш һат, кӧ жь на ва хwә да 
чәнд мә рь ва бь бь же рьн у т’ә ви 
Паw лос у Бар на бас бь ши нь-
нә Ән так йа йе. Әв бун йед кӧ 
һа ть нә шан дь не: Щь һу да йе 
кӧ же р’а дь го тьн Бар са бо у 
Си лас. На ва ба wәр мән да да 
әва на ә’йан бун. 23Бь дәс те wан 
әв нә’ мә шан дьн аһа нь ви сар: 

«Әм бь ра йед wә йә шан ди 
у бәр пьр си йар сь ла ва ль wә 
бь ра йед жь нә щь һу йа йә Ән-
так йа йе, Сур йа йе у Ки лик-
йа йе дь кьн. 
24Мә бь һис ти йә кӧ жь на ва 

мә һь нәк дәр к’ә ть нә, кӧ мә 
хwә ха т’ә ми нә да нә wан, ле wан 
бь хә бә ред хwә зә’ мәт да нә wә 
у фь кь ред wә т’ә ви һәв кь рь нә*. 
25Бо на ве йә ке ль т’ә ма ми йа 
ше wь ра щь ви на мә хwәш һат, 
кӧ әм мә рь ва бь бь же рьн т’ә ви 
бь ра йед мә йә дә лал Бар на бас 
у Паw лос бь ши нь нә щәм wә, 

* 15:18 Амос 9:11-12 у Иша йа 45:21. 
* 15:20 Дәр к’ә тьн 34:15-17; Qа ну на К’а һин ти йе 18:6-23; 17:10-16. 
* 15:24 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Дь бе жьн: ‹Гә рә ке һун 
бе нә сь нәт кь рь не у Qа ну на Му са хwәй кьн›». 
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26йед кӧ ә’мь ре хwә да нә на ве 
Хӧ да не мә Иса Мәсиһ. 27Аwа 
әм Щь һу да у Си лас дь ши ньн, 
wә ки әw жи ван тьш та бь дә ве 
хwә wә р’а бе жьн. 28Ль Р’ӧ һ’е 
Пи роз хwәш һат, ӧса жи ль мә, 
кӧ т’ӧ ба ри нә дь нә сәр мь ле wә, 
пеш ть ри ван тьш тед һ’әw щә: 
29Ду ри qӧр ба нед п’у та, ху не, 
мь ра ри йеф у бе на му си йе бьн. 
Һә гәр һун хwә жь ван тьш та 
хwәй кьн, qәнщ ә. Һун хwәш 
бьн, дә ма ха ть ре wә». 
30Һьн ге әw вә р’е кь рьн, бәр-

жер чу нә Ән так йа йе щьм-

ә’т щь ван дьн, нә’ мә да нә 
wан. 31Га ва хwән дьн, бо на 
wе дьл да йи не п’ьр’ ша бун. 
32Щь һу да у Си лас жи кӧ п’е-
хәм бәр бун, бь гә ләк хә бә ра 
дьл да нә ба wәр мән да у әw 
шь дан дьн. 33‑34Гә ләк wәхт ль 
wьр ман, паше ба wәр мән да 
әw бь хер у сь ла мәт паш да 
шан дь нә щәм wан, йед кӧ 
әw шан дь бун.* 35Паw лос у 
Бар на бас жи Ән так йа йе да 
дь ман, т’ә ви гә лә кед ма йин 
хә бә ра Хӧ дан һин дь кь рьн у 
дан на син дь кь рьн. 

* 15:33-34 Нав һь нәк дәст нь ви сар у wәл гә р’ан дь нед кә вьн да әв жи һә йә: 
«Ле ль Си лас хwәш һат, ль wьр бь ми нә». 
* 15:38 К’а ред Шан ди йа 13:13. 

Р’еwитийаПаwлосәдӧда(15:36–18:22)

ПаwлосуБарнабас
жьһәвдӧдьqәтьн

36Чәнд р’о жа шун да Паw-
лос го тә Бар на бас: «Wә рә әм 
вә гә р’ьн сә ри ки бь дь нә wан 
хушк-бь ра, к’и жа на р’а мә һ’ә му 
ба жа ра да хә бә ра Хӧ дан дан на-
син кь ри йә, ди на хwә бь дь не к’а 
һ’а ле wан ча wа йә». 37Бар на бас 
дь хwәст Йу һ’ән на йе кӧ же р’а 
Мар qос дь го тьн жи т’ә ви хwә 

бь бь ра на, 38ле Паw лос р’е те р’а 
нә дь дит, йе Пам фил йа йе да жь 
wан qә ти йа у т’ә ви wан шь хӧл 
нә кьр т’ә ви хwә бь бь ра на*. 
39Һьн ге йа wан ль һәв нә гьрт, 
әв бу мә’ ни жь һәв qә ти йан. 
Бар на бас Мар qос һьл да бь гә-
ми йе чу Qӧб рь се, 40Паw лос жи 
Си лас бь жарт у жь бь ра спар ти 
к’ә рә ма Хӧ дан бун, р’е к’ә тьн 
чун. 41Ль Сур йа йе у Ки лик йа йе 
дь гә р’и йан, щь вин дь шь дан дьн. 
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Тимот’ейоһәвалтийе
ПаwлосуСиласр’адькә

161Һьн ге Паw лос һа тә 
Дер бе у Лис тра йе. Ль 

wьр ша гьр тәк һә бу на ве wи 
Ти мо т’е йо, кӧ р’е к’ӧл фә тә кә 
щь һу йә ба wәр мәнд бу, ле ба ве 
wи йу нан бу. 2Ба wәр мән дед 
Лис тра йе у Qон йа йе һьн да ва 
wи да qәнщ хә бәр дь дан. 3Паw-
лос хwәст wи т’ә ви хwә бь бә у 
бо на wан щь һу йед wан дә ра гьрт 
әw сь нәт кьр, чьм ки һ’ә му йа 
жи за нь бу кӧ ба ве wи йу нан ә. 
4Га ва ба жа ра р’а дәр баз дь бун, 
әw т’ә ми йед кӧ шан ди йа у бәр-
пьр си йа ред Ор шә ли ме qь рар 
кь рь бун, дь да нә ба wәр мән да 
кӧ хwәй кьн. 5Аwа щь вин жи 
ба wә ри йе да дь шь ди йан у р’ож 
бь р’ож һ’ә са бе wан зе дә дь бу. 

Мәкәдонихәwнеда
газиПаwлосдькьн

6На ва си но ред Фь риг йа у 
Га лат йа йе да гә р’и йан, чьм ки 

Р’ӧ һ’еф Пи роз нә һьшт кӧ qә за 
Ас йа йе да хә бә ра Хwә де бе жьн. 
7Га ва не зи ки Мис йа йе бун, 
кь рьн кӧ һә р’ь нә Би тен йа йе, 
ле Р’ӧ һ’е Иса изьн нә да wан 
8у бәр Мис йа йе ва дәр баз бун 
бәр жер чу нә Тро йа йе. 9Шәв 
Паw лос ди ть но ке да бәр ч’ә’ ве 
хwә дит, йә ки мә кә до ни сә кь ни 
бу һи ви жь wи дь кьр у дь гот: 
«Wә рә Мә кә дон йа йе али мә 
бь кә». 10Га ва wи әw ди ть нок 
дит, мә* дәст хwә да хwәст кӧ 
һә р’ь нә Мә кә дон йа йе. Мә фә’м 
кьр, кӧ Хwә де мә дь ши нә wьр, 
wә ки Мьз ги ни йе бь дь нә wан. 

ФилипйайедаЛидйа
бәрбьХӧданвәдьгәр’ә

11Әм жь Тро йа йе бь гә ми йе 
дәр к’ә тьн р’аст чу нә Са мо тра хе, 
р’о жа дь не Не йа по ли се. 12Жь 
wьр жи чу нә Фи лип йа йе, ба жа-
рә ки нә’ йи йа Мә кә дон йа йе йи 
ә’йан, ӧса жи кӧ ба жа рә ки 
Р’о ма йе* йә. Wи ба жа ри да 
әм чәнд р’о жа ман. 13Р’о жа 

* 16:10 Лу qа йе нь вис к’а ре ве к’ь те бе wи ча хи щәм Паw лос бу, лә ма жи 
дь бе жә «мә». 
* 16:12 Фи лип йа Мә кә дон йа йе да бу, нә сәр ә’р де Итал йа йе бу, ле ди са 
«ба жа рә ки Р’о ма йе» дь һа тә һ’ә са бе (бь йу на ни хә бәр бь хә бәр дь бе жә, 
кӧ әw «Ко ло ни йа Р’о ма йе» йә). Һә qе ба жар ва нед Фи лип йа йе wә кә 
һә qе һәр ба жар ва нә ки жь ба жа ред Итал йа йе йә ма йин бу, мә сә лә, 
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шә ми йе әм жь дәр гә һе ба жер 
дәр к’ә тьн чу нә дә ве ч’ем, әw 
дәр ча wа әм дь фь кь рин, щи-
йе дӧа бу. Мә р’у ньш ти т’ә ви 
к’ӧл фә тед щь ви йа йи хә бәр 
дь да, 14к’ӧл фә тә кә хwә де ба-
wәр жь ба жа ре Ти йа ти ра йе, 
на ве wе Лид йа кӧ к’ьн щед 
ширкф дь фь ро тьн, гӧһ да ри 
дь кьр. Хӧ дан дь ле wе вә кьр 
кӧ гӧһ бь дә го ть нед Паw лос. 
15Га ва әw нә фә ред хwә ва пе 
аве һа ть нә нь хӧ ман дь не, һи ви 
жь мә кьр у гот: «Һә гәр һун 
мьн ба wәр мән да Хӧ дан һ’ә саб 
дь кьн, к’ә рәм кь нә ма ла мьн, 
ль wьр бь ми ньн». У зор ль мә 
кьр әм бь рьн. 

ПаwлосуСиласбажаре
Филипйайедатенәгьртьне
16Ща рә ке әм дь чу нә щи йе 

дӧа кь рь не, ща рик р’ас ти мә һат, 
кӧ р’ӧ һ’е к’о ч’әк ти йе пе р’а бу, 
әве бь wе к’о ч’әк ти йе хwә йед 
хwә р’а п’ьр’ к’ар да ни. 17Әва 
пәй Паw лос у мә к’ә ть бу, дь кь рә 
qи р’ин у дь гот: «Әв мә рь ва на 
хӧ ла мед Хwә де йе Һә ри Жор ьн 
ьн, кӧ wә р’а бо на р’и йа хь лаз бу-
не дан на син дь кьн!» 18Әв йә ка 

әwе гә ләк р’о жа дь кьр, һ’ә та 
кӧ Паw лос ащьз бу, вә гә р’и йа 
у wи р’ӧ һ’и р’а гот: «Бь на ве 
Иса Мәсиһ ә’мь ри тә дь кьм 
жь wе дә ре!» У пе р’а-пе р’а әw 
жь wе дәр к’әт. 19Га ва хwә йед 
wе ди тьн кӧ гӧ ма на к’а ра wан 
һа тә бь р’и не, Паw лос у Си лас 
гьр тьн, к’а ши мәй да на ба жер 
щәм сәр wе ра кь рьн, 20әw бь-
рь нә бәр сәр да ред Р’о ма йе у 
го тьн: «Әв мә рь ва на щь һу нә 
у ба жа ре мә т’ә ви һәв дь кьн. 
21Ә’дә те ӧса мә ба жар ва недф 
Р’о ма йе һин дь кьн, кӧ нә мә р’а 
ща йиз ә qә бул кьн, нә жи бь-
кьн». 22Ә’ла лә те һ’ь щу ми сәр 
wан кьр, сәр да ра жи к’ьн щед 
сәр wан qә лаш тьн у ә’мьр кь рьн 
кӧ wан бь дь нә бәр шь ва. 23Пәй 
гә ләк ле да не р’а ави ть нә кә ле 
у ә’мь ри сәр wе ре кә ле кь рьн, 
кӧ р’ьнд мь qа ти йе wан бь кә. 
24Әwи кӧ әв ә’мьр станд, әw 
ави ть нә зьн да не у нь гед wан 
qәй да да шь дан дьн. 

25Не зи ки ни ве шә ве Паw лос 
у Си лас дӧа дь кь рьн у әш qи  
Хwә де дьс ть ран, гьр ти йа жи 
гӧ һе хwә да ни бу нә сәр wан. 
26Ньш ке ва ә’рд qа йим һ’әжийа, 

хwә сә ри хwә ди wа на хwә дь кь рьн, хәрщ нә дь да нә Р’о ме. Лә ма р’е зед 
16:21-да мә рь вед ба жер хwә һ’ә саб дь кьн ча wа ба жар ва недф Р’о ма йе. 
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һ’ә та кӧ һ’и мед кә ле жи чун-һа-
тьн, дәст хwә да һ’ә му дә ри 
вә бун, qәйд-зьн щи ред һ’ә му йа 
һа ть нә вә кь рь не. 27Га ва сәр wе ре 
кә ле һ’ьш йар бу у дә ред кә ле 
вә кь ри ди тьн, шур к’ь шанд кӧ 
хwә бь кӧ жә, чьм ки wи т’ь ре 
гьр ти р’ә ви нә*. 28Ле Паw лос бь 
дән ге бь льнд кь рә га зи у гот: 
«Т’ӧ зи йа не нә дә ә’мь ре хwә, 
әм һ’ә му жи вь ра нә!» 29Әwи 
ч’ь ра хwәст, р’ә ви һьн дӧр’, лә-
рь зи хwә ави тә бәр Паw лос у 
Си лас. 30Әw дәр хьс тьн у гот: 
«Әз хӧ лам! Әз чь гә рә ке бь кьм 
кӧ хь лаз бьм?» 31Wа на жи гот: 
«Ба wә ри йа хwә Хӧ дан Иса 
би нә, те нә фә ред хwә ва хь лаз 
би». 32Һьн ге хә бә ра Хӧ дан wи 
у wан һ’ә му йа р’а го тьн, йед 
кӧ ма ла wи да бун. 33Һә ма wе 
шә ве сәр wе ре кә ле әw бь рьн, 
бь ри нед wан шуш тьн у пе-
р’а-пе р’а әw нә фә ред хwә ва пе 
аве һа ть нә нь хӧ ман дь не. 34Әw 
ани нә ма ла хwә, сьф рә ль бәр 
wан да ни у т’ә ма ми йа нә фә ред 
хwә ва ша бун, кӧ ба wә ри йа 
хwә Хwә де анин. 

35Га ва сь бәһ са фи бу, сәр да ра 
за пь дед хwә шан дьн у го тьн: 
«Wан мә рь ва бәр’ дә». 36Сәр wе-
ре кә ле әв йәк Паw лос р’а гот: 
«Сәр дар мә ри шан дь нә wә ки 
һун бе нә бәр’ да не. Нь һа р’а-
бьн бь хер у сь ла мәт һә р’ьн». 
37Ле Паw лос wан р’а гот: «Әм, 
ба жар ва недф Р’о ма йе, бе ди-
wан бь щьм ә’ ти да нә бәр шь ва 
ави ть нә кә ле! У нь һа дь хwа зьн 
бь дь зи ва мә дәр хьн? На, әв 
йәк на бә, бь ра хwә ха бен мә 
дәр хьн». 38За пь да әв хә бә ра-
на ги һан дь нә сәр да ра. Га ва 
кӧ бь һис тьн әw ба жар ва нед 
Р’о ма йе нә, тьр си йан 39һа тьн 
хwә ави ть нә wан, паше әw 
дәр хьс тьн у һи ви кь рьн кӧ жь 
ба жа ре wан һә р’ьн. 40Әw жи 
жь кә ле дәр к’ә тьн чу нә ма ла 
Лид йа йе, ль wьр хушк-бь ра 
ди тьн, дьл да нә wан у паше 
р’е к’ә тьн чун. 

Qалмә‑qалма
бажареТ’есалоникеда

171Әwа на Әм фи по лис у 
Апо лон йа йе ва дәр баз 

* 16:27 Wи ча хи га ва гьр тик жь кә ле бь р’ә ви йа, һьн ге чь щә за кӧ дь гь-
һиш тә гьр ти, гә рә ке сәр wе ре кә ле дәw са wи бь к’ь шан да. Аwа го ти, 
һә гәр йә ки һе жа йи мь рь не бь р’ә ви йа, һьн ге гә рә ке сәр wе ре кә ле 
дәw са wи бь һа та кӧш ть не. 
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бун һа ть нә Т’е са ло ни ке, wи 
щи йе кӧ к’ь ниш та щь һу йа һә бу. 
2Паw лос жи ми на ә’дә те хwә 
чу на ва wан у се р’о жед шә ми-
йе wа на р’а дь к’ә тә хә бәр да не, 
жь нь ви са ра 3шь ро вә дь кьр у 
wан р’а из бат дь кьр, кӧ гә рә ке 
Мәсиһ щә фа бь к’ь шан да у жь 
мь рь не р’а бу йа у дь гот: «Әв 
Исайе кӧ әз wә р’а дан на син 
дь кьм, әw Мәсиһ ә». 4Һь нә кед 
жь wан ба wәр кь рьн хwә ль 
Паw лос у Си лас гьр тьн, ӧса 
жи ә’ла лә тә кә хwә де ба wә-
ред йу нанф у гә ләк к’ӧл фә тед 
хwә йи qә дьр. 
5Ле жь щь һу йа һь нә ка жь 

һ’әв су ди йе чәнд мә рь вед бе ке-
рә нә р’аст щь ван дьн, кь рь нә 
qал мә-qалм, ба жар т’ә ви һәв 
кь рьн у һ’ь щу ми сәр ма ла Йа-
сон кь рьн, дь хwәс тьн Паw лос 
у Си лас ба ни на бәр щьм ә’ те. 
6Га ва әw нә ди тьн, Йа сон т’ә ви 
чәнд бь ра ва к’а ши щәм сәр-
wе ред ба жер кь рьн, дь кь рь нә 
qи р’ин дь го тьн: «Әwед дьн йа 
т’ә ви һәв кь рь нә гь һиш ть нә 
вь ра жи 7у Йа сон әw qә бул 
кь рь нә ма ла хwә! Әва на һ’ә му 
жи мь qа бь ли ә’мь ред Qәй сәр 
дь чьн у дь бе жьн: ‹П’ад ша ки 
дьн һә йә, на ве wи Иса йә›». 8Бь 

ван го ть на ә’ла ләт у сәр wе ред 
ба жер т’ә ви һәв кь рьн. 9Һьн ге 
жь Йа сон у йед ма йин к’ә филф 
стан дьн, әw бәр’ дан. 

ПаwлосуСилас
бажареБәройайеда

10Һә ма ча wа тә’ ри к’ә тә ә’р де, 
бь ра Паw лос у Си лас шан дь нә 
Бә ро йа йе. Әw кӧ гь һиш ть нә 
wьр, чу нә к’ь ниш та щь һу йа. 
11Әв щь һу жь йед Т’е са ло ни ке 
сәр wахт тьр бун, хә бә ра Хwә де 
бь дьл у щан qә бул кь рьн у һәр 
р’ож нь ви са ра да к’ур дь бун, 
к’а әв тьшт ӧса нә. 12Жь wа на 
гә лә ка ба wәр кьр, ӧса жи гә ләк 
к’ӧл фә тед йу на нә хwә йи qә дьр 
у мер жи нә кем бун. 13Га ва 
щь һу йед Т’е са ло ни ке бь һис-
тьн кӧ Паw лос хә бә ра Хwә де 
Бә ро йа йе да жи дан на син дь кә, 
һа тьн wьр жи һе лан да нә ә’ла-
лә те у әw т’ә ви һәв кь рьн. 14Wи 
ча хи бь ра Паw лос дәст хwә да 
шан дь нә бәр бә’ ре, ле Си лас 
у Ти мо т’е йо Бә ро йа йе да ман. 
15Әwед кӧ Паw лос вә р’е дь кьр-
ьн, әw һ’ә та Ат’и на йе бь рьн, 
паше жь Паw лос т’ә ми стан-
дьн кӧ Си лас у Ти мо т’е йо зу 
һә р’ьн бь гь һи жь нә wи, хwә ха 
жи паш да вә гә р’и йан. 
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ПаwлосльбажареАт’инайе
16Га ва Ат’и на йе да Паw лос 

һи ви йа wан бу, дь ле wи нә р’ь-
һ’әт бу, чьм ки дит ба жар на ва 
п’ут п’а рьс ти йе да бу. 17Аwа әwи 
к’ь ниш те да щь һу у йу на недф 
хwә де ба wәр р’а у ль мәй да не 
ба жер да жи һәр р’ож р’ас ти 
к’е дь һат wан р’а дь к’ә тә хә-
бәр да не. 18Чәнд фи ло со фед 
епи ку риф у стой хиф wи р’а к’ә-
ть нә һ’ӧ щә те у һь нә ка дь гот: 
«Әви дәв бә ла йи бе т’әw шә чь 
дь хwа зә бе жә?» Һь нә ка жи 
дь гот: «Ӧса те к’ьф ше, кӧ әва 
дәр һә qа хwә де йед хә риб да 
дан на син дь кә». Аһа дь го тьн, 
чьм ки әwи бо на Иса у р’а бу на 
мь ри йа дан на син дь кьр. 19Wи 
ча хи әw һьл дан бь рь нә бәр 
щь ви на Ар йо па го йеф у го тьн: 
«Әм дь ка рьн бо на wе һин-
кь рь на ну йә кӧ тӧ дан на син 
дь ки бь за нь бьн? 20Тӧ тьш тед 
хә риб мә дь ди бь һис ть не, лә-
ма жи әм дь хwа зьн мә’ на wан 
бь за нь бьн». 21Һ’ә му ат’и ни у 
хә ри бед кӧ wьр дь ман, тьш тә-
ки ма йин ва мь жул нә дь бун, 
пеш ть ри тьш тед ну го ть не йан 
бь һис ть не. 

22Һьн ге Паw лос бәр щь-
ви на Ар йо па го йе да сә кь ни у 
гот: «Гә ли ат’и ни йа! Әз ди на 
хwә дь дь ме, кӧ һун жь һ’ә му 
али йа ва гә лә ки һ’ә бан дь не ва 
мь жул ьн. 23Чьм ки га ва әз 
гә р’и йам, мьн ди на хwә да 
һ’ә бан дь нед wә, мьн го ри гә-
һәкф дит кӧ сәр wе нь ви сар 
бу ‹ХWӘ ДЕ ЙЕ НӘ НАС Р’А›. 
Аwа Әwе кӧ һун нас на кьн 
дь һ’ә би ньн, әз бо на Wи wә р’а 
дан на син дь кьм. 24Хwә де йе кӧ 
әв дьн йа у һ’ә му йед на ва wе да 
ә’фь ран ди йә, Әw Хӧ да не ә’рд 
у ә’з мен ә у п’а рьст гә һед бь 
дәс та че кь ри да на ми нә*, 25нә 
жи ч’ә’ ве Wи дәс те мә рь ва йә 
кӧ хьз мәт к’а ри йа Wи бь кьн, 
ча wа Йә ки һ’әw ще тьш тә ки, 
ле Әw хwә ха ә’мьр, би не у һәр 
тьш ти дь дә һ’ә му йа. 26Һ’ә му 
мь лә тед дьн йа йе жь ху нә ки 
хӧ ль qанд, кӧ сәр р’у йе т’ә ма-
ми йа дьн йа йе бь жин. Әwи 
зә ман у си но ред щи-мьс к’ә на 
wан р’а к’ьфш кь рьн. 27Әwи әв 
йә ка на кь рьн, wә ки мә рьв ль 
Wи бь гә р’ьн, бәл ки бь п’ә ли ньн 
бь би ньн. Ле Әw Хwә де жь мә 
һәр кә си нә дур ә жи, 28чьм ки 
‹әм бь Wи дь жин, дь мә шьн у 

* 17:24 П’ад ша ти III, 8:27. 
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һә нә›*. Ча wа чәнд ша йи ред 
wә жи го ть нә: ‹Әм р’аст за р’ед 
Wи нә›**. 
29Аwа кӧ әм жь Хwә де бу нә, 

гә рә ке әм Хwә де аһа нә шь би-
ньн ми на зер’, зив, йан кә вь ре 
кӧ бь һ’ьш у һос та ти йа мә рь ва 
һа ть нә к’о лан дь не. 30Хwә де 
ди на Хwә нә да йә һ’ә му зә-
ма нед кӧ мә рь ва йи йе Әw нас 
нә кь ри йә, ле нь һа һәр дә ра 
т’ә ми ль һ’ә му мә рь ва дь кә, 
кӧ жь гӧ нә кь рь не вә гә р’ьнф. 
31Чьм ки Әwи р’о жәк к’ьфш 
кь ри йә, к’и жа не да wе ди wа на 
дь не р’аст бь дәс те Мә рь вә ки 
бь кә, Йе кӧ Әwи к’ьфш кь ри йә. 
Хwә де әв йә ка на һ’ә му йа р’а да-
нә из бат кь рь не, га ва Әw мә рьв 
жь мь рь не р’а кьр». 
32Га ва бо на р’а бу на мь ри йа 

бь һис тьн, һь нәк пе к’ә ни йан, 
ле һь нә ка жи гот: «Бо на wе 
йә ке әме ща рә кә дьн жь тә 
бь бь һен». 33У Паw лос жь нав 
щь ви на wан дәр к’әт чу. 34Ле 

һь нә ка хwә ль wи гьрт, ба wәр 
кь рьн. На ва wан да бун Ди йо-
нис йо йе ән дә ме Ар йо па го йе у 
к’ӧл фә тә кә на ве wе Да мә рис, 
т’ә ви һь нә кед ма йин. 

ПаwлосбажареКорьнт’еда

181Жь wьр шун да Паw лос 
жь Ат’и не р’е к’әт һа тә 

Ко рьн т’е. 2Ль wьр йә ки щь һу 
на ве wи Аки ла дит, бу йи на 
хwә да жь Пон то се. Әва т’ә ви 
к’ӧл фә та хwә Прьс ки ла йе ну жь 
Итал йа йе һа ть бу, чьм ки Qәй-
сәр Клаw дйо ә’мьр кь рь бу, кӧ 
һ’ә му щь һу жь Р’о ме дәр к’ә вьн. 
Паw лос чу щәм wан, 3щәм wан 
ма у т’ә ви wан хә бь ти, чьм ки 
п’е ше wан йәк бу, кон че дь кь-
рьн. 4Әw һ’ә му р’о жед шә ми йа 
к’ь ниш та да щь һу у йу на на р’аф 
дь к’ә тә хә бәр да не, әw дь да нә 
ба wәр кь рь не. 
5Га ва Си лас у Ти мо т’е йо жь 

Мә кә дон йа йе һа тьн, Паw лос бь 
хи рәт т’ә ма ми йа wәх те хwә да 

* 17:28 Әва го ть на жь за нә ки бь на ве Әпи ме ни дәс бу. Әw йә ки ша йир 
бу у жь ба жа ре Кь но со се гь ра ва Кь ре ти йе бу. Әw qа си 600 са ли бә ри 
Иса Мәсиһ бьбу. 
** 17:28 Әва го ть на жь нь ви са рә кә Ара тус ша йир ә, кӧ бо на хwә де ки 
хwә нь ви си йә, к’и жа ни йу на на дь һ’ә банд. Ара тус ша йир жь qә за 
Ки лик йа йе бу, qа си 300 са ли бә ри Иса Мәсиһ бьбу. Паw лос хwә ха 
жи жь qә за Ки лик йа йе бу. 
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һин кь рь на Хә бә ре* у щь һу йа р’а 
шә’ дә ти дь да кӧ Мәсиһ, Иса йә. 
6Га ва әw мь qа бь ли wи р’а бун у 
әw бе һӧр мәт кь рьн, әwи к’ьн-
ще хwә даw шанд у го тә wан: 
«Ху на wә сә ре wә бә, әз бе сущ 
ьм. Жь вьр шун да әзе һә р’ь мә 
щәм нә щь һу йа». 7Әw һьн ге жь 
wьр чу к’ә тә ма ла йә ки на ве 
wи Ти то Йус то. Әw мә рь вә ки 
нә щь һу бу, ле хwә де ба wәр бу, 
ма ла wи к’е лә ка к’ь ниш те бу. 
8Кь рис по йе сәр wе ре к’ь ниш те 
жи нә фә ред хwә ва ба wә ри йа 
хwә Хӧ дан ани у жь ко рьн т’и йа 
гә лә ка кӧ бь һис тьн, ба wәр кь рьн 
у пе аве һа ть нә нь хӧ ман дь не. 
9Шә вә ке Хӧ дан ди ть но ке да 

һа тә бәр ч’ә’ ве Паw лос у го те: 
«Нә тьр сә, хә бәр дә у хwә кәр’ 
нә кә. 10Чьм ки Әз т’ә ви тә мә 
у кә сә ке бәр тә р’а нә бә зи йа не 
нә дә тә, чьм ки гә ләк щьм ә’ та 
Мьн ви ба жа ри да һә йә». 11Әw 
ль wе дә ре са лә ке у шәш мә-
һа ма, әw һи ни хә бә ра Хwә де 
дь кь рьн. 
12Һе на wә ли йе Га ли йо йе 

Аха йа йе да щь һу бу нә йәк, 

һ’ь щу ми сәр Паw лос кь рьн 
у бь рь нә бәр ди wа не 13го тьн: 
«Әва щьм ә’ те һин дь кә, кӧ нә ль 
го ра qа ну не Хwә де бь һ’ә би ньн». 
14Га ва Паw лос wе дәст пе кь ра 
хә бәр да, Га ли йо щь һу йа р’а гот: 
«Һә гәр гь ли бо на нә һә qи йе у 
хь ра би йе бу йа, щь һу но, дь бу 
кӧ мьн гӧһ да ри йа wә бь кь ра, 
15ле һә гәр пьрс сәр хә бә ра, 
на ва у qа ну на wә йә, һун хwә ха 
бь нь һе р’ьн. Әз на хwа зьм бь-
бь мә һ’а кь ме ван тьш та». 16У 
әw жь ди wан ха не дәр хьс тьн. 
17Һьн ге һ’ә му йа Сос те ни се 
сәр wе ре к’ь ниш те гьр тьн, ль 
бәр ди wан ха не к’ӧ тан, ле qәт 
хә ма Га ли йо жи ни бу. 

Паwлосвәдьгәр’ә
Әнтакйайе

18Паw лос гә ләк р’о жа ди са 
ль wьр ма, паше ха ть ре хwә жь 
ба wәр мән да хwәст, бь гә ми йе 
чу али йе Сур йа йе. Прьс ки ла 
у Аки ла жи т’ә ви wи бун. Әwи 
Кән хер йа йе да п’о р’е хwә кӧр’ 
кь рь бу, чьм ки ад-qь рар кь ри* 
бу. 19Әw гь һиш ть нә Әфә се, 

* 18:5 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «Хә бәр» «Р’ӧһ’ ва» һә йә, кӧ һьн 
аһа фә’м дь кьн: «Бь ала ва Р’ӧһ’ ва гь ре да йи». 
* 18:18 Wе ад-qь ра ре р’а «нә зирф» дь бе жьн. Дәр һә qа qәй дә-qа ну нед нә-
зир да Жь мар 6:1-21-да бь ху ньн. 
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Прьски ла у Аки ла ль wьр һьш-
тьн, хwә ха к’ә тә к’ь ниш те щь-
һу йа р’а к’ә тә хә бәр да не. 20Wа на 
һи ви жь wи кьр, кӧ һь нә ки 
дь реж ль wьр бь ми нә, әw qайл 
нә бу. 21Ле га ва ха ть ре хwә жь wан 
хwәст, гот: «Әзе ди са сәр wә да 
бем, һә гәр Хwә де һ’ьз бь кә»*. 
Бь гә ми йе жь Әфә се чу. 22Га ва 
гь һиш тә Qәй сә ри йе, һәв раз чу 
Ор шә ли ме сь лав да щь ви не, 
паше бәр жер чу Ән так йа йе. 
23Га ва һь нәк wәхт ль wьр ма, 
р’а бу бә ре ва к’ә тә wә ла те Га-
лат йа у Фь риг йа, һ’ә му ша гьрт 
ба wә ри йе да дь шь дан дьн. 

АполобажареӘфәседа
Мьзгинийедьдә

24Щь һу ки на ве wи Апо ло, 
бу йи на хwә да жь Скәндәр йа йе, 
һа тә Әфә се. Әва го тьн бе жә ки 

сәр хwә у нь ви са редф пи роз да 
за нә ки зор бу. 25Әw Р’и йа Хӧ-
дан да һин бу йи бу, агь ре хи рә те 
се ри к’ә ть бу* бо на Иса р’аст 
хә бәр дь да у һин дь кьр, ле т’ә не 
нь хӧ ман дь на Йу һ’ән на за нь бу. 
26Әви дәст пе кьр к’ь ниш те да 
мер к’и ми хә бәр да. Ле га ва 
Прьс ки ла йе у Аки ла хә бәр-
да на wи бь һис тьн, әw бь рь нә 
щәм хwә, һе р’аст Р’и йа Хwә де 
wи р’а шь ро вә кь рьн. 27Апо ло кӧ 
хwәст һә р’ә Аха йа йе, бь ра дьл 
да нә бәр у ша гьр та р’а жи нә’ мәк 
нь ви син кӧ wи qә бул кьн. Га ва 
гь һиш тә wьр, әw гә лә ки ке ри 
wан һат, йед кӧ бь к’ә рә ма Хwә де 
бь бу нә ба wәр мәнд. 28Чьм ки бь 
щьм ә’ ти хә бәр да не да йа wи ль 
сәр йа щь һу йа дь к’әт, бь нь ви-
са ред пи роз дь да из бат кь рь не, 
кӧ Мәсиһ, Иса йә. 

Р’еwитийаПаwлосәсьсийа(18:23;19:1–21:16)

ПаwлосӘфәседа

191Га ва Апо ло һе Ко рьн-
т’е да бу, Паw лос щи йе 

жо рьн р’а дәр баз бу бәр же ри 
Әфә се бу у ль wьр чәнд ша гьрт 
ди тьн 2у жь wан пьр си: «Га ва 
wә ба wәр кьр, wә Р’ӧ һ’е Пи роз 

* 18:21 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Әз гә рә ке ә’сә әве щә жь-
на кӧ те Ор шә ли ме да дәр баз кьм. Ле әзе ди са сәр wә да бем, һә гәр 
Хwә де һ’ьз бь кә». 
* 18:25 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бь ала ва Р’ӧ һ’е Хwә де». 
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станд?» Wа на гот: «Мә qәт нә-
бь һис ти йә жи кӧ Р’ӧ һ’е Пи роз 
һә йә». 3Әwи wан р’а гот: «Ле һун 
бь чь һа ть нә нь хӧ ман дь не?» 
Wа на гот: «Бь нь хӧ ман дь на 
Йу һ’ән на». 4Паw лос гот: «Йу-
һ’ән на бо на гӧ нә вә гә р’ан дь не 
нь хӧ манд у щьм ә’ те р’а гот: ‹Йе 
кӧ пәй мьн р’а те ба wә ри йа хwә 
Wи би ньн›, аwа го ти Иса»*. 
5Га ва әв йәк бь һис тьн, бь на ве 
Хӧ дан Иса һа ть нә нь хӧ ман дь-
не. 6У га ва Паw лос дәс тед хwә 
дани нә сәр wан, Р’ӧ һ’е Пи роз 
һа тә сәр wан, бь зь ма на хә бәр 
дан у п’е хәм бәр ти кь рьн. 7Әва-
на wә кә донз дәһ мә ри йа бун. 
8Паw лос к’ә тә к’ь ниш те, се 

мә һа мер к’и ми хә бәр дь да, бо-
на П’ад ша ти йа Хwә де wан р’а 
дь к’ә тә хә бәр да не у әw дь да нә 
ба wәр кь рь не. 9Ле га ва һь нә кә 
сәр һ’ьшк мь qа бьл дәр к’ә тьн у 
ль бәр щьм ә’ те Р’и йа Хӧ дан бе-
һӧр мәт дь кь рьн, Паw лос жь wан 
qә ти йа, ша гьрт баш qә кь рьн 
у һәр р’ож дәрс ха на Ти ра но да 
wан р’а дь к’ә тә хә бәр да не. 10Әве 
йә ке дӧ са ла к’ь шанд, һ’ә та 
кӧ һ’ә му щь һу у йу на недф кӧ 
qә за Ас йа йе да дь ман, Хә бә ра 
Хӧ дан бь һис тьн. 

Һәрһ’әфткӧр’едСкеwа
11Хwә де бь дәс те Паw лос 

гә ләк к’ә рә мә тед зор дь кь рьн, 
12һ’ә та кӧ әw дәст мал у ша ль кед 
кӧ Паw лос ле дь к’ә тьн нә хwә-
ша р’а дь бьр ьн, әw qәнщ дь бун 
у р’ӧ һ’ед хь раб дәр дь к’ә тьн. 
13Чәнд щь һу йед гә р’ок һә бун 
кӧ хwә да бу нә щьн дәр хьс ть не, 
wан дь кьр кӧ сәр йед кӧ р’ӧ һ’ед 
хь раб на ва wан да һә бун, пе 
на ве Хӧ дан Иса бә ри wан дьн 
у дь го тьн: «Әм пе wи Исайе кӧ 
Паw лос дан на син дь кә бә ри wә 
дь дьн». 14Әва йә ка һәр һ’әфт 
кӧ р’ед Ске wа йе сә рәк к’а һи нә-
ки щь һу йа дь кь рьн. 15Ща рә ке 
р’ӧ һ’е хь раб ль wан вә гә р’анд у 
гот: «Әз Иса нас дь кьм, бо на 
Паw лос жи за ньм, ле һун к’и 
нә?» 16Һьн ге әw мә рь ве кӧ р’ӧ һ’е 
хь раб те да бу, банз да сәр wан, 
qә wа та wи wан һ’ә му йа да чу 
әw ӧса к’ӧ тан, wә ки әw жь wе 
ма ле тә’ зи у бь рин дар р’ә вин. 
17Бо на ве йә ке һ’ә му щь һу у 
йу на нед кӧ Әфә се да дь ман пе 
һ’ә си йан. Тьрс к’ә тә сәр wан 
һ’ә му йа у на ве Хӧ дан Иса бь-
льнд дь бу. 18Гә ләк ба wәр мәнд 
жи дь һа тьн гӧ нед хwә дь да нә 

* 19:4 Лу qа 3:1-18. 
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р’у йе хwә у кь ред хwә дь го-
тьн. 19Йед сер ба зи йе ва жи кӧ 
мь жул дь бун, гә лә ка к’ь те бед 
хwә т’оп дь кь рь нә щи ки у ль 
бәр һ’ә му йа дь шә wь тан дьн. 
Qи мә те wан һ’ә саб кь рьн, пен-
щи һ’ә зар зивф дәр к’әт. 20Бь ви 
аwайи Хә бә ра Хӧ дан бь зо ра йи 
һе пеш да дь чу у qә wат дь бу. 

Шәр’‑дә’wаӘфәседа
21Га ва әв тьшт бун, Паw лос 

qь рар кьр* кӧ Мә кә дон йа йе 
у Аха йа йе ва дәр баз бә һә р’ә 
Ор шә ли ме у гот: «Пәй чу йи на 
wь ра р’а гә рә ке әз һә р’ьм Р’о ме 
жи бь би ньм». 22Әwи дӧ к’о мәк-
да ред хwә Ти мо т’е йо у Ерас то 
шан дь нә Мә кә дон йа йе у әw 
һь нә ки жи ль qә за Ас йа йе ма. 
23Wан ча ха да бо на Р’и йа 

Хӧ дан гә лә ки шәр’-дә’w пеш да 
һат. 24Йә ки зив кәр һә бу на ве 
wи Ди ми три йо. Әви п’а рьст-
гә һед хwә де йа на ве wе Ар тә-
мисф щу р’е йа ә’дә ти да бь зив 
бь ч’ук че дь кь рьн у гә ләк к’ар 
һос та р’а да ни. 25Әwи га зи wан 
һ’ә му һос та, ӧса жи йед ми на 
хwә йи йе ви п’е шә йиф кь рьн у 
гот: «Гә ли һә ва ла! Һун за ньн 
кӧ к’а ра мә ви шь хӧ ли да йә. 

26Һун жи дь бь һен у дь би ньн 
кӧ әви Паw ло си нә кӧ т’ә не 
Әфә се да, ле ба wә ри йа wә һә-
бә т’ә ма ми йа qә за Ас йа йе да 
жи сә ре гә ләк щьм ә’ та т’ь жи 
кь ри йә жь р’е дәр хьс ти йә у 
дь бе жә: ‹Әw хwә де йед кӧ бь 
дәс та че кь ри нә, әw нә хwә де 
нә›. 27Зи йа на wе нә т’ә не әw 
ә кӧ п’е ше мә те бе һӧр мәт кь-
рь не, ле п’а рьст гә һа Ар тә мис 
хwә де йа мә зьн wе бәр тьш тә ки 
нә йе һ’ә са бе у wе qә дь ре мә зь-
на йи йа wе бь к’ә вә, йа кӧ һ’ә му 
qә за Ас йа у дьн йа дь һ’ә би нә». 
28Га ва әв йәк бь һис тьн, бь 

к’ин-бох т’ь жи бун, дь кь рь нә 
qи р’ин у дь го тьн: «Ар тә ми са 
әфә си йа мә зьн ә!» 29Т’ә ма ми йа 
ба жер qьл qь ли, р’а һьш тә Га йос 
у Әрис тар хо йе мә кә до ни, кӧ 
һә вал-р’е й ед Паw лос бун, һәв р’а 
р’ә ви нә ди тьн да реф. 30Паw лос 
жи хwәст кӧ бь к’ә вә на ва wе 
ә’ла лә те, ле ша гьр та нә һьшт. 
31Жь һь нәк сәр wе ред qә за 
Ас йа йе жи кӧ дос тед wи бун, 
мә ри шан дь нә щәм wи у һи ви 
же кь рьн, кӧ нә чә ди тьн да ре. 
32Һә ма wи wәх ти да һь нә ка 
щу р’ә ки, һь нә ка жи щу р’ә ки 
дьн дь кь рь нә qи р’ин, чьм ки 

* 19:21 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Паw лос бь р’е бә ри йа Р’ӧһ’ qь рар кьр». 
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к’ом бу на wан т’ә ви һәв бу йи бу, 
гә лә ка жи нь за нь бу әw бо на 
чь жи щь ви йа нә. 33Һь нә ка жь 
ә’ла лә те Скәндәр пеш да бь рьн, 
чьм ки щь һу йа әw пеш да дә’ф 
дан. Скәндәр дәс те хwә бь льнд 
кьр, хwәст ща ба хwә бь дә. 34Ле 
га ва пе һ’ә си йан кӧ әw щь һу 
йә, һ’ә му йа бь дән гә ки wә-
кә дӧ сь һ’ә та кь рь нә qи р’ин: 
«Ар тә ми са әфә си йа мә зьн ә!» 

35Паше к’а ть беф* ба жер ә’ла-
ләт сә qь р’анд у гот: «Гә ли әфә-
си йа! К’и нь за нә кӧ ба жа ре 
Әфә се хwә йи ти йе** п’а рьст гә һа 
Ар тә ми са мә зьн дь кә, йа кӧ 
кә вь ре wе йи пи роз жь ә’з мен 
һа ти йә хwа ре? 36Ча wа ве йә ке да 
кӧ тьш тә ки хе льф т’ӧнә, лә ма 
жи гә рә ке һун хwә р’ь һ’әт хwәй 
кьн у тьш тә ки бь бәр зә qи йе 
нә кьн. 37Wә әв мә рь ва на ани-
нә вь ра, әва на нә т’а лан кь ред 
п’а рьст гә һе нә у нә жи хwә де-
йа мә бе һӧр мәт кь рь нә. 38Аwа 
һә гәр шь ки йа теф Ди ми три йо 
у һос та йед т’ә ви wи сәр йә ки 
һә йә, бь ра һә р’ь нә ди wан ха-
не, һ’ак ьм һә нә. Ль wьр әw 

дь ка рьн шь ки йа те хwә һәв дӧ 
бь кьн. 39Ле һә гәр хwәс ть на 
wә бо на тьш тә ки дьн ә, бь ра 
щь ва тә кә ә’дә ти да бе ле нь һе-
р’ан дь не. 40Чьм ки зи йа на мә 
жи ве йә ке да һә йә у бо на шә р’е 
иро йин әме бе нә нә һәq кь рь неф 
у мә’ ник т’ӧнә, кӧ әм пе бь ка-
рь бьн бо на ве к’ом бу не ща ба 
хwә бь дьн». 41Га ва әв йәк гот, 
щь ват бә ла кьр. 

Паwлосдьчәбәрбь
МәкәдонйайеуЙунаньстанеф

201Га ва qал мә-qалм сә-
qь р’и, Паw лос га зи ша-

гьр та кьр, дьл да wан у ха ть ре 
хwә жь wан хwәст, р’а бу чу 
Мә кә дон йа йе. 2Ль wан али-
йа гә р’и йа, бь гә ләк го ть на 
дьл да нә wан. Паше чу Йу-
на ньс та неф, 3wә кә се мә һа 
ль wьр дәр баз кьр. Га ва к’а ре 
хwә дь кьр кӧ бь чу йа Сур йа йе, 
щь һу йа бо на wи ше wь рә кә мь-
хә нә ти йе кьр, әw жи фь кь ри 
Мә кә дон йа йе ва вә гә р’ә. 4Т’ә ви 
wи жь Бә ро йа йе Со пат ро йе 
кӧ р’е Пи ро, жь Т’е са ло ни ке 

* 19:35 К’а ть бе ба жер жь на ва к’о ма гь рә гь ред ба жер да йә ки ә’йан бу. 
Хә ба тә кә wи жи әw бу, wә ки qь ра ред щь ви на ба жар ва на бь нь ви сә 
у ә’лам бь кә. 
** 19:35 Бь го ть нә кә дьн: «Мь ще wьр у ба жа ре wе п’у те нә». 



322

К’А РЕД ШАН ДИ ЙА, 20  

Әрис тар хо у Се кун до, Га йо се 
жь Дер бе у Ти мо т’е йо, жь qә за 
Ас йа йе Ть хи ко у Тро фи мо чун. 
5Әва на пе ши йа мә чу нә Тро-
йа йе, ль wьр һи ви йа мә бун. 
6Әм жи пәй р’о жед Щә жь на 
На не Шкә ва р’а бь гә ми йе жь 
Фи лип йа йе чун, пенщ р’о жа да 
гь һиш ть нә Тро йа йе, щәм wан. 
Әм wьр һ’әфт р’о жа ман. 

СахбунаӘйтухоТройайеда
7Р’о жа һ’әф ти йе йә пе шьн әм 

бо на нан кәр кь рь не щь ви йа йи 
бун, Паw лос кӧ wе р’о жа дьн 
бь чу йа, wа на р’а хә бәр дь да у 
һ’ә та ни ве шә ве хә бәр да на 
хwә дь реж кьр. 8Әw ода әм те-
да щь ви йа йи бун, гә ләк ч’ь ра 
те да һә бун. 9Хор тәк жи на ве wи 
Әй ту хо, сәр п’ән щә ре р’у ньш-
ти дь һе нь жи у к’ә тә хә wа к’ур. 
У га ва Паw лос хә бәр да на хwә 
дь реж дь кьр, әw хә wа к’ур да жь 
qа те сь си йа жор да к’әт у мь ри ти 
әw һьл дан. 10Паw лос пә йа йи 
же ре бу, хwә ави тә сәр wи, да 
һ’ә ме за хwә у гот: «Хwә ӧн да 
нә кьн, чьм ки р’ӧ һ’е wи wи да 
йә». 11Паше һьл к’ь ши йа һат, 
нан кәр кьр хwар у һ’ә та сь бә-
һе дь реж хә бәр да у р’а бу чу. 

12Хорт жи сах-сь ла мәт ани нә 
мал, бе һ’ә саб дьл һа тә бәр wан. 

ЖьТройайебәрбьМиләтосе
13Әм чун к’ә ть нә гә ми йе 

р’е к’ә тьн у бәр бь Асо се чун, кӧ 
жь wе дә ре мә гә рә ке Паw лос 
һьл да, чьм ки әwи мә р’а го ть бу: 
«Әзе пә йа бем». 14Га ва ль Асо-
се р’ас ти мә һат, мә әw һьл да 
чу нә Мь ту ла не. 15Жь wьр жи 
әм чун, р’о жа дь не гь һиш ть нә 
пеш бә ри Хи йа йе, р’ож ть ра дьн 
гь һиш ть нә Са мо се*, сь бәһ ть ра 
дьн жи гь һиш ть нә Ми лә то се. 
16Паw лос не та хwә да ни бу бь 
гә ми йе бәр Әфә се р’а дәр баз 
бу йа, кӧ нә бә wәх те хwә qә за 
Ас йа йе да ӧн да кә, чьм ки дь-
лә занд кӧ һә гәр же р’а ль һәв 
бе, Р’о жа Пен щи йә һ’ә саб әw 
ль Ор шә ли ме бә. 

Паwлосхатьрехwә
жьбәрпьрсийаред

щьвинаӘфәседьхwазә
17Жь Ми лә то се мә ри шан дә 

Әфә се у га зи бәр пьр си йа ред 
щь ви неф кь рьн. 18Га ва әw һа-
ть нә щәм wи, wан р’а гот: «Һун 
хwә ха за ньн wе р’о жа пе шьн да 
га ва мьн нь ге хwә ави тә qә за 

* 20:15 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Шәв ма нә Три гил йа йе». 
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Ас йа йе, һ’ә та нь һа wә р’а ча-
wа бу мә. 19Мьн Хӧ дан р’а т’ам 
шкәс ти бь гә ләк һе сь ра, на ва 
wан ще р’ь бан дь на да qӧ льх кь-
ри йә, к’и жан кӧ жь ше wь ред 
щь һу йа дь һа ть нә сә ре мьн, 
20Һун за ньн кӧ мьн т’ӧ щар 
хwә жь тьш тед кер һа ти йә бо на 
wә нә да йә паш, ле һ’ә му wә р’а 
го ть нә у аш кә рә мал бь мал һун 
һин кь рь нә. 21Мьн бь мә’ ри фә ти 
һьн һи ви жь щь һу йа, һьн жи 
жь нә щь һу йа кьр, кӧ вә гә р’ь нәф 
бәр бь Хwә де у ба wә ри йа хwә 
Хӧ да не мә Иса би ньн. 22У ва 
әз бьн дәс те Р’ӧ һ’е Пи роз да дь-
чь мә Ор шә ли ме, wьр wе чь бе 
сә ре мьн, әз нь за ньм. 23Т’ә не 
Р’ӧ һ’е Пи роз һ’ә му ба жа ри да 
т’ә ми йе дь дә мьн у дь бе жә кӧ: 
‹Qәйд у тән га сиф пе ши йа тә 
нә›. 24Ле әз ә’мь ре хwә ла йи qи 
т’ӧ тьш ти на кьм, т’ә не дь кьм* 
бь гь һи жь мә мә рә ме хwә у wе 
qӧ ль ха кӧ мьн жь Хӧ дан Иса 
стан ди йә би нь мә се ри, аwа го-
ти Мьз ги ни йа к’ә рә ма Хwә де 
бь мә’ ри фә ти дан на син кьм. 
25Нь һа әз за ньм иди һун 

һ’ә му йед кӧ әз нав wә да гә-
р’и йа мә у П’ад ша ти йа Хwә де 

дан на син кь ри йә р’у йе мьн на-
би ньн. 26Бо на ве йә ке әз р’о жа 
иро йин ль бәр wә шә’ дә ти йе 
дь дьм, кӧ щаб да ре ху на wә т’ӧ 
кә си ни ньм, 27чьм ки мьн хwә 
нә да паш, т’ә ма ми йа qь ра ра 
Хwә де wә р’а гот. 28Нь һа мь qа ти 
хwә у т’ә ма ми йа wи кә ре пез 
бьн, кӧ Р’ӧ һ’е Пи роз һун сәр 
бәр пьр си йар* к’ьфш кь рь нә. 
Шь ван ти йе щь ви на Хwә де 
бь кьн, йа кӧ Wи бь ху на Хwә 
qа зьнщ кьр. 29Әз за ньм пәй 
чу йи на мьн р’а гӧ ред дәв хун 
wе бь к’ә вь нә на ва wә у һ’әй фа 
wан wе ке ри нә йе. 30Жь на ва 
wә да жи мә рь ве дә рен у тьш тед 
хе льф wе хә бәр дьн, кӧ ша гьр-
та пәй хwә бь бьн. 31Бо на ве 
йә ке һ’ьш йар бь ми ньн у бир 
нә кьн, кӧ мьн һун һәр кәс, се 
са ла шәв у р’ож бе р’ь һ’ә ти бь 
һе сь ра ши рәт кь рь нә. 
32Нь һа әз wә дьс пе рь мәф 

Хwә де у Хә бә ра к’ә рә ма Wи, 
кӧ дь ка рә wә р’ӧ һ’а ни йе да ава 
кә у п’а ра wә т’ә ви т’ә ма ми йа 
щьм ә’ та Хwә кә. 33Мьн һа вь-
жи йа хwә зер’, зив у к’ьн ще 
т’ӧ кә си нә ани йә. 34Һун хwә ха 
за ньн әз у йед т’ә ви мьн әм 

* 20:24 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «бь әшq у ша». 
* 20:28 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Сәр wер». 
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һ’әw ще чь жи бу нә, әв дәс тед 
мьн хә бь ти нә. 35Мьн пе һ’ә му 
шь хӧ лед хwә ни ша ни wә кь-
ри йә, кӧ ча wа гә рә ке бь хә бь-
тьн к’о мә ке бь дь нә к’ә ти йа у 
хә бә ра Хӧ дан Иса бир би ньн 
кӧ гот: ‹Хwә зи ль да йи йа, нә 
кӧ ль стан ди йа›». 
36Га ва әв йәк гот, т’ә ви һ’ә-

му йа чок да дӧа кьр. 37Һ’ә му жи 
гә лә ки гь ри й ан, хwә ави ть нә 
стуйе Паw лос у р’а му сан. 38Дь-
лед wан һе зе дә бо на wе хә бә ра 
wи дь шә wь ти кӧ гот: «Һун иди 
р’у йе мьн на би ньн». Паше әw 
һ’ә та гә ми йе вә р’е кь рьн. 

ПаwлосдьчәОршәлиме

211Га ва әм жь wан qә ти-
йан, бь гә ми йе р’е к’ә тьн, 

р’аст чун гь һиш ть нә Ко се, 
р’о жа дь не Р’о до се у жь wьр 
Па та ра йе. 2Мә гә мик дит кӧ 
дь чу Фи ник йа йе, әм к’ә ть нә 
wе р’е к’ә тьн. 3Га ва Qӧб рь се 
хӧйа кьр, мә әw мь ле ч’ә пе ва 
һьшт. Әм бәр бь qә за Сур йа йе 
чун гь һиш ть нә ба жа ре Су ре, 
чьм ки ба ре гә ми йе wьр гә-
рә ке бь һа та ва ла кь рь не. 4Мә 
ша гьрт ди тьн, әм һ’әфт р’о жа 

ль wьр ман. Wа на бь Р’ӧ һ’е 
Пи роз дь го тә Паw лос кӧ нә-
чә Ор шә ли ме. 5Ле га ва мә әw 
р’ож дәр баз кь рьн, әм р’а бун 
чун у һ’ә му йа жь на у за р’а ва 
һ’ә та ба жер дәр әм вә р’е кь рьн 
у дә ве бә’ ре мә чок да дӧа кьр. 
6Паше мә ха ть ре хwә жь һәв 
хwәст к’ә ть нә гә ми йе, әwа на 
жи вә гә р’и йа нә ма лед хwә. 
7Мә р’е wи ти бь гә ми йе жь 

Су ре ду ма йи кьр, әм гь һиш ть нә 
Пь то ле ма йе, мә wьр хушк-бь ра 
сь лав кь рьн, әм р’о жә ке ма нә 
щәм wан. 8Р’о жа дьн әм жь 
wьр р’е к’ә тьн чу нә Qәй сә ри йе 
ма ла Фи ли по йе мьз гин дарф, 
әw йәк жь wан һәр һ’әфт к’о-
мәк да ред к’ьфш кь ри бу*. Әм 
ль щәм wи ман. 9Чар qи зед 
wи йә бь к’ьрф һә бун, кӧ п’е-
хәм бәр ти дь кь рьн. 10Га ва әм 
гә ләк р’о жа ль wьр ман, жь 
Щь һус та не п’е хәм бә рә ки на ве 
wи Һа га бо бәр жер бу*. 11Га ва 
һа тә щәм мә, qа йи ша пьш та 
Паw лос һьл да, дәст у п’и йед 
хwә гь ре да у гот: «Р’ӧ һ’е Пи роз 
аһа дь бе жә: ‹Әw мә рь ве хwә йе 
ве qа йи ше щь һу йе Ор шә ли-
ме да аһа wи гь ре дьн у бь дь нә 

* 21:8 К’а ред Шан ди йа 6:1-6; 8:5. 
* 21:10 К’а ред Шан ди йа 11:28. 
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дәс те нә щь һу йа›». 12Га ва әв 
йәк мә бь һист, т’ә ви йед wьр 
мә ла ва кьр, кӧ әw һьл нә к’ь шә 
нә чә Ор шә ли ме. 13Ле Паw лос 
щаб да у гот: «Һун чь дь кьн? 
Чь ма һун дь гь рин у дь ле мьн 
дьш ке ньн? Әз Ор шә ли ме да 
бо на на ве Хӧ дан Иса нә кӧ 
т’ә не бо на гь ре да не, ле бо на 
кӧш ть не жи һа зьр ьм». 14Га ва 
мә нь ка рь бу әw ба ни йа сәр йа 
хwә, мә дән ге хwә бь р’и у гот: 
«Бь ра ә’мь ре Хӧ дан бә». 
15Чәнд р’о жа шун да мә к’а-

ре хwә кьр, әм һьл к’ь ши йан 
чу нә Ор шә ли ме. 16Т’ә ви мә 
чәнд ша гьр тед Qәй сә ри йе жи 
һа тьн, әм бь рь нә ма ла ша гьр-
тә ки зу ва, кӧ на ве wи Мь на со 
бу, жь Qӧб рь се, wә ки әм ль 
wьр бь ми ньн, 

ПаwлоссәрикиАqуб
убәрпьрсийарадьхә

17Га ва әм гь һиш ть нә Ор шә-
ли ме, ба wәр мән да әм әшq у 
ша qә бул кь рьн. 18Р’о жа дь не 
Паw лос т’ә ви мә чу щәм Аqуб, 
һ’ә му бәр пьр си йар жи һа зьр 
бун. 19Паw лос сь лав да wан, 
йәк-йәк чь кӧ Хwә де бь qӧ ль хе 

wи на ва нә щь һу йа да кь рь бу, 
wа на р’а гь ли кьр. 20Wа на кӧ 
әв йәк бь һист, шь кь ри да нә 
Хwә де у ӧса жи Паw лос р’а 
го тьн: «Ди на хwә бь де, чь qас 
һ’ә за ра щь һу йед ба wәр мәнд 
һә нә у һ’ә му жи хи рәт к’е шед 
Qа ну не нә. 21Аwа wа на бо на 
тә бь һис ти йә кӧ тӧ һ’ә му щь-
һу йед на ва нә щь һу йа да һин 
дь ки, кӧ дәст жь Qа ну на Му са 
бь к’ь шин ьн у дь бе жи кӧ әw 
кӧ р’ед хwә сь нәт нә кьн у пәй 
ә’дәт жи нә чьн. 22Нь һа әм чь 
бь кьн? Wе ә’сә бь бь һен кӧ тӧ 
һа ти йи. 23Дә р’а бә әм чь тә р’а 
дь бе жьн бь кә. Вьр щәм мә чар 
мә рьв һә нә кӧ ад-qь рар* кь рь-
нә. 24Wан хwә р’а һьл дә, т’ә ви 
wан ль го ра ә’дәт па qьж бә у 
хәрще wан һьл дә сәр хwә, кӧ 
п’о р’е сә ре хwә кӧр’ кьн. Һьн ге 
һәр кә се за нь бә әw тьш тед кӧ 
бо на тә бь һис ть нә дә рәw ьн у 
тӧ хwә ха жи пәй Qа ну на Му са 
дь чи. 25Ле бо на wан нә щь һу йед 
кӧ һа ть нә сәр ба wә ри йе, мә 
wан р’а qь ра ра хwә нь ви си йә 
шан ди йә, wә ки әw һ’әв за хwә 
жь wан qӧр ба нед п’ут п’а рьс-
ти йе, ху не, гош те мь рарф у 

* 21:23 Wе ад-qь ра ре р’а «нә зирф» дь бе жьн. Дәр һә qа qәй дә-qа ну нед нә-
зир да Жь мар 6:13-21-да бь ху ньн. 
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бе на му си йе бь кьн»*. 26Һьн ге 
Паw лос әw мә ри р’о жа дь не һьл-
дан, т’ә ви wан па qьж бу, к’ә тә 
п’а рьст гә һе у хь ла зи йа р’о жед 
па qьж бу не да ә’лам кь рь не, кӧ 
wе к’ән ге бо на wан һәр кә си 
һ’ә ди* бе да йи не. 

Паwлосп’арьстгәһеда
тегьртьне

27Га ва һәр һ’әфт р’ож сәр 
һәв да һа тьн, жь щь һу йед qә за 
Ас йа йе Паw лос п’а рьст гә һе да 
ди тьн, т’ә ма ми йа ә’ла лә те 
т’әв р’а кь рьн, дәст ави ть не 28у 
кь рь нә qи р’ин го тьн: «Һә wар, 
исра ели но! Али к’а ри йе бь кьн! 
Әва әw мә рьв ә, йе кӧ ль һәр 
дә ра һ’ә му йа мь qа бь ли щьм ә’ та 
мә, Qа ну на Му са у ви щи йи 
һин дь кә, һе сәр да жи йу нан 
кь рь нә п’а рьст гә һе, әв щи йе 
пи роз һ’ә р’ь манд». 29Әв йә ка 
го тьн, чьм ки пе ши йе ба жер да 
Тро фи мо йе жь Әфә се т’ә ви wи 
ди ть бун у wан т’ь ре Паw лос әw 
кь ри йә п’а рьст гә һе. 

30Т’ә ма ми йа ба жер һ’ә жи йа, 
ә’ла ләт бь ләз к’ом бу, Паw лос 
гьр тьн жь п’а рьст гә һе к’а ши 

дәр ва кь рьн у дә ред wе пе р’а-пе-
р’а һа ть нә гьр ть не. 31Га ва wан 
дь кьр кӧ wи бь кӧ жьн, щаб гь-
һиш тә сәр һ’ә за реф р’ә фа әс кә ра, 
wә ки т’ә ма ми йа Ор шә ли ме 
т’ә ви һәв бу йә. 32Әwи пе р’а-пе р’а 
әс кәр у сәр сәд һьл дан, бь ләз 
чу сәр wан. Га ва wа на сәр һ’ә-
зар әс кә ра ва ди тьн, дәст жь 
Паw лос к’ӧ та не к’ь шан дьн. 
33Wи ча хи сәр һ’ә зар һа тә не-
зик, әw гьрт, ә’мьр кьр кӧ бь 
дӧ зьн щи ра wи гь ре дьн. Һьн ге 
пьр си: «Әв к’и йә у чь кь ри-
йә?» 34На ва ә’ла лә те да бо на 
wи һәр йә ки щу р’ә ки дь кь рә 
qа р’ә-qар’. Әwи га ва жь дәст 
qал мә-qал ма щьм ә’ те нь ка рь бу 
ә’сә йи бь за нь бу йа, ә’мьр кьр 
wи бь бь нә әс кәр ха не. 35Га ва 
Паw лос гь һиш тә п’е пә лин га, 
әс кә ра әw бь льнд кь ри бь рьн, 
чьм ки ә’ла лә те зор дь да wи, 
36ль пәй wи дь чун, дь кь рь нә 
qи р’ин у дь го тьн: «Wи бь кӧ жьн!» 

Паwлосщабахwә
льбәрә’лаләтедьдә

37Иди Паw лос wе бь бь ра-
на һьн дӧ р’е әс кәр ха не, әwи 

* 21:25 К’а ред Шан ди йа 15:29. 
* 21:26 Бо на щь һу йед кӧ хwә па qьж дь кь рьн, ча wа һ’ә лал бу йи, wан р’а 
qӧр бан дь һа тә да йи не. 
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сәрһ’әзар р’а гот: «Изь на мьн 
һә йә т’ә ви тә хә бәр дьм?» Әwи 
гот: «Тӧ йу на ни жи зани? 38Кӧ 
ӧса йә тӧ нә әwи мь сь ри йи, 
йе кӧ чән дәк пеш да кь рә 
шәр’-дә’w, чар һ’ә зар qа ча хед 
мер кӧж дәр хьс ть нә бә р’и йе». 
39Паw лос гот: «Әз мә рь вә ки щь-
һу мә, жь Тар су са Ки лик йа йе, 
нә ба жар ва нә ки бе нав-ни шан 
ьм. Әз һи ви жь тә дь кьм, изь не 
бь дә кӧ әз ве щьм ә’ те р’а хә бәр 
дьм». 40Га ва әwи изьн да, Паw-
лос сәр п’е пә лин га сә кь ни, 
дәс те хwә бь льнд кьр, щьм ә’-
те кӧ дән ге хwә бь р’и, әwи бь 
зь ма не иб ра ни хә бәр да у гот:

 

221«Гә ли бав у бь ра! Нь һа 
гӧһ да ри йа мьн бь кьн, 

кӧ әз ща ба хwә бь дьм». 2Га ва 
бь һис тьн кӧ әw wа на р’а бь зь-
ма не иб ра ни к’ә тә хә бәр да не, 
кәр’ бун һе дән ге хwә бь р’ин. 
У wи гот: 3«Әз мә рь вә ки щь һу 
мә, ба жа ре Тар су са Ки лик йа-
йе да жь ди йа хwә бу мә, ле ви 
ба жа ри да бьн дәс те Га мал йел-
да ча wа ша гьрт мә зьн бу мә у 
һ’ә му Qа ну на кал-ба ва жи бь 
фә сал-р’аст һин бу мә, һьн да ва 

Хwә де да жи хwә йи хи рәт бум, 
ча wа кӧ һун һ’ә му иро*. 4Мьн 
һ’ә та кӧш ть не жи йед кӧ пәй ве 
Р’е дь чун, дь зе ран дьн у qь сь ме 
жьн у ме ра гь ре дь дан да ви ть-
нә кә ле*, 5ча wа сә рәк к’а һин у 
т’ә ма ми йа щь ви на р’ус пи йа жи 
шә’ де мьн ьн. Мьн сәр бь ра йед 
щь һу ти йе да йә Ша ме нә’ мә 
жь wан һьл да бун дь чум wә ки 
йед wьр жи гь ре да йи би нь мә 
Ор шә ли ме кӧ бь дь нә щә за йе. 
6Га ва әз һе р’е дь чум, не зи-

ки Ша ме бум, р’о на ва р’о же 
ньш ке ва жь ә’з мен до ра мьн 
р’о на йи кә qа йим шәwq да. 
7Әз к’ә ть мә ә’р де у мьн дән гәк 
бь һист кӧ мьн р’а гот: ‹Ша wул! 
Ша wул! Тӧ чь ма Мьн дь зе ри-
ни?› 8Мьн ле вә гә р’анд: ‹Тӧ 
к’и йи, Хӧ дан?› Әwи мьн р’а 
гот: ‹Әз Исайе Ньс рә те мә, 
Йе кӧ тӧ дь зе ри ни›. 9Әwед 
т’ә ви мьн жи р’о на йи ди тьн, 
ле дән ге кӧ мьн р’а хә бәр дь да 
нә дь бь һис тьн. 10Һьн ге мьн гот: 
‹Әз чь бь кьм, Хӧ дан?› Хӧ дан 
мьн р’а гот: ‹Р’а бә һә р’ә Ша ме 
у ль wьр һәр тьш те кӧ бо на тә 
к’ьфш кь ри йә бь ки, wе тә р’а 
бе го ть не›. 11Мьн кӧ жь дәст 

* 22:3 К’а ред Шан ди йа 5:34-39. 
* 22:4 К’а ред Шан ди йа 8:3; 26:9-11. 
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шәw qа wе р’о на йе нә дь дит, 
һьн ге йед т’ә ви мьн дәс те мьн 
гьр тьн, әз бь рь мә Ша ме. 
12Йә ки на ве wи Һа на ни йа, 

анә го ри Qа ну не хwә де хоф, 
нав щь һу йед Ша ме да жи әw 
хwә йи йе шә’ дә ти йа qәнщ бу, 
13әва һат щәм мьн сә кь ни у 
гот: ‹Ша wул бь ра, бь би нә!› Мьн 
дәст хwә да дит у ль wи нь һе р’и. 
14Әwи мьн р’а гот: ‹Хwә де йе 
кал-ба вед мә тӧ к’ьфш кь ри 
кӧ ә’мь ре Wи бь за нь би у Йе 
Р’аст бь би ни, хә бә ра дә ве Wи 
бь бь һе йи, 15чьм ки те бәр һ’ә-
му мә рь ва бо на wан тьш тед тә 
ди тьн у бь һис тьн бь би шә’ де 
Wи. 16Иди чь ма дә рән ги де хи? 
Р’а бә wә рә нь хӧ ман дь не, га зи 
на ве Wи кә жь гӧ нед хwә wә рә 
шуш ть не›. 
17Га ва әз вә гә р’и йа мә Ор-

шә ли ме у п’а рьст гә һе да дӧа 
дь кьр, ми на сь һ’ә те сәр мьн р’а 
дәр баз бу, 18мьн Әw дит у Wи 
мьн р’а гот: ‹Бь кә бь лә зи нә 
жь Ор шә ли ме дә ре, чьм ки 
әw шә’ дә ти йа кӧ те бо на Мьн 
бь ди әwе qә бул нә кьн›. 19Мьн 
гот: ‹Хӧ дан, әw qәнщ за ньн кӧ 
әз бум, әwи һ’ә му к’ь ниш та да 
йед ба wә ри йа хwә Тә да нин, 

да ви ть нә кә ле у әw дь к’ӧ тан. 
20Га ва ху на Стәй фа не шә’ де 
Тә дь р’ь жи йа, әз хwә ха жи wьр 
һа зьр у р’а зи бум, мьн но бә-
да ри к’ьн щед йед әw кӧш тьн 
дь кьр›*. 21Һьн ге Әwи мьн р’а 
гот: ‹Һә р’ә, Әзе тә бь ши нь мә 
дур щәм нә щь һу йа›». 

Паwлосбажарвантийа
хwәдар’омайийә

22Һ’ә та ван хә бә ра ә’ла лә те 
гӧһ да ри йа wи кьр, паше бь 
дән ге бь льнд го тьн: «Р’у ба ри 
дь не wи нә һе лә! Йед ми на 
wи гә рә ке нә жин!» 23Wа на 
дь кь рь нә qи р’ин, к’ьн ще хwә 
дь qә лаш тьн да ви тьн у хwә ли 
дь р’ә шан дь нә һә wа. 24Сәр һ’ә-
зар ә’мьр кьр, кӧ wи бь бь нә 
әс кәр ха не у гот: «Бь дьн бәр 
qам чи йа же бь пьр сьн, бь за нь-
бьн к’а су ще wи чь йә, wә ки 
ӧса сәр wи дь кь нә qа р’ә-qар’». 
25Га ва бь qа йи шед ч’әрм гь ре-
дан, Паw лос сәр сәде сә кь ни р’а 
гот: «Гә ло әва ща йиз ә кӧ һун 
ль ба жар ва нә ки Р’о ма йе хьн, 
йе кӧ һе ди wа на wи нә бу йә?» 
26Сәр сәд га ва әв йәк бь һист, 
чу щәм сәр һ’ә зар у гот: «Тӧ чь 
дь ки? Әва мә рь ва ба жар ва неф 

* 22:20 К’а ред Шан ди йа 7:58. 
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Р’о ма йе йә». 27Сәр һ’ә зар не-
зи ки Паw лос бу у wи р’а гот: 
«Мьн р’а бе жә, тӧ ба жар ва не 
Р’о ма йе йи?» Әwи гот: «Бә-
ле». 28Сәр һ’ә зар ле вә гә р’анд 
у гот: «Мьн бь гә ләк п’ә ра әw 
ба жар ван ти стан ди йә». Паw лос 
гот: «Ле әз йәк р’о жи йа хwә да 
ба жар ва не wьр ьм». 29У дәст-
хwә да әwед кӧ wе ле хьс та на у 
гь ли же бь к’ь шан да на жь wи 
дур к’ә тьн. Сәр һ’ә зар хwә ха 
жи тьр си йа, га ва бь һист кӧ 
ба жар ва не Р’о ма йе йә, чьм ки 
әwи әw да бу гь ре да не. 

Паwлосльбәрщьвина
гьрәгьра

30Сь бә ть ра дьн сәр һ’ә зар 
хwәст р’аст бь за нь бә к’а щь һу 
чь ма шь ки йа те Паw лос дь кьн. 
Әw бәр’ да у ә’мьр кьр, кӧ сә рә-
кед к’а һи на щь ви на гь рә гь ра ва 
бе. Һьн ге Паw лос ани ль бәр 
wан да сә кь нан дь не.

 

231Паw лос ди на хwә да 
щь ви на гь рә гь ра у гот: 

«Гә ли бь ра! Мьн бь иса фа р’ь-
һ’әт ль бәр Хwә де ә’мь ре хwә 

һ’ә та иро дәр баз кь ри йә». 2Һа-
на ни йа йе сә рәк к’а һин ә’мь ри 
бәр дәс ти йед не зи ки Паw лос 
кь рьн кӧ дев да бь дь не. 3Һьн ге 
Паw лос wи р’а гот: «Хwә де йе 
жи ль тә хә, ди wа ре си wах кь-
ри! Тӧ р’у ньш ти йи анә го ри 
Qа ну не ди wа на мьн дь ки у жь 
Qа ну не дәр ә’мьр дь ки кӧ әw 
мьн хьн»*. 4Йед щәм Паw лос 
сә кь ни го тьн: «Тӧ сә рәк к’а-
һи не Хwә де бе һӧр мәт дь ки?» 
5Паw лос гот: «Бь ра но, мьн 
нь за нь бу кӧ әw сә рәк к’а һин 
ә. Ча wа нь ви сар ә: ‹Һьн да ва 
сәр wе ре мь лә те хwә да хь раб 
хә бәр нә дә›*». 
6Һьн ге Паw лос пе һ’ә си йа 

кӧ али ки са ду qи нә, али ки жи 
фе рь си, wе щь ви не да кь рә га зи 
у гот: «Гә ли бь ра! Әз фе рь си 
мә, кӧ р’е фе рь си йа! Бо на гӧ-
ма на р’а бу на мь ри йа ди wа на 
мьн дь кьн». 7Га ва әв йәк гот, 
фе рь си у са ду qи һәв р’а к’ә ть нә 
һ’ӧ щә те у дӧ ти рә ти к’ә тә на ва 
к’о ме, 8(чьм ки са ду qи дь бе жьн 
нә р’а бу на мь ри йа һә йә, нә 
мьл йа к’әт, нә жи р’ӧһ’, ле фе-
рь си һәр се ка жи qә бул дь кьн)*. 

* 23:3 Мәт та 23:27-28. 
* 23:5 Дәр к’ә тьн 22:28. 
* 23:8 Мәт та 22:23; Мар qос 12:18; Лу qа 20:27. 
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9Һьн ге qал мә-qал ма мә зьн һе 
пеш да һат, жь qа нун за нед али йе 
фе рь си йа һь нәк р’а бу нә п’и йа 
у дәнг һьл дан мер к’и ми го тьн: 
«Әм ви мә рь ви да т’ӧ хь ра би-
йе на би ньн. Бәл ки р’ӧ һ’ә ки 
йан мьл йа к’ә тә ки ви р’а хә бәр 
да йә?» 10Га ва шәр’-дә’w зе дә 
бу, сәр һ’ә зар тьр си йа кӧ әw 
Паw лос qәт-qә ти кьн, ә’мь ри 
әс кә ра кьр кӧ һә р’ь нә же ре 
әwи жь нав wан бь гь рьн бь бь нә 
әс кәр ха не. 
11Шәв ть ра дьн Хӧ дан ль бәр 

wи сә кь ни у го те: «Сәр хwә бә, 
тә ча wа шә’ дә ти йа Мьн Ор-
шә ли ме да да, ӧса жи гә рә ке 
Р’о ме да шә’ дә ти йе бь ди». 

Щьһут’әләкебонакӧштьна
Паwлосһазьрдькьн

12Сь бәһ кӧ зә лал бу, һь нәк 
щь һу бу нә йәк у сонд хwа рьн, 
кӧ һ’ә та Паw лос нә кӧ жьн, нә 
бь хwьн, нә жи вә хwьн. 13Әwед 
кӧ әw сонд хwа рьн жь чь ли 
зе дә тьр бун. 14Әва на чу нә 
щәм сә рә кед к’а һин у р’ус пи-
йа го тьн: «Мә сонд хwа ри йә, 
һ’ә та кӧ әм Паw лос нә кӧ жьн, 
тьш тә ки тә’м нә кьн. 15Аwа һун 
т’ә ви щь ви на гь рә гь ра бе жь нә 
сәр һ’ә зар кӧ әwи сь бе би нә щәм 
wә, йан чи йәф һун дь хwа зьн 

дәр һә qа wи да һәр тьш ти һе 
р’аст пе бь һ’ә сьн, әме жи һе 
бә ри һа ть на wи һа зьр бьн кӧ 
wи бь кӧ жьн». 
16Ле хар зи йе Паw лос бо на ве 

т’ә лә ке бь һист, һат к’ә тә әс кәр-
ха не Паw лос р’а гот. 17Паw лос 
жи га зи сәр сә дә ки кьр у го те: 
«Әви хор ти бь бә щәм сәр һ’ә зар, 
дь хwа зә тьш тә ки wи р’а бе жә». 
18Әwи жи хорт бь рә щәм сәр-
һ’ә зар у го те: «Паw ло се гьр ти 
га зи мьн кьр, һи ви кьр кӧ ви 
хор ти би нь мә щәм тә, тьш тә-
ки wи йи го ть не тә р’а һә йә». 
19Сәр һ’ә зар дәс те wи гьрт, 
бь рә али ки у пьр си: «Тӧ чь дь-
хwа зи ә’ла ми мьн ки?» 20Әwи 
гот: «Щь һу йа qь рар кь ри йә кӧ 
һи ви жь тә бь кьн, wә ки сь бе 
Паw лос бь би щь ви на гь рә гь ра, 
йан чи йә дь хwа зьн дәр һә qа wи да 
һәр тьш ти һе р’аст бь за нь бьн. 
21Ле wан ба wәр нә кә, чьм ки 
жь wан чьл мә ри йа зе дә тьр 
хwә вә шар ть нә, һи ви йа wи 
нә. Wа на сонд хwа ри йә, кӧ нә 
бь хwьн, нә жи вә хwьн һ’ә та 
wи нә кӧ жьн. Wа на нь һа к’а ре 
хwә кь ри йә, һи ви йа qь ра ра 
тә нә». 22Wи ча хи сәр һ’ә зар 
хорт вә р’е кьр у т’ә ми да wи: 
«Кә си р’а нә бе жә, кӧ тә әв йәк 
мьн р’а го ти йә». 



331

К’А РЕД ШАН ДИ ЙА, 24  

ПаwлосдьшиньнәQәйсәрийе
щәмФәликсеwәли

23Сәр һ’ә зар га зи дӧ сәр сә да 
кьр у гот: «Дӧ сьд әс кә ри һа-
зьр кьн, һ’әф те си йа ри, дӧ сьд 
жи р’ьм дар, wә ки шәв сь һ’ә та 
нә һа һ’ә та Qәй сә ри йе һә р’ьн. 
24Ӧса жи чәнд һәс па һа зьр кьн, 
wә ки Паw лос ле си йар кьн, кӧ 
бе qә дә бе бә ла бь бь нә щәм 
Фә лик се wә ли». 25Нә’ мәк жи 
бь ве фь кь ре нь ви си: 
26«Жь Клаw дйо Лус йо, 
Сь лав Фә лик се wә ли йе хwә-

йи qә дьр р’а! 
27Әва мә рь ва жь щь һу йа һа-

ть бу гьр ть не, wе бь дәс те wан 
бь һа та кӧш ть не, әз пе һ’ә си йам 
кӧ р’о ма йи йә, бь әс кә ра ва гь-
һиш ть ме у мьн әw хь лаз кьр. 
28Мьн хwәст кӧ бь за нь бьм 
к’а бо на чь шь ки йа те wи дь-
кьн, мьн әw бь рә бәр щь ви на 
гь рә гь ред wан 29у к’ьфш кьр, 
кӧ шь ки йа те wан сәр пьр сед 
qа ну на wан ә, ле бо на кӧш ть-
не йан гьр ть не хь ра би йа wи 
т’ӧнә йә. 30Га ва щаб гь һиш тә 
мьн, кӧ щь һу йа бо на wи мә рь-
ви т’ә лә кәк һа зьр кь ри йә, мьн 
дәст хwә да әw шан дә щәм тә у 

ә’мь ри ль шь ки йат кь ра кьр, кӧ 
чи wа ни мь qа бь ли wи һә бә, ль 
бәр тә бе жьн*». 
31Әс кә ра жи анә го ри wи 

ә’мь ре кӧ стан дьн, Паw лос 
шәв һьл дан бь рь нә Ән ти пәт-
ри се. 32Р’о жа дь не йед си йа ри 
Паw лос р’а да нин кӧ т’ә ви wи 
һә р’ьн, ле йед пә йа хwә ха вә-
гә р’и йа нә әс кәр ха не. 33Әwед 
си йа ри гь һиш ть нә Qәй сә ри-
йе, нә’ мә да нә wә ли, Паw лос 
жи да нә дәс те wи. 34Әwи әw 
нә’ мә хwәнд, пьр си жь к’и жан 
qә за йе йә, кӧ пе һ’ә си йа жь 
Ки лик йа йе йә, 35гот: «Әзе һьн-
ге гӧһ да ри йа тә бь кьм, к’ән ге 
шь ки йат кьр ед тә бен». У ә’мьр 
кьр, кӧ әw qә сь ра Һе ро дәс да 
бе хwәй кь рь не. 

ЩьһушькийатеПаwлос
дькьн

241Пенщ р’о жа шун да 
Һа на ни йа йе сә рәк к’а-

һин т’ә ви һь нә кә жь р’ус пи йа 
у Тәр ту ло йе за нә бежф бәр жер 
бу һа тә Qәй сә ри йе. Ва на бо на 
Паw лос гь ли-га зь не хwә wә ли-
р’а кь рьн. 2‑3Га ва га зи Паw лос 
кь рьн, Тәртуло дәст бь шь ки-
йа та кьр у гот: «Әм т’ь ме у һәр 

* 23:30 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Са хи йа тә дь хwа зьм». 
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дә ра wан кь рь нед тә дь ше кь-
ри ньн, Фә лик се хwә йи qә дьр, 
кӧ са йа сә ре тә әви мь лә те мә 
гә ләк ә’дь ла йи ди ти йә у гә лә ки 
пеш да чу йә. 4Ле wә ки гә лә ки 
сә ре тә нә е ши ньм, һи ви дь кьм 
жь к’ә рә ма хwә кьн гӧһ да ри йа 
мә бь кә. 5Мә әв мә рь ва дит, 
ча wа ми на бә ла ке к’ә ти йә 
на ва һ’ә му щь һу йед сәр дь не 
т’ә ви һәв дь кә у р’е бә ре к’о мә ла 
ньс рә ти йаф йә. 6Әви кьр кӧ 
п’а рьст гә һе жи бь һ’ә р’ь ми нә, 
ле мә әw гьрт*. 8Һә гәр тӧ жь 
wи бь пь рси, те хwә ха бь ка рь би 
жь wи һәр тьш ти бь за нь би к’а 
бо на чь әм шь ки йа те wи дь-
кьн». 9Щь һу йа жи го ть на wи 
ә’сә йи кь рьн, го тьн: «Бә ле, әв 
йәк ӧса йә». 

Паwлосщабахwәльбәр
Фәликсеwәлидьдә

10Га ва wә ли пе сә ри йа кьр 
кӧ әw хә бәр дә, Паw лос ле 
вә гә р’анд у го те: «Әз за ньм 
кӧ гә ләк сал ьн тӧ һ’а кь ме ви 
мь лә ти йи, әзе жи бь р’ә зә дь-
ли бо на хwә ща ба хwә бь дьм. 

11Ча wа кӧ тӧ дь ка ри бь за нь би, 
әва донз дәһ р’ож т’ӧнә, кӧ әз 
бо на һ’ә бан дь не һәв раз чу бу мә 
Ор шә ли ме. 12Әва на әз нә ди-
ть мә кӧ п’а рьст гә һе да т’ә ви 
йә ки те к’ә вь мә дә’wе, йан жи 
к’ь ниш та да ӧса жи щи ки дьн 
ба жер да ә’ла лә те до ра хwә т’оп 
кьм. 13У нә жи нь һа дь ка рьн 
го ть нед хwә из бат кьн, кӧ бо на 
чь шь ки йа те мьн дь кьн. 14Ле 
әзе аш кә рә тә р’а бе жьм, wә ки 
ль го ра wе Р’и йа кӧ әwа на же р’а 
к’о мә ла шь һ’ь тиф дь бе жьн, әз 
һә ма ӧса Хwә де йе кал-ба вед 
хwә дь һ’ә би ньм. У чь кӧ Qа нун 
у нь ви са ред п’е хәм бә ра да жи 
нь ви сар ә, ба wәр дь кьм. 15Әз 
Хwә де да жи гӧ ман ьм, ча wа кӧ 
әw жи wе гӧ ма не нә, кӧ һ’ә му 
һәq у нә һә qе жь мь рь не р’а бьн. 
16Бо на ве йә ке чь qас жь мьн 
те, әз дь щә’ ди ньм һ’ә му wәх ти 
бь иса фа р’ь һ’әт ль бәр Хwә де 
у мә рь ва бьм. 
17Аwа пәй гә ләк са ла р’а әз 

вә гә р’и йам һа ть мә Ор шә ли-
ме, кӧ к’о мә ке бь дь мә мь лә те 
хwә у һ’ә ди йа бь дьм. 18Һьн ге 

* 24:6 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Мә дь хwәст кӧ әм ди-
wа на wи анә го ри qа ну на хwә бь кьн, (р’еза 7) ле Лус йо йе сәр һ’ә зар 
сәр мә да гьрт, бь зо ре жь дәс те мә станд у ә’мьр кьр, кӧ шь ки йат кь ре 
wи бе нә щәм тә». 
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wи шь хӧ ли да әз п’а рьст гә һе да 
па qьж бу йи ди тьм ль го ра ә’дә те 
мә. Әз нә т’ә ви ә’ла лә те бум, 
нә жи шә р’у да. 19Ле жь wан 
чәнд щь һу йед qә за Ас йа йе ль 
wьр бун. Һә гәр һьн да ва мьн да 
тьш тә ки wа ни го ть не һә бу йа, 
әw гә рә ке бь һа та на бәр тә 
бь сә кь ни йа на шь ки йа те мьн 
бь кь ра на. 20Йан жи бь ра әва на 
бе жьн, га ва әз бәр щь ви на гь-
рә гь ра сә кь ни бум, чь хь ра би 
сәр мьн ди тьн, 21пеш ть ри ве 
йә ке, кӧ мьн бь дән ге бь льнд 
на ва wан да го ти йә: ‹Бо на ба-
wә ри йа р’а бу на мь ри йа һун иро 
ди wа на мьн дь кьн›»*. 
22Фә ликс ва әw Р’е кӧ р’ьнд 

ә’йан бу, һьн ге әwи шь хӧ ле 
wан паш да авит у гот: «К’ән-
ге Лус йо йе сәр һ’ә зар бәр жер 
бе, әзе һьн ге бо на шь хӧ ле 
wә qь ра ра хwә бь дьм». 23Әwи 
ә’мь ри сәр сәд кьр, кӧ Паw лос 
п’ь р’и-һьн дь ки аза хwәй кьн 
у изь на һә вал-һо гь ред wи жи 
бь дьн, йе кӧ wе к’о мәк да ри йа 
wи бь кьн. 

Паwлосгьртидьминә
24Чәнд р’о жа шун да Фә ликс 

т’ә ви Дь ру си ла к’ӧл фә та хwә йә 

щь һу һат, га зи Паw лос кьр у 
бо на wе ба wә ри йа сәр Мәсиһ 
Иса жь wи бь һист. 25Паw лос 
һе бо на р’ас ти йе, хwә гьр ть не у 
ди wа на Хwә де йә кӧ wе бе хә бәр 
дь да, Фә ликс саw к’ь шанд у гот: 
«Тӧ нь һа һә р’ә. Га ва wәх те мьн 
һә бә, әзе га зи тә кьм». 26Ӧса жи 
әw wе гӧ ма не бу, кӧ жь Паw лос 
п’ә рә бьс тан да, бо на wе йә ке 
жи гә ләк ща ра га зи wи дь кьр 
у т’ә ви wи хә бәр дь да. 
27Га ва дӧ сал дәр баз бун, 

дәw са Фә ликс Пор ки йо Фес то 
бу wә ли. Фә ликс жи кӧ дь хwәст 
qән щи щь һу йа р’а бь кь ра, Паw-
лос гьр ти һьшт. 

Паwлосдә’wадиwана
Qәйсәрдькә

251Пәй се р’о жа р’а, га ва 
Фес то дәр ба зи сәр qӧ-

ль ха хwә бу, әw жь Qәй сә ри йе 
һәв раз чу Ор шә ли ме. 2Сә рә кед 
к’а һи на у гь рә гь ред щь һу йа 
бо на Паw лос шь ки йа те хwә ль 
wи кь рьн 3у һи ви кь рьн кӧ бь-
кә qән щи wи би нә Ор шә ли ме, 
чьм ки wа на т’ә ләк че кь рь бу кӧ 
р’ева wи бь кӧ жьн. 4Ле Фес то ль 
wан вә гә р’анд у гот: «Паw лос 
wе ль Qәй сә ри йе гьр ти бь ми нә 

* 24:21 К’а ред Шан ди йа 23:6. 
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у әзе хwә ха жи зу ть ре һә р’ь мә 
wьр. 5Аwа бь ра сәр wе ред wә 
т’ә ви мьн бәр жер бьн у һә гәр 
нә һә qи кә wи мә рь ви жи һә бә, 
бь ра гӧ нә к’а ри йа wи бе жә». 
6Wьр нә һә-дә һә р’о жа нав 

wан да ма, паше бәр жер чу Qәй-
сә ри йе, р’о жа дьн ль һә рә ма 
ди wа не р’у ньшт, ә’мьр кьр кӧ 
Паw лос би ньн. 7Га ва Паw лос 
һат, щь һу йед кӧ жь Ор шә ли ме 
бәр жер һа ть бун до ра wи гьр тьн 
у гә ләк бӧх да нед гь ран ль wи 
дь кь рьн, ле нь ка рь бун из бат 
кь рь на. 8Паw лос ща ба хwә да 
у гот: «Мьн һьн да ва Qа ну на 
щь һу йа йан п’а рьст гә һе йан 
жи Qәй сәр да т’ӧ нә һә qи нә-
кь ри йә». 

9Фес то жи хwәст кӧ щь һу йа-
р’а qән щи йе бь кә, ль Паw лос 
вә гә р’анд у гот: «Тӧ дь хwа зи 
һәв раз һә р’и Ор шә ли ме, кӧ 
бо на ван тьш та ди wа на тә бәр 
мьн wьр бе кь рь не?» 10Паw-
лос гот: «Әз ль бәр ди wа на 
Qәй сәр сә кь ни мә, ль к’ӧ жи 
ди wа на мьн гә рә ке бь бә. Мьн 
хь ра бик ль щь һу йа нә кь ри йә, 
ча wа тӧ хwә ха жи qәнщ зани. 
11Аwа һә гәр әз нә һәq ьм у 
мьн тьш тә ки ӧса кь ри йә кӧ 
гә рә ке бе мә кӧш ть не, әз жь 
мь рь не вә на к’ь шьм, ле һә гәр 

нә һә qи йа мьн ве йә ке да т’ӧнә, 
ча wа кӧ әwа на шә р’а да ве жь нә 
мьн, кәс нь ка рә мьн бь дә дәс те 
wан. Әз дә’wа ди wа на Qәй сәр 
дь кьм». 12Һьн ге Фес то т’ә ви 
ши рәт к’а ра хә бәр да, паше ль 
wи вә гә р’анд у го те: «Тӧ дә’wа 
Qәй сәр дь ки, гә рә ке тӧ һә р’и 
щәм Qәй сәр». 

ПаwлосльбәрӘгрипаф
ухушкаwиБәрньке

13Чәнд р’ож дәр баз бун, Әгри-
па п’ад ша у Бәр нь ке һа ть нә 
Qәй сә ри йе, кӧ Фес то сь лав кьн. 
14Га ва гә ләк р’ож ль wьр дәр-
баз кь рьн, Фес то бо на Паw лос 
ә’ла ми п’ад ше кьр у гот: «Вьр 
мә рь вәк һә йә кӧ жь һе на Фә-
ликс да әw гьр ти ма йә. 15Га ва 
әз чу мә Ор шә ли ме, сә рә кед 
к’а һи на у р’ус пи йед щь һу йа 
шь ки йа те wи бәр мьн кь рьн 
у һи ви кь рьн кӧ әз ди wа на wи 
бь кьм. 16Мьн ль wан вә гә р’анд 
у гот, wә ки нә ә’дә те р’о ма йи йа 
йә кӧ мә рь вә ки бе хә да бь дь нә 
дәр, һ’ә та мә ща ле нә дь нә йе 
гӧ нә к’ар, кӧ ль бәр шь ки йат-
кьр ед хwә бь сә кь нә у р’у бь 
р’у бәр wан ща ба хwә бь дә. 
17Га ва әwа на һа ть нә вь ра, мьн 
дә рән ги нә е хьст, р’о жа дь не әз 
ль һә рә ма ди wа не р’у ньш тьм 
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у мьн ә’мьр кьр, кӧ wи мә рь ви 
би ньн. 18Га ва йед кӧ әw гӧ нә-
к’ар дь кь рьн р’а бун кӧ хә бәр 
дьн, мьн бо на чь хь ра би йед кӧ 
шьк дь бь рә wи, т’ӧ кә си бо на 
wан йә ка тьш тәк нә гот. 19Ле 
дә’wа wан т’ә ви wи бо на пьр са 
һ’ә бан дь на wан бу у сәр Исаки 
мь ри, кӧ Паw лос дь бе жә Әw сах 
ә. 20Һьн ге мьн нь за нь бу кӧ ча wа 
әв пьр са на ә’сә йи бь кь ра на, 
мьн жь wи пьр си: ‹Тӧ дь хwа зи 
һә р’и Ор шә ли ме, кӧ бо на ван 
тьш та бәр ди wа не бь сә кь ни?› 
21Ле ча хе Паw лос хwәст кӧ шь-
хӧ ле wи һә р’ә бәр Qәй сәр у бе 
ле нь һе р’ан дь не, мьн ә’мьр кьр 
кӧ әw гьр ти бь ми нә, һ’ә та кӧ 
әз wи бь ши нь мә щәм Qәй сәр». 
22Әгри па Фес то р’а гот: «Мьн 
жи дь хwәст хә бәр да на wи мә-
рь ви бь бь һис та». Әwи жи гот: 
«Те сь бе wи бь бь һе йи». 
23Р’о жа дь не Әгри па у Бәр-

нь ке бь р’әw ша мә зьн т’ә ви 
сәр һ’ә зар у гь рә гь ред ба жер 
һа ть нә к’о ч’ьк сә ре, Фес то ә’мьр 
кьр у Паw лос анин. 24Фес то 
гот: «Әгри па п’ад ша у һ’ә му-
йед һа зьр! Һун ви дь би ньн, 
т’ә ма ми йа щьм ә’ та щь һу йа 
һьн Ор шә ли ме да, һьн жи вь ра 
шь ки йа те ви бәр мьн дь кь рьн у 
дь кь рь нә qи р’ин дь го тьн: ‹Әw 

гә рә ке сах нә ми нә!› 25Ле мьн 
к’ьфш кьр кӧ әви тьш тә ки ӧса 
нә кь ри йә кӧ бе кӧш ть не у хwә ха 
жи дә’wа ди wа на Qәй сәр дь кә, 
мьн qь рар кьр кӧ wи бь ши ньм. 
26Ле бо на ви тьш тә ки ә’сә йи 
т’ӧнә хwә йе хwә р’а бь нь ви сьм, 
бо на ве йә ке мьн әв ани бәр wә, 
ила һиф бәр тә Әгри па п’ад ша, 
wә ки әв йәк ди са бе ле нь һе-
р’ан дь не, һьн ге тьш тә ки мь ни 
нь ви са ре wе һә бә. 27Чьм ки 
тьш тә ки бе аqь ли йә, һә гәр әз 
гьр ти ки бь ши ньм у бо на су ще 
wи тьш тә ки нә нь ви сьм». 

ЩабдарийаПаwлос
льбәрӘгрипа

261Һьн ге Әгри па Паw лос-
р’а гот: «Изь на тә һә йә 

кӧ тӧ бо на хwә хә бәр ди». Wе 
дә ме Паw лос дәс те хwә бь льнд 
кьр, ща ба хwә да. 2«Әгри па 
п’ад ша, бо на һ’ә му шь ки йат ед 
кӧ щь һу ль мьн дь кьн, әз иро 
хwә бәх тә wар һ’ә саб дь кьм кӧ 
бәр тә сә кь ни мә ща ба хwә 
дь дьм, 3ила һи ве пьр се да кӧ 
тӧ һаш жь һ’ә му ә’дәт у пьр сед 
щь һу йа һә йи. Бо на ве йә ке әз 
жь тә һи ви дь кьм, бь сә бьр 
гӧһ да ри йа мьн бь ки. 
4Һ’ә му щь һу за ньн кӧ мьн 

ча wа ә’мь ре хwә жь за р’о тийа 
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хwә да гьр ти на ва мь лә те хwә у 
ль Ор шә ли ме да дәр баз кь ри йә. 
5Әwа на зу ва мьн нас дь кьн, 
һә гәр бь хwа зьн, дь ка рьн шә’-
дә ти йе бь дьн, wә ки әз анә го ри 
ә’дә те к’о мә ла ди не мә йи һ’ьшк 
жи фе рь си бу мә. 6У нь һа жи 
бо на гӧ ма на wи созе кӧ Хwә де 
да йә кал-ба вед мә ди wа на мьн 
те кь рь не, 7хут бо на wи созе кӧ 
һәр донз дәһ ә’ши ред мә бь дьл 
у щан, шәв у р’ож Хwә де һ’ә-
бан дь нә, wә ки бь гь һи жь нә әwе 
йә ке. Бә ле бо на ве гӧ ма не йә, 
кӧ щь һу шь ки йа те мьн дь кьн, 
п’ад ша йи хwәш бә. 8Һун чь ма 
нь ка рьн ба wәр бь кьн, кӧ Хwә де 
wе мь ри йа жь мь рь не р’а кә? 

9Мьн хwә ха жи кь рь бу дәй не 
сту йе хwә, кӧ мь qа бь ли на ве 
Исайе Ньс рә те гә ләк тьшт 
бь кь ра 10у мьн Ор шә ли ме да 
кьр жи. Мьн жь сә рә кед к’а-
һи на һ’ӧ кӧм станд у гә лә кед 
жь щьм ә’ та Хwә де да ви ть нә 
кә ле у га ва дь һа ть нә кӧш ть не, 
мьн жи дән ге хwә дь да. 11Һ’ә му 
к’ь ниш та да гә ләк ща ра мьн әw 
дь да нә щә за йе у дь кьр кӧ зо ре 
бь дь мә wан кӧ wе ба wә ри йа 

хwә ин к’ар кьн. Мьн к’и на wан 
гьр ть бу, һ’ә та ба жа ред хә риб да 
жи әw дь зе ран дьн*. 
12Аwа әз ща рә ке бь һ’ӧ кӧм 

у ә’мь ре сә рә кед к’а һи на дь-
чу мә Ша ме. 13Р’ож нив ро бу, 
п’ад ша йи хwәш бә, р’ева мьн 
дит жь ә’з мен р’о на йи кә жь 
р’о на йи йа тә’ ве зор тьр до ра 
мьн у йед т’ә ви мьн дь һа тьн 
шәwq да. 14Әм һ’ә му к’ә ть нә 
ә’р де, мьн дән гәк бь һист кӧ 
бь зь ма не иб ра ни мьн р’а гот: 
‹Ша wул! Ша wул! Тӧ чь ма Мьн 
дь зе ри ни? Тӧ бь к’ӧл ме нь ка ри 
һә р’и дь ре ше*›. 15Мьн гот: ‹Тӧ 
к’и йи, Хӧ дан?› Хӧ дан гот: ‹Әз 
әw Иса мә, Йе кӧ тӧ дь зе ри ни. 
16Нь һа р’а бә сәр нь гед хwә, Әз 
бо на wе йә ке тә ва хӧйа бум, 
кӧ тә бь кь мә бәр дәс ти йе Хwә 
у шә’ де wи тьш те кӧ тә дит у 
wан тьш тед кӧ Әзе паше бәр 
тә вә кьм. 17Әзе тә жь дәс те 
щьм ә’ та Исра еле у нә щь һу йа 
хь лаз кьм. Ва Әз тә дь ши нь мә 
на ва wан, 18wә ки ч’ә’ вед wан 
вә ки, жь тә’ рис та ни йе бәр бь 
р’о на йе у жь һ’ӧ кӧ ме ми ре щьн 
бәр бь Хwә де вә гә р’и ни, wә ки 

* 26:11 К’а ред Шан ди йа 8:3; 22:4-5. 
* 26:14 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Тӧ чьф та нь ка ри ба ве жи 
шь ва сәр туж». 
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бь са йа wе ба wә ри йа сәр мьн, 
гӧ нед wан бе нә бах шан дь не у 
т’ә ви п’а ра щьм ә’ та Мьн бьн›. 
19Аwа Әгри па п’ад ша, әз 

мь qа бь ли wе ди ть на ль бәр-
ч’ә’ ва йә жь ә’з мен нә сә кь ним. 
20Ле мьн пе ши йе йед Ша ме, 
Ор шә ли ме у т’ә ма ми йа т’оп-
ра хед Щь һус та не р’а дан на син 
кьр, ӧса жи нә щь һу йа р’а, кӧ 
т’о бә кьн бәр бь Хwә де вә гә-
р’ьн у кь ред qәнщ бь кьн, wә ки 
бе к’ьф ше әw жь гӧ нә кь рь не 
вә гә р’и йа нә*. 21Бо на ве йә ке 
щь һу йа әз п’а рьст гә һе да гьр-
тьм, хwәс тьн мьн бь кӧ жьн. 22Ле 
мьн жь Хwә де к’о мәк станд у 
һ’ә та иро әз ма мә, шә’ дә ти йе 
дь дь мә бь ч’ук у мә зь на. Тьш-
тә ки зе дә жи жь wан тьш тед кӧ 
п’е хәм бә ра у Му са го ть бун wе 
бь бьн, мьн нә го ти йә: 23Гә рә ке 
Мәсиһ щә фа бь к’ь шан да, бь-
бу йа йе пе шьн жь на ва мь ри йа 
р’а бу йи у р’о на йа хь лаз бу не 
мь лә тед щь һу у нә щь һу йа р’а 
дан на син кь ра»*. 
24Га ва Паw лос аһа ща ба хwә 

да, Фес то бь дән ге бь льнд гот: 
«Тӧ хwә ӧн да дь ки, Паw лос! 

П’ьр’ хwән дь на тә тә ӧн да дь кә». 
25Паw лос го те: «Әз хwә ӧн да 
на кьм Фес то йе хwә йи qә дьр, 
ле хә бә ред р’аст у че дь бе жьм. 
26П’ад ша һаш жь ван тьш та һә-
йә, лә ма жи әз аза хә бәр дь дьм 
у ба wәр на кьм кӧ тьш тәк жь wи 
вә шар ти ма бә, чьм ки әв йә ка 
qӧл ч’ә ки да нә бу йә. 27Әгри па 
п’ад ша, тӧ п’е хәм бә ра ба wәр 
дь ки? За ньм кӧ тӧ ба wәр дь ки». 
28Әгри па Паw лос р’а гот: «Тә 
т’ь ре тӧ ӧса зу дь ка ри мьн бь ки 
мә си һиф?»* 29Паw лос гот: «Әз 
һи ви жь Хwә де дь кьм, зу-дә-
рәнг нә кӧ т’ә не тӧ, ле һ’ә му йед 
кӧ иро гӧһ да ри йа мьн дь кьн, 
ӧса бьн ча wа әз ьм, пеш ть ри 
ван qәй да». 
30Һьн ге п’ад ша р’а бу п’и йа, 

wә ли, Бәр нь ке у һ’ә му йед т’ә ви 
wи р’у ньш ти жи пе р’а. 31Әw 
дәр к’ә ть нә дәр ва, һәв р’а хә бәр 
дан у го тьн: «Әва мә рь ва тьш-
тә ки ӧса на кә кӧ бе кӧш ть не 
йан гьр ть не». 32Ле Әгри па 
Фес то р’а гот: «Мә дь ка рь бу 
әва мә рь ва бәр’ да, һә гәр әви 
дә’wа ди wа на Qәй сәр нә кь ра». 

* 26:20 К’а ред Шан ди йа 9:20-29. 
* 26:23 Ко рьн т’и I, 15:20; Иша йа 42:6; 49:6. 
* 26:28 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Һьн дьк ма кӧ тӧ мьн жи бь ки мә си һи». 
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Р’еwитийаПаwлосәпашьнһ’әтаР’оме(27:1–28:16)

Паwлосбьгәмийе
дьбьнәбажареР’оме

271Га ва qь рар кь рьн кӧ 
әм бь гә ми йе һә р’ь нә 

Итал йа йе, Паw лос у чәнд гьр-
ти йед дьн да нә дәс те сәр сә дә-
ки жь р’ә фа әс кә ред Qәй сәр, 
на ве wи Йул йо. 2Әм к’ә ть нә 
гә ми кә жь Әд рә ми те, кӧ wе 
гә ми wар гә һед qә за Ас йа йе ва 
бь чу йа у р’е к’ә тьн. Әрис тар хо йе 
мә кә до ни жи жь Т’е са ло ни ке 
мә р’а бу. 3Р’о жа дь не әм Сай-
да йе пә йа бун, Йул йо qән щи 
Паw лос р’а кьр, изьн да кӧ һә р’ә 
щәм дос тед хwә, wә ки бо на 
wи хәм бь кьн. 4Жь wьр р’е к’ә-
тьн, дәст ба йе пе ши йа мә, әм 
тә’л де Qӧб рь се р’а дәр баз бун. 
5Га ва әм на ва бә’ ра пеш бә ри 
Ки лик йа йе у Пам фил йа йе ва 
дәр баз бун, гь һиш ть нә Лик-
йа йе, ба жа ре Ми ра йе. 6Wьр 
сәр сәд гә ми кә Скәндәр йа йе 
дит кӧ дь чу Итал йа йе, әм кь-

рь нә wе гә ми йе. 7Һе ди-һе ди 
гә ләк р’о жа да әм бь зо рә ке 
не зи ки Кь нид йа йе бун. Бе 
кӧ р’е нә дь да мә, әм бь на т’а ра 
Кь ре та йе бәр Сал мо не р’а дәр-
баз бун. 8Әм бь зо рә ке wьр р’а 
дәр баз бун гь һиш ть нә щи ки, 
кӧ же р’а дь бе жьн Гә ми wар гә-
һедф Бә дәw, кӧ не зи ки ба жа ре 
Ла сә йа йе бу. 
9Гә ләк wәхт кӧ ль wьр дәр-

баз бу, р’е wи ти йа гә ми йе жи 
бь qә зи йа ва гь ре да йи бу, Р’о жа 
Р’о жи йаф* жи иди дәр баз бьбу. 
Паw лос ши рәт ль wан кьр у гот: 
10«Гә ли мә рь ва! Әз дь би ньм кӧ 
әв р’е wи ти йа бь гә ми йе гә ләк 
зи йа не у щә фа ва гь ре да йи йә, 
нә кӧ т’ә не бо на бар у гә ми йе, 
ле бо на ә’мь ре мә жи». 11Ле сәр-
сәд һе гӧ р’а гә ми ванф у хwә йе 
гә ми йе дь кьр, нә кӧ хә бә ред 
Паw лос. 12Әw гә ми wар гәһ бо-
на дәр баз кь рь на зь вьс та не нә 
qәнщ бу, лә ма жи гә лә ка жь 
wан qь ра ра хwә да кӧ жь wьр 

* 27:9 Бь го ть нә кә дьн: «Р’о жи йа Р’о жаф К’ә wан дь не» (Qа ну на К’а-
һин ти йе 16:29; 23:26-32). Р’о жа ве щә жь не һәр сал һәв на гь рә, щар на 
дь к’ә вә мә һа нә һа, щар на жи йа дә һа. Һә гәр әв сәр һа ти са ла 59-да 
qә wь ми бә ча wа һь нәк занә ба wәр дь кьн, һьн ге әв qә wь ман дьн дь-
к’ә вә 5-е мә һа дә һа һ’ә са бе нь һа. 
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һә р’ьн, бәл ки бь ка рь бьн бь-
гь һи жь нә ба жа ре Фи ник се у 
ль wьр зь вьс та не дәр баз кьн. 
Әва ба жа ра гә ми wар гә һә кә 
гь ра ва Кь ре та йе йә, кӧ ль ба-
шур-р’о ава йе у ба кӧрф-р’о ава йе 
дь нь һе р’ә. 

Фьртонафбә’ре
13Га ва ба йе ба шу ре йи нәрм 

һат, wа на т’ь ре иди гь һиш ть нә 
мә рә ме хwә, лән гә рә к’ь шан-
дьн р’е к’ә тьн у хwә ль һе ши йаф 
Кь ре та йе гьр ти чун. 14Ле хе лә ке 
шун да фьр то нә кәф qа йим ль мә 
р’а бу, кӧ же р’а дь бе жьн Еври-
кь лон*. 15Фьр то не ль гә ми йе 
хьст у гә ми нь ка рь бу мь qа бь ли 
wе бь чу йа, дәст же к’ь шан ди 
әм жь бе һа ть нә ажо ть не. 16Мә 
хwә да бәр тә’л де гь ра вә кә бь-
ч’ук, на ве wе Каw да, ль wьр бь 
зо рә ке qә йьк гьрт 17к’ь шан дә 
жор у бь wә рь са гә ми бь ни ва 
шь дан дьн. Әwа на тьр си йан 
кӧ нә бә гә ми ли лаф Сур ть се да 
р’у не, ба п’ешф ани нә хwа ре у 
аһа жь бе дь һа ть нә ажо ть не. 
18Жь дәст qа йи ми йа фьр то не, 
ба ре гә ми йе р’о жа дьн р’е ть-
нә бә’ ре. 19Р’о жа сь си йа wа на 

бь дәс те хwә һа щә тед гә ми йе 
ави ть нә бә’ ре. 20Әw чәнд р’ож 
бун тә’в у стәйрк нә дь һа ть нә 
хӧ йа не, фьр то нә жи нә дь сә кь-
ни. Һәй нә сәр бо на хь лаз бу не 
гӧ ма на мә һ’ә му һа тә бь р’и не. 
21Әw чәнд р’ож бун жи бьр’-

чи ма бун, Паw лос на ва wан да 
сә кь ни у гот: «Гә рә ке wә гӧ р’а 
мьн бь кь ра ә’в дно, жь Кь ре-
та йе дәр нә к’ә та на, һьн ге wә йе 
әв зи йан у щә фа нә к’ь шан да. 
22Нь һа жи әз һи ви дь кьм, кӧ 
һун дьл бь дь нә бәр хwә, чьм ки 
пеш ть ри гә ми йе зи йа не ль мә 
т’ӧ кә си нә бә. 23Чьм ки һә ма 
ве шә ва дәр баз бу йи мьл йа к’ә-
тә киф wи Хwә де йе кӧ әз п’а ра 
Wи мә у Wи дь һ’ә би ньм, мьн ва 
хӧйа бу 24у гот: ‹Нә тьр сә, Паw-
лос! Гә рә ке тӧ ль бәр Qәй сәр 
бь сә кь ни. Ва Хwә де һ’ә му йед 
т’ә ви тә гә ми йе да да нә ха ть-
ре тә›. 25Нь һа дьл бь дь нә бәр 
хwә ә’в дно, чьм ки әз Хwә де да 
ба wәр ьм, кӧ ча wа мьн р’а һа тә 
го ть не, wе ӧса жи бь бә. 26Ле 
т’ә не әме бе нә ажо ть не у бә жа 
гь ра вә ке хьн». 

27Шә ва чар дә һа бу кӧ әм бә’ ра 
Ад ри йа ти ке да жь бе дь һа ть нә 

* 27:14 «Еври кь лон» бь зь ма не йу на ни аһа те фә’м кь рь не: «Ба йе кӧ жь 
ба кӧр-р’о һь ла те те». 
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ажо ть не. Ни ве шә ве гә ми ва на 
к’ьфш кьр, кӧ дь гь һиш ть нә 
бә жә кеф, 28к’ур пив ави ть не, 
ди тьн кӧ qа си чьл ме ть ри бу, 
һь нә ки жи пеш да чун, ди са 
ави ть не ди тьн кӧ qа си си ме-
ть ри бу. 29Һьн ге әм тьр си йан 
кӧ нә бә әм щи ки кә вь ри хьн, 
па ши йа гә ми йе ва чар лән гә рә 
ави тьн у бь дӧа ч’ә’в нь һе р’и-
йа сь бә һе бун. 30Ле гә ми ва на 
хwәст кӧ жь гә ми йе бь р’ә вьн, 
qә йьк жь гә ми йе пә йа кь рьн, 
бь wе мә’ ни йе йан чи йә дь-
хwа зьн пе ши йа гә ми йе ва жи 
лән гә ра ба ве жьн, 31Паw лос 
сәр сәд у әс кә ра р’а гот: «Һә гәр 
әва на гә ми йе да нә ми ньн, һун 
нь ка рьн хь лаз бьн». 32Һьн ге 
әс кә ра ка пед qә йь ке qә тан дьн, 
бәр’ дан кӧ wе да һә р’ә. 
33Бәр бан га сь бә һе Паw лос 

һи ви жь wан һ’ә му йа кьр кӧ 
нен бь хwьн у гот: «Әва чар-
дәһ р’ож ә кӧ һун ч’ә’в нь һе-
р’и бьр’ чи ма нә у wә т’ӧ тьшт 
нә хwа ри йә. 34Аwа әз һи ви жь 
wә дь кьм, на не хwә бь хwьн, кӧ 
әв жи бо на хь лаз бу на wә йә, 
т’е лә ки п’о р’е сә ре wә йе ӧн да 
нә бә». 35У га ва әв йәк гот, нан 
һьл да ль бәр һ’ә му йа шь кь-
ри йа хwә Хwә де ани, кәр кьр 
у дәст пе кьр хwар. 36Wи ча хи 

бин һа тә бәр һ’ә му йа, wан жи 
нан хwар. 37Әм һ’ә му һәв р’а 
гә ми йе да дӧ сьд һ’әф те шәш 
мә ри бун. 38Га ва нан хwа рьн, 
т’ер бун, гә ньм р’е ть нә бә’ ре 
гә ми сь вьк кь рьн. 

Qәзийагәмийе
39Сь бәһ кӧ зә лал бу, ә’рд нас 

нә дь кь рьн, ле дә ла вә кә бә’ ре 
р’а ч’ә’в кь рьн, кӧ һе ши йа wе 
һә бу у дь хwәс тьн бәл ки бь ка рь-
бьн бь не гә ми йе wьр ә’р де хьн. 
40Лән гә рә жь бь ни qә тан дьн, 
бә’ ре да һьш тьн, һьн ге жи wә-
рь сед фь ть ло кедф зь вь р’ан дь не 
кӧ дь гьр тьн сьст кь рьн у ба-
п’е ша пеш да нә бе, хwә ль wе 
һе ши йа бә’ ре гьр тьн. 41Ле ль 
гь рә ки бь не аве хьс тьн, ли ле да 
р’у ньшт, по зе гә ми йе те да ма у 
иди нә һ’ә жи йа, пьш та wе жи жь 
дәст qа йи ми йа пе ла һур дә хwә-
ши дь бу. 42Һьн ге әс кә ра qь рар 
кь рьн кӧ гьр ти йа бь кӧ жьн, wә ки 
со бә к’а ри йе нә дьн нә р’ә вьн. 
43Ле сәр сәд кӧ дь хwәст Паw лос 
хь лаз кь ра, нә һьшт кӧ әw ше-
wь ра хwә би нь нә се ри. Һьн ге 
ә’мьр кьр кӧ йед со бә к’а ри йе 
за ньн, пе ши йе хwә ба ве жь нә 
аве дә ре нә бә же, 44ле йед ма-
йин, һь нәк сәр т’әх та, һь нәк 
жи сәр п’ар ч’ед гә ми йе дә рен. 
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У бь ви аwайи аһа һ’ә му хь лаз 
бун, дәр к’ә ть нә бә же. 

ГьраваМалтайеда

281Га ва әм хь лаз бун, һьн ге 
әм пе һ’ә си йан, кӧ на ве 

wе гь ра ве Мал та йә. 2Бь нә ли йед 
wьр гә ләк qә дьр-һӧр мәтф мә р’а 
кь рьн, агьр ве хьс тьн, жь бәр 
wе сәр ма йе у ба ра на кӧ дәст-
пе кьр әм qә бул кь рьн. 3Һьн ге 
Паw лос бәр мь лә qьрш бә рәв 
кьр да ни сәр егьр, мә’ рәк жь 
дәст гәр ме дәр к’әт, дәв ави тә 
дәс те wи гьрт. 4Бь нә ли йа га ва 
р’ә’ wь ре дәс те wи ва дардабу йи 
дит, һәв р’а го тьн: «Әва р’ас ти 
мер кӧж ә, жь бә’ ре хь лаз бу, ле 
хӧ да не Һә qи йе нә һьшт кӧ әw 
бь жи». 5Ле Паw лос р’ә’ wь ре 
дәс те хwә ва даw шан дә на ва 
егьр у зи йан ль wи нә бу. 6Әwа на 
жи һи ви йа wе йә ке бун кӧ wе 
бь wә рь мә йан ньш ке ва бь к’ә вә 
бь мь рә, га ва гә лә ки һи ви йе 
ман у ди тьн кӧ т’ӧ тьшт ль wи 
нә һат, фь кь ре хwә гӧ һас тьн у 
го тьн: «Әва хwә дек ә». 

7Ль wи щи йе дор-бә ред wан 
бәр гед сәр wе ре wе гь ра ве һә бун, 
кӧ на ве wи Поп ли йо бу. Әwи 
һӧр мәт мә р’а кьр, се р’о жа әм 
щәм хwә хwәй кь рьн. 8Ба ве 
Поп ли йо т’а йе да бь зьк еши йе 
нә хwәш п’ал да йи бу. Паw лос 
чу щәм wи, дӧа кьр, дәс тед 
хwә дани нә сәр wи у әw qәнщ 
кьр. 9Га ва әв йә ка qә wь ми, 
нә хwә шед ма йи нә wе гь ра ве да 
жи дь һа тьн qәнщ дь бун. 10Wа-
на гә ләк qә дьр-һӧр мәт мә р’а 
кь рьн у га ва әм р’е к’ә тьн, әw 
тьш тед кӧ бо на р’е wе ке ри мә 
бь һа та на мә р’а да гьрт ьн. 

ЖьМалтайеһ’әтаР’оме
11Се мә һа шун да әм бь гә ми-

йа Скәндәр йа йе р’е к’ә тьн, кӧ 
wе жи зь вьс тан ль wе гь ра ве да 
дәр баз кь рь бу, шь кь ле һәр дӧ 
хӧ да нед Һә вал-ще wи* жи сәр 
бу. 12Әм гь һиш ть нә Си рә ку се, 
се р’о жа wьр ман. 13Жь wьр жи 
әм чун гь һиш ть нә Р’е ги йо ме. 
Р’о жә ке шун да ба йе ба шу ре 
һат, әм дӧ р’о жа да гь һиш ть нә 

* 28:11 Ӧса те фә’м кь рь не кӧ шь кь ле «хӧ да нед Һә вал-ще wи» сәр по зе 
гә ми йе дар да к’о ла йи бун, йан жи «хӧ да нед Һә вал-ще wи» на ве гә ми йе 
бу. «Хӧ да нед Һә вал-ще wи» әw хwә ха хwә де йед йу на на йә һә вал-ще wи 
бун, кӧ р’ед Зәwс, на ве йә ки Кас тор, на ве йе дьн жи По лу кс бу. Гә-
ми ва на әw дь һ’ә бан дьн, бь йу на ни жи wан р’а дь го тьн: «Ди йос ку ро». 
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По ти йо ле. 14Wьр мә хушк-бь ра 
ди тьн у һи ви жь мә кь рьн, кӧ 
әм һ’әф те ке wьр бь ми ньн. У бь 
ви аwайи әм гь һиш ть нә Р’о ме. 
15Хушк-бь ра йед wьр жи бо на 
мә бь һис ть бун, пе ши йа мә да 
һа тьн һ’ә та Мәй да на Әпи йу 
у Се Ме ван ха на. Паw лос кӧ 
әw ди тьн, шь кь ри да Хwә де у 
дь ле wи шь ди йа. 

ПаwлосР’омеда
Мьзгинийедьдә

16Га ва әм гь һиш ть нә Р’о ме*, 
изьн да нә Паw лос кӧ т’ә не т’ә ви 
wи әс кә ре кӧ но бә да ри йе wи 
дь кә бь ми нә. 17Се р’о жа шун да 
Паw лос га зи гь рә гь ред щь һу йа 
кьр, га ва әw һа тьн, wан р’а гот: 
«Гә ли бь ра! Мьн тьш тә ки мь-
qа бь ли щьм ә’ те йан кал у ба ва 
нә кь ри йә, ле Ор шә ли ме да әз 
гьр тьм да мә дәс те р’о ма йи йа. 
18Га ва әз ани мә бәр ди wа не, 
хwәс тьн мьн бәр’ дьн, чьм ки 
сәр мьн бо на кӧш ть не т’ӧ хь ра-
би нә ди тьн. 19Ле га ва щь һу йа 
мь qа бь ли wе йә ке хә бәр дан, 
мьн иди бе ч’а ри йа хwә дә’wа 
Qәй сәр кьр, ле нә бо на wе йә-

ке, кӧ шь ки йа те мь лә те хwә 
бь кь ра*. 20Лә ма жи мьн һи ви 
кьр, кӧ wә бь би ньм у т’ә ви wә 
хә бәр дьм. Бә ле әз бо на гӧ ма на 
Исра еле ван qәйд-зьн щи ра да 
мә». 21Wа на жи wи р’а гот: «Мә 
бо на тә жь Щь һус та не нә нә’ мә 
стан ди йә, нә жи жь бь ра йед 
мә кәс һа ти йә бо на хь ра би-
йа тә гь ли кь ри йә йан хә бәр 
да йә. 22Ле әм дь хwа зьн жь тә 
бь бь һен, к’а бир у ба wә ри йа тә 
чь йә, чьм ки бо на wе к’о мә ле 
мә ва иди ә’йан ә кӧ һ’ә му щи-
йа мь qа бь ли wе хә бәр дь дьн». 
23Аwа р’о жәк к’ьфш кь рьн 

у wе р’о же да гә ләк һа ть нә wи 
щи йе кӧ Паw лос те да дь ма. 
Әwи сь бе һ’ә та ева ре wа на-
р’а бо на П’ад ша ти йа Хwә де 
шь ро вә дь кьр у бь мә’ ри фә ти 
дан на син дь кьр, дәр һә qа Исада 
жи бь Qа ну на Му са у нь ви-
са ред п’е хәм бә ра әw дь да нә 
ба wәр кь рь не. 24Һь нә ка хwә 
ль го ть нед wи гьр тьн, һь нә ка 
жи ба wәр нә кьр. 25Аwа бә ри 
чу йи на wан на ва wан да бу 
дӧ ти рә ти га ва Паw лос әв йәк 
гот: «Ча wа р’аст Р’ӧ һ’е Пи роз 

* 28:16 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Сәр сәд гьр ти спар ть нә 
сәр әс кәр». 
* 28:19 К’а ред Шан ди йа 25:11. 
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бь Иша йа п’е хәм бәр т’ә ви 
кал-ба вед мә хә бәр да 26у гот: 
 ‹Һә р’ә щәм ве щьм ә’ те у 

бе жә: 
 Һу не бь бь һен у гӧһ бь дь не, 

ле фә’м нә кьн, 
 һу не бь нь һе р’ьн у ди на хwә 

бь дь не, ле нә би ньн. 
27 Чьм ки әва щьм ә’ та сәр-

һ’ьшк ә, 
 бь гӧ һа гь ран дь бь һен 
 у ч’ә’ вед хwә гьр ть нә, 
 wә ки бь ч’ә’ ва нә би ньн, 
 бь гӧ һа нә бь һен 

* 28:27 Иша йа 6:9-10. 
* 28:28 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да р’еза 29-а жи һә йә: «У га ва әв йәк 
гот, щь һу дәр к’ә ть нә дәр ва у qь р’ь ка һәв дь гьр тьн». 

 у бь һ’ьш фә’м нә кьн, вә-
нә гә р’ьн, 

 кӧ Әз wан qәнщ кьм›*. 
28Аwа бь ра wә ва ә’йан бә, wә ки 
хь лаз кь рь на Хwә де нә щь һу йа р’а 
һа тә шан дь не у әwе гӧһ да ри йа 
Wи бь кьн»*. 
30Паw лос т’ам дӧ са ла ма ла 

хwә йә к’ь ре кь ри да ма, к’и жи 
дь һа тә щәм wи, һ’ә му qә бул 
дь кь рьн. 31Әwи П’ад ша ти йа 
Хwә де бь мер к’и ми бе пе ши гь-
рт ьн дан на син дь кьр у дәр һә qа 
Хӧ дан Иса Мәсиһ да һин дь кьр. 
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Пешготьн

Пәй р’а бу на Мәсиһәф жь мь рь не, га ва чәнд сал дәр баз бун, 
мә си һиф гь һиш ть нә Р’о ма йеф жи, аwа го ти п’ай т’әх те Им пе ра то-
ри йа Р’о ма йе. Паw ло се кӧ qӧ ль хе шан ди ти йеф жь Хwә де стан дь бу, 
wә ки на ва нә щь һу йа да бь хә бь тә, хwәст һә р’ә Р’о ма йе у жь wьр 
жи һә р’ә һ’ә та Спан йа йе. Бә ри wе р’е wи ти йе Паw лос ба wәр мән-
дед Р’о ма йе р’а әве нә’ ме дь нь ви сә (15:24-28). Бь фь кь ра зана әwи 
әва нә’ ма са ла 56-а, 57-да ба жа ре Ко рьн т’е да нь ви си йә. Нә’ ме да 
шь ро вә дь кә, кӧ ча wа ба wә риф у к’ә рәмф ә’мь ре ба wәр мән да да щи 
дь гь рә у йа хwә дь кә. 

Паw лос аһа дәст пе дь кә. Әw пе ши йе щь ви неф сь лав дь кә у паше 
бо на ба wәр мән да дӧа дь кә, пе р’а-пе р’а нет-мә рә ме нә’ ме ә’йан 
дь кә у дь бе жә: «Мьз ги ниф дь дә к’ьф ше, кӧ Хwә де ча wа мә рь ваф 
р’астф (бе сущ) һ’ә саб дь кә, дь кә кь ра се хwә, әв йәк жь се ри һ’ә та 
бь ни бь ба wә ри йе йә» (1:17). 

Паw лос иди бь ве фь кь ре пеш да дь чә бь һур-гь ли дь нь ви сә: Т’ә-
ма ми йа мә рь ва йе, һә гәр щь һуф бьн йан нә щь һуф, һ’әw ще wе йә ке 
нә, кӧ ль бәр Хwә де р’аст бе нә һ’ә са бе, чьм ки һ’ә му жи бьн һ’ӧ кӧ ме 
гӧ на да дь ми ньн. Әм дь би ньн кӧ ль бәр Хwә де йе р’аст әw ә, к’и 
ба wә ри йа хwә Иса Мәсиһ ти нә. Пәй р’а Паw лос дәр һә qа жи йи на 
ну да (ә’мь ре т’ә зә да) дь нь ви сә, йа кӧ мә рьв йәкти йа Мәсиһ да дьс-
ти нә. Ба wәр мәнд жи т’ә ви Хwә де ә’дьл дь бә у са йа Р’ӧ һ’еф Пи роз 
жь бьн дәс ти йа ни ре гӧ нәф у мь рь не хь лазф дь бә. Жь сә ре 5-да һ’ә та 
8-а жи Паw лос мә рә ме Qа ну на Хwә де у qә wа та Р’ӧ һ’е Хwә де йи на ва 
ә’мь ре ба wәр мән да да шь ро вә дь кә. Ӧса жи Паw лос ә’нә нә дь кә, кӧ 
щь һу у нә щь һу на ва qь ра ра Хwә де да чь щи йи дь гь рьн. Әw те сәр 
wе фь кь ре кӧ т’әх сир кь рь наф щь һу йа һьн да ва Мәсиһ да, әw п’а рәкә 
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т’ьв дир у qь ра ра Хwә де йә, wә ки бь ка рь бә т’ә ма ми йа мә рь ва йе бь 
са йа Иса Мәсиһ бь гь һи нә к’ә рә ма Хwә де. Паw лос ба wәр бу, кӧ 
щь һу wе т’ь ме Иса т’әх сир нә кьн, зә ма не бе кӧ әwе Иса qә бул кьн. 

Паше Паw лос дь нь ви сә, кӧ гә рә ке ә’мь ре ба wәр мән да ча wа 
сәр һ’и ме һ’ьз кь рь не бә. Шан ди пьр сед щу р’ә-щу р’ә ә’нә нә дь-
кә, кӧ ча wа Хwә де бь һ’ә би ньн у же р’а qӧ льх кьн. Ӧса жи дәр һә qа 
бор ще ба wәр мән да йә һьн да ва һ’ӧ кӧ мә те у һәв дӧ да дь нь ви сә, 
пьр сед иса фе ваф гь ре да йи. Нә’ ме бь сь ла ва, т’ә ми йа у шь кьр да-
йи не сәр һәв да ти нә. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн у фь кь ра сә рә (1:1-17) 
Мә рьв һ’әw ще хь лаз бу неф нә (1:18–3:20) 
Соз-qь ра ред бо на хь лаз бу не (3:21–4:25) 
Жи йи на ну йә йәкти йа Мәсиһ да (5:1–8:39) 
Щьм ә’ та Исра елеф на ва qь ра ра Хwә де да (9:1–11:36) 
Р’а бун-р’у ньш ть на ба wәр мән да (12:1–15:13) 
Паш го тьн у сь лав кь рьн (15:14–16:27) 
Пәй ма наф Ну да, ила һи нә’ ма Р’о ма йи йе да хә бә ра «Qа нун» бь 

һ’әр фа мә зьн һа ти йә нь ви са ре га ва бә’ са Qа ну наф Му саф дь кә, 
аwа го ти Qа ну на Хwә де. Ле га ва бә’ са qа ну нед дьн дь кә, хә бә ра 
«qа нун» бь һ’әр фа бь ч’ук һа ти йә нь ви са ре. 

Сьлавкьрьн

11Жь Паw лос, хӧ ла ме Мәсиһф 
Иса, шан ди ти йе р’аф га зи кь-

ри, бо на бә ла кь рь на wе Мьз-
ги ни йаф Хwә де йә к’ьфш кь ри, 
2йа кӧ Wи һе пеш да нь ви са редф 
пи роз да бь за реф п’е хәм бә редф 
Хwә соз да бу. 3‑4Әва Мьз ги ни йа 
бо на Кӧ р’еф Wи, Хӧ да неф мә Иса 
Мәсиһ ә, кӧ бь бә дә ни жь зӧ р’ә  та 

Да wьдф бу у бь Р’ӧ һ’еф Пи ро зи йе, 
га ва жь мь рь не р’а бу, qӧд рә те-
да ча wа Кӧ р’еф Хwә де хӧйа бу. 
5Бь Wи мә к’ә рә маф шан ди ти йе 
станд, wә ки бо на на ве Wи һ’ә му 
мь лә та һин кьн, кӧ ба wәр бь кьн 
у гӧһ дар бьн. 6Һун жи на ва wан-
да һа ть нә га зи кь рь не, кӧ бь бь нә 
п’а ра Иса Мәсиһ. 
7Жь wә һ’ә му йа р’а, һ’ьз кь-

ри йед Хwә де йә пи роз бу не р’аф 
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* 1:13 К’а ред Шан ди йа 19:21. 
* 1:17 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Wе да (Мьз ги ни йе да) р’ас ти йа 
Хwә де ә’йан дь бә». Нь ви са ред пи роз да «р’ас ти йа Хwә де» бь чәнд щу р’а 
те фә’м кь рь не. Щар на р’ас ти ча wа «һә qи йа Хwә де» те фә’м кь рь не, әw 
һ’ӧ нӧ рә ки Wи йә, йа не Хwә де Хwә ха сәр р’ас ти йе йә ча wа Һ’а кь ме һәq. 
Ле щар на жи «р’ас ти йа Хwә де» те фә’м кь рь не ча wа кь рь нә кә Wи йә, кӧ 
ча wа Әw ме рьв бе сущ дь кә у р’аст һ’ә саб дь кә, нә кӧ т’ә не ве йә ке, ле 
ме рьв т’ә ви Хwә дь кә йәк жи, аwа го ти Хwә де wи «дь кә кь ра се Хwә». 
Һьн ге ин сан бәр ч’ә’ ве Wи ми на Wи р’аст хӧйа дь бә. Ве нә’ ма Паw лос да 

га зи кь ри, кӧ Р’о ма йе да дь ми-
ньн, к’ә рәмф у ә’дь ла йи бә, жь 
Хwә де йе Ба веф мә у Хӧ дан Иса 
Мәсиһ. 

Паwлосһ’әйрабаwәрмәндед
Р’омайедайә

8Бә ре пе шьн әз бь дәс те Иса 
Мәсиһ бо на wә һ’ә му йа р’а-
зи бу не дь дь мә Хwә де йе хwә, 
чьм ки ба wә ри йаф wә т’ә ма ми йа 
дьн йа йе да те го ть не. 9Хwә де 
шә’ де мьн ә, әw Хwә де йе кӧ әз 
на ва Мьз ги ни йа Кӧ р’е Wи да 
бь дьл у щан хӧ лам ти йе дь кьм, 
әз һәр гав wә бир ти ньм 10у 
т’ь ме на ва дӧа йед хwә да һи-
ви дь кьм, кӧ бь ә’мь ре Хwә де 
ща рә ке р’е бь к’ә вә мьн, сәр 
wә да бем. 11Чьм ки әз гә лә ки 
һ’әй ра ди ть на wә да мә, wә ки 
п’еш к’е шә кәф р’ӧ һ’а ни бь гь һи-
нь мә wә, кӧ һун ба wә ри йе да 
бь шь дьн. 12Аwа го ти әз жи т’ә ви 
wә, әм дьл бь дь нә бәр һәв, бь 

wе ба wә ри йа мьн у wә йә һәр 
дӧ али йа ва. 
13Әз дь хwа зьм кӧ һун за нь-

бьн хушк-бь ра но, wә ки гә ләк 
ща ра мьн хwәс ти йә бе мә щәм 
wә, кӧ к’ә да мьн на ва wә да жи 
һә бә, ча wа на ва нә щь һу йедф 
ма йин да, ле һ’ә та нь һа р’е 
нә к’ә ти йә мьн*. 14Әз борщ-
да ре һ’ә му мь лә та мә, һьн йе 
йу на нед пеш да чу йи у һьн жи 
йе мь лә тед паш да ма йи, дәйн-
да ре сәр wах та у бе фә’ ма мә. 
15Аwа әз бь дьл у щан дь хwа зьм 
Мьз ги ни йе бь дь мә wә жи, йед 
кӧ Р’о ма йе да дь ми ньн. 
16Бә ле әз Мьз ги ни йе шәрм 

һ’ә саб на кьм, чьм ки әw qә wа-
та Хwә де йә, бо на хь лаз бу наф 
һ’ә му ба wәр мән да, пе ши йе 
бо на щь һу йаф, паше нә щь һу-
йаф. 17Чьм ки Мьз ги ни дь дә 
к’ьф ше, кӧ Хwә де ча wа мә рь ваф 
р’аст һ’ә саб дь кә, дь кә кь ра се 
хwә*, әв йәк жь се ри һ’ә та бь ни 
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бь ба wә ри йе йә, ча wа нь ви сар 
ә: «Йе р’аст wе бь жи, чьм ки 
ба wәр дь кә»**. 

Һ’әмумәрьвгӧнәк’арфьн
18Хә зә ба Хwә де жь ә’з мен сәр 

һ’ә му бе хwә де ти у нә һә qи йа wан 
мә рь ва хӧйа дь бә, к’и жан кӧ 
бь нә һә qи йед хwә на һе льн кӧ 
р’ас ти хӧйа бә. 19Чьм ки чь кӧ 
гә рә ке бо на Хwә де бь за нь бьн 
wан ва ә’йан ә, чьм ки Хwә де 
wан ва ә’йан кь ри йә. 20Р’аст 
жь ә’фь ран дь на дьн йа йе да һ’ӧ-
нӧ ред Wи йә нә хӧ йа, аwа го ти 
qӧд рә та Wи йә һ’ә та-һ’ә та йе 
у Хwә де ти йа Wи бь ә’фь ри на 
хӧйа дь бьн, зә лал те нә ди ть не. 
Бь ви аwайи кәс нь ка рә ща бе 
бь дә. 21Бә ле wан Хwә де нас дь-
кьр, ле пә сь не Wи нә дан ча wа 
Хwә де, нә жи жь Wи р’а зи бун, 
ле бә ле әw на ва фь кь ред хwә да 
п’уч’ бун у жь дәст бе фә’ ми йе 
шу на р’әш ва чун. 22Wа на гот: 

«Әмә сәр wахт ьн», ле бе фә’м 
дәр к’ә тьн 23у р’у мә та Хwә-
де йе нә мь ри шь кь ле мә рь ве 
п’у ч’и-мь ри, тәй рә да, чар п’е 
у шу ль ки йа р’а гӧ һе р’ин*. 

24Лә ма жи Хwә де әw бь хwәс-
ть на дь ле wан да нә дәс те һ’ә-
ра ми йеф, кӧ бә дә на хwә на ва 
һәв да бь һ’ә р’ь ми ньн. 25Wа на 
р’ас ти йа һьн да ва Хwә де да дә-
рә wи йе р’а гӧ һе р’ин у сә ре хwә 
ль бәр ә’фь ри на да нин, әw 
һ’ә бан дьн, нә кӧ Ә’фь ран да ре 
һ’ә та-һ’ә та йе кӧ һе жа йи шь кь-
ри йе йә. Аминф. 

26Бо на ве йә ке Хwә де әw да нә 
бе на му си йе, һ’ә та жь нед wан 
жи һ’әw щә ти йа хwә йә ә’дә те 
дь не һ’әw щә ти йа әк’ си ә’дә ти-
йе р’а гӧ һе р’ин. 27Ӧса жи ме ра 
һ’әw щә ти йа жь на йә ә’дә ти 
һьш тьн, пе тә мед хwә йә хь раб 
бь һәв р’а шә wь тин, ме ра т’ә ви 
ме ра р’о бә ти дь кьр у һә qе жь-
р’е к’ә ть на хwә йә qа зьнщ кь ри 

әw гә ләк ща ра бь ви аwайи те фә’м кь рь не. Пәй ма наф Кә вьн да жи те 
һин кь рь не, кӧ мә ри йе р’аст әw ә, гӧ нед к’и жа ни һа ть нә бах шан дь не 
(Зә бур 32; Р’о ма йи 4:4-8). Wә ки дьн жи «р’ас ти йа Хwә де» гә ләк ща ра 
фь кь ра хь лаз кь рь не ваф гь ре да йи йә: Хwә де р’аст ә, амьн ә у хwә йе 
созе Хwә йә у йе кӧ га зи Wи дь кә, го ра созе Хwә хь лаз дь кә (Зә бур 
51:14; Иша йа 46:12-13). 
** 1:17 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Йе бь ба wә ри йе р’аст һ’ә саб бу йи wе 
бь жи». Һә ба qуq 2:4. 
* 1:23 Qа ну на Дӧ ща ри 4:15-18. 



348

Р’О МА ЙИ, 2  

һьл дь да нә сәр хwә. 28У ча wа 
wа на нә хwәст Хwә де за нә бу на 
хwә да хwәй кь ра на, Хwә де жи 
әw да нә фь кь ред бе т’әw шә, 
кӧ әwа на тьш тед нә ща йиз бь-
кьн. 29Әва на һәр нә һә qи йе, 
нә qән щи йе*, ть ма йи йе, хь-
ра би йа ва т’ь жи нә: Бь һ’әв су-
ди йе, мер кӧ жи йе, бәр зә qи йеф, 
мь хә нә ти йе, хер нә хwа зи йе ваф 
да гьр ти, гь ли гә р’о, 30бӧх дан-
беж, нә хwә де һ’ьз, бе шәрм, 
поз бь льнд, к’ӧ бар-ба бах, йе 
хь ра би йе че дь кә, нә гӧ р’аф 
де-ба ва да, 31бе фә’м, бе ам ьн, 
бе исаф, бе р’ә’м. 32Бә ле әва на 
һаш жь qа ну на Хwә де һә нә, кӧ 
йед ван тьш та дь кьн һе жа йи 
мь рь не нә, ле бә ле нә кӧ т’ә не 
ван тьш та дь кьн, ле һа вь жи йа 
хwә жь кь ри йа жи ти ньн. 

ДиwанаХwәдейәһәq

21Аwа ә’в до, дь хwа зи к’и би, 
га ва ло ма дь ки, тӧ нь ка ри 

хwә бе сущ ки. Ча wа ло ма хәл qе 
дь ки, ӧса жи тӧ хwә ло мә к’арф 
дь ки, чьм ки тӧ кӧ ло ма дь ки, 
хут wан тьш та дь ки*. 2Ле әм 
за ньн кӧ ди wа на Хwә де wе бь 

р’ас ти йе сәр wан да бе, йед кӧ 
тьш тед ӧса дь кьн. 3Аwа ә’в до, 
тӧ кӧ ло ма хwә йе ван кь ра дь ки 
у тӧ хwә ха жи wан тьш та дь ки, 
тә т’ь реф те жь ди wа на Хwә де 
бь р’ә ви? 4Йан жи тӧ кӧ дәw лә-
мәнд ти йа ши рь на йи, бәр бь һе ри 
у сә бь ра Wи бе һӧр мәт дь ки, тӧ 
нь за ни кӧ ши рь на йи йа Хwә де 
тә дь бә бәр бь т’о бә кь рь неф? 
5Ле тӧ бь сәр һ’ьш ки у дьл кә-
вь ри йа хwә хә зә бе сәр хwә да 
дь щь ви ни, бо на Р’о жа Хә зә бе, 
га ва ди wа на Хwә де йә һәq хӧйа 
бә. 6Әwе wә кә ә’мә ле һәр кә си 
би нә пе ши йа wан*. 7Жи йи на 
һ’ә та-һ’ә та йе wе бь дә wан, йед 
кӧ т’ь ме бь ду мь ка дь реж на ва 
кь рь нед qәнщ да нә, кӧ һӧр мә те, 
р’у мә те у нә мь ри йе дь хwа зьн. 
8Ле һерс у хә зә бе сәр wан да бә, 
йед кӧ к’а ра хwә дь гә р’ьн, дәст 
жь р’ас ти йе кь рь нә у хwә да нә 
хь ра би йе. 9Тән га сиф у зӧл ме сәр 
wан һ’ә му йа да бе, йед хь ра би йе 
дь кьн, пе ши йе сәр щь һу йаф, 
паше сәр нә щь һу йа. 10Ле һӧр-
мәт, р’у мәт у ә’дь ла йи wе wан 
һ’ә му йа р’а бә, йед кӧ qән щи йе 
дь кьн, пе ши йе щь һур’а у паше 

* 1:29 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да «qа виф» жи һә йә. 
* 2:1 Мәт та 7:1-2. 
* 2:6 Зә бур 62:12; Го ть нед Сь ле ман 24:12. 
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нә щь һу р’а. 11Чьм ки ль щәм 
Хwә де фьр qи т’ӧнә*. 

12Әwед бе йи Qа ну на Му саф кӧ 
гӧ нәф дь кьн, бе йи Qа нун жи wе 
ӧн да бьн, ле әwед хwә йи qа нун 
кӧ гӧ нә дь кьн, бь Qа ну не жи 
wе ди wа на wан бь бә. 13Чьм ки 
нә кӧ әwед Qа ну не дь бь һен ль 
бәр Хwә де р’астф ьн, ле әwед 
кӧ Qа ну не дь qә ди ньн wе р’аст 
бе нә һ’ә са бе. 14Нә щь һу йед 
кӧ Qа ну на wан т’ӧнә, га ва бе 
һ’әм де хwә хwәс ть нед Qа ну не 
дь qә ди ньн, бә ле әwә бе Qа нун 
ьн, хwә ха бо на хwә дь бь нә 
qа нун. 15Чьм ки әва на дь дь нә 
к’ьф ше, кӧ хwәс ть на Qа ну не 
дь леф wан да нь ви сар ә. Иса фа 
wан жи шә’ дә ти йа ве йә ке дь дә 
у фь кь ред wан щар на ль wан 
нә һәq дь кьн, щар на бе сущ 
дь кьн. 16Wе Р’о же wе ӧса бә, 
га ва Хwә де бь дәс те Мәсиһ Иса 
ди wа на тьш тед мә рь ва йә дь зи ва 
бь кә, анә го ри Мьз ги ни йа кӧ 
әз дан на син дь кьм. 

ЩьһууQанун
17Аwа тӧ щь һу те йи һ’ә са бе, 

тә хwә спар ти йәф Qа ну не у бь 

Хwә де йе хwә дь фь р’и, 18хwәс-
ть на Wи зани у жь Qа ну не һин 
бу йи, qән щи-хь ра би йе жь һәв 
дәр дь хи. 19У тӧ сәр хwә гӧ ман 
и, кӧ р’е бә ре ко ра йи, р’о на йи йа 
бәр йед тә’ ри йе да, 20ши рәт к’а ре 
бе фә’ ма, дәрс да ре хь ши ма. Тӧ 
хwә да жи гӧ ман и, кӧ бь Qа ну не 
хут тӧ хwә йе т’әр зе за нә бу не у 
р’ас ти йе йи. 21Ле бә ле аwа тӧ 
кӧ һә ва ле хwә һин дь ки, хwә ха 
хwә һин на ки? Дан на син дь-
ки, кӧ нә дь зьн, ле тӧ дь дь зи? 
22Дь бе жи: «Зь ни йе нә кә», ле 
зь ни йе дь ки? Жь п’у таф зь вер 
и, ле п’а рьст гә һедф wан т’а лан 
дь ки*? 23Бь Qа ну не дь фь р’и, 
ле Qа ну не дь т’ә р’ь би ни, Хwә де 
бе һӧр мәт дь ки? 24Ча wа нь-
ви сар ә: «Р’у йе wә щь һу йа да 
на ве Хwә де на ва нә щь һу йа да 
те бе һӧр мәт кь рь не»*. 

25Бә ле к’а ра сь нә ти йеф wе һә-
бә, һә гәр Qа ну не бь qә ди ни. Ле 
һә гәр тӧ Qа ну не дь т’ә р’ь би ни, 
сь нәт бу на тә дь бә бе сь нә ти. 
26Ӧса жи, һә гәр йе нә сь нәт кь-
ри т’ә ми йед Qа ну не бь qә ди нә, 
нә сь нә ти йа wи wе сь нә ти нә йе 
һ’ә са бе? 27У йе бьн йа т’а хwә да 

* 2:11 Qа ну на Дӧ ща ри 10:17. 
* 2:22 Аһа жи те фә’м кь рь не: «П’а рьст гә һе дь һ’ә р’ь ми ни». 
* 2:24 Иша йа 52:5. 
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нә сь нәт кь ри кӧ Qа ну не дь qә-
ди нә, wе ди wа на тә бь кә, кӧ тӧ 
хwә йе нь ви сар у сь нә ти йе йи, ле 
Qа ну не дь т’ә р’ь би ни. 28Чьм ки 
щь һу нә әw ә, кӧ дәр ва ва йә у 
сь нә ти нә әw ә, кӧ дәр ва ва сәр 
бә дә не йә. 29Ле щь һу әw ә, йе 
кӧ дь ле хwә да щь һу йә у сь нә-
ти йа р’аст дь ле сь нәт бу йи йә, 
бь Р’ӧһ’, нә бь Qа ну на нь ви сар. 
Йе һа, нә кӧ мә рьв п’ә йе wи 
дь дьн, ле Хwә де*.

 

31Иди щь һу чь ва зе дә йә? 
Йан жи чь фәй да сь нә ти йе 

һә йә? 2Гә лә ки, бь һәр али йа-
ва. Бә ре пе шьн wе йә ке ва, кӧ 
го ть нед Хwә де ль wан һа ть нә 
спар ть не. 3Аwа һә гәр жь wан 
һь нәк амьн нә ман, дь бә кӧ жь 
дәст бе амь ни йа wан Хwә де wе 
бе ам ьн дә ре? 4Т’ӧ щар! Дә бь ра 
Хwә де р’аст бә у һ’ә му мә рьв 
дә рәw, ча wа нь ви сар ә: 
 «Wә ки го ть нед Хwә да Тӧ 

бе сущ дә ре йи 
 у ди wа на Хwә да Тӧ сәр к’ә-

ви»*. 
5Ле һә гәр нә һә qи йа мә һә-

qи йа Хwә де дь дә к’ьф ше, әм 
чь бе жьн? Wә ки ӧса йә Хwә де 

нә һәq ә, кӧ хә зә бе ти нә сә ре 
мә? (Бь мә рь ва йи хә бәр дь дьм). 
6Т’ӧ щар! Һә гәр нә ӧса бә, Хwә-
де wе ча wа ди wа на дь не бь кә? 
7Ле һә гәр р’ас ти йа Хwә де, 

бо на р’у мә та Wи, бь дә рә wи йа 
мьн һе к’ьфш дь бә, ле иди чь ма 
wе ди wа на мьн ми на гӧ нә к’а-
рә ки бе кь рь не? 8У гә ло һәq 
ә кӧ әм аһа бе жьн: «Хь ра би йе 
бь кьн, кӧ бь бә qән щи», ча wа 
һь нәк шә р’а ль мә гь ли дь кьн, 
йа не әм ӧса дь бе жьн? Әw мә рьв 
wе р’аст сәр бә ла хwә вә бьн. 

Мәрьвер’астт’ӧнә,
һ’әмугӧнәк’арьн

9Аwа әм иди чь бе жьн? Әм 
щь һу тьш тә ки ва жь нә щь һу йа 
че тьр ьн? На хер! Чьм ки мә 
иди жор да к’ьф ше, ча wа щь һу, 
ӧса жи нә щь һу, һ’ә му жи бьн 
һ’ӧ кӧ ме гӧ нә даф нә. 10Ча wа 
нь ви сар ә: 
 «Йә ки р’аст т’ӧнә, т’ӧ кәс 

т’ӧнә, 
11 кә сәк т’ӧнә, кӧ фә’м бь кә, 
 кә сәк т’ӧнә, ль Хwә де бь гә-

р’ә. 
12 Һ’ә му бән дә ха ль фиф нә, 
 бь һәв р’а т’ә ва йи бе кер бу нә, 

* 2:29 Qа ну на Дӧ ща ри 30:6. 
* 3:4 Зә бур 51:4. 
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 йә ки qән щи йе бь кә т’ӧнә, 
т’ӧ кәс т’ӧнә.* 

13 Гәw ри йа wа нә т’ьр ба вә кь ри 
йә, 

 зь ма не wа нә дә рә wин ә*, 
 жә’ ра мә’ ра бьн за ре wан ә**. 
14 Дә ве wа на т’ь жи нь фьр’ у 

тә’ ли йә*, 
15 нь ге wа нә хун р’е ть не р’а 

дь лә зи нә. 
16 Р’и йа wа нә qә дә у бә ла нә. 
17 Р’и йа ә’дь ла йи йе нас нә кь ри 

нә*, 
18 тьр са Хwә де ль бәр ч’ә’ ва 

qәт т’ӧни нә*». 
19Аwа әм за ньн Qа нун чь 

кӧ дь бе жә, wа на р’а дь бе жә, 
йед кӧ бьн һ’ӧ кӧ ме Qа ну не да 
нә, wә ки һ’ә му дәв бе нә гь-
ре да не у т’ә ма ми йа дьн йа йе 
ль бәр ди wа на Хwә де щаб дар 
бә. 20Чьм ки бь кь ред Qа ну не 

т’ӧ qул-бән дә wе ль бәр Хwә де 
р’астф дәр нә йе, ле бь Qа ну не 
гӧ нә те нас кь рь не. 

ИнсанльбәрХwәде
бьбаwәрийер’астте

һ’әсабе
21Ле нь һа бе йи Qа ну не, 

р’ас т һ’ә саб кь рь на Хwә де хӧйа 
бу йә, бо на к’и жа не Qа нун у 
п’е хәм бәр жи шә’ дә ти йе дь-
дьн. 22Әв ә р’ас т һ’ә саб кь рь на 
Хwә де: К’и ба wә ри йа хwә Иса 
Мәсиһ ти нә, Хwә де wан һ’ә-
му йа ль бәр Хwә р’аст һ’ә саб 
дь кә*. Фьр qи т’ӧнә, 23чьм ки 
һ’ә му йа гӧ нәф кьр у нә гь һиш-
ть нә р’у мә та* Хwә де. 24Ле 
жь к’ә рә ма Wи, бь аза кь рь на 
Мәсиһ Иса р’аст һ’ә саб бу неф 
п’еш к’еш дьс ти ньн. 25Хwә де 
Әw к’ьфш кь рь бу, кӧ Әw бь 

* 3:10-12 Зә бур 14:1-3; 53:1-3; За нә беж 7:20. 
* 3:13 Зә бур 5:9. 
** 3:13 Зә бур 140:3. 
* 3:14 Зә бур 10:7. 
* 3:15-17 Иша йа 59:7-8. 
* 3:18 Зә бур 36:1. 
* 3:22 Га ла ти 2:16. 
* 3:23 Хwә де мә рьв дьл qе Хwә да хӧ ль qанд у әв ә’фь ри не Wи qәнщ бу, 
ле ме рьв нә һә qи кьр у нә гь һиш тә wе р’у мәт у к’а мьл ти йе кӧ Хwә де 
бо на wи һа зьр кь рь бу. Дәр һә qа р’у мә та Хwә де да, йа кӧ ба wәр мән де 
бьс ти ньн ван р’еза бь ху ньн: Р’о ма йи 8:18, 21, 29, 30; Фи ли пи 3:21; 
Дәст пе бун 1:26-27; Ә’йанти 21:9-11. 
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ху на Хwә ль бәр гӧ нед wан 
к’әвә, йед кӧ ве йә ке ба wәр 
бь кьн. Хwә де әв йә ка кьр, кӧ 
р’ас т һ’ә саб кь рь на Хwә бь дә 
к’ьф ше, чьм ки Wи бь сә бь ра 
Хwә гӧһ нә да wан гӧ нед кӧ 
пеш да һа ть бу нә кь рь не. 26Аwа 
го ти Хwә де бь Иса әв йәк кьр, 
wә ки р’ас т һ’ә саб кь рь наф Хwә 
ви зә ма ни да бь дә к’ьф ше, кӧ 
Хwә ха р’аст ә у һәр кә се кӧ 
ба wә ри йа хwә Иса ти нә, wан 
р’астф һ’ә саб дь кә. 
27Аwа иди чь ма йә кӧ әм пе 

бь фь р’ьн? Һ’ә му п’уч’ бу чу. Чь-
ма п’уч’ бу? Чьм ки әм Qа ну не 
дь qә ди ньн? На хер, ле чьм ки 
әм ба wәр дь кьн. 28Чьм ки мә ва 
фә’м да ри йә, кӧ мә рьв бь ба-
wә ри йе р’аст һ’ә саб дь бә, бе йи 
кь ред Qа ну не. 29Йан Хwә де 
т’ә не Хwә де щь һу йа йә? Нә 
йе нә щь һу йа йә? Бә ле, йе нә-
щь һу йа йә жи, 30чьм ки Хwә де 
йәк ә у әw йед сь нәт бу йи бь 
ба wә ри йе р’аст һ’ә саб дь кә 
у нә сь нәт бу йи йа жи ди са бь 
wе ба wә ри йе. 31Wә ки ӧса йә 
әм бь ба wә ри йе Qа ну не бә тал 
дь кьн? Т’ӧ щар, ле әм Qа ну не 
мак дь кьн. 

Бьраһимфбьбаwәрийе
р’астһатәһ’әсабе

41Әм иди чь бе жьн бо на 
Бь ра һи меф бав ә’ши ре хwә, 

али йе бә дә не да? Әwи чь дит? 
2Һә гәр Бь ра һим бь кь ред хwә 
р’аст һ’ә саб бь бу йа, һьн ге дь-
ка рь бу бь кь ред хwә бь фь р’и йа, 
ле нә ль бәр Хwә де. 3Ле к’а 
нь ви сар чь дь бе жә? «Бь ра һим 
Хwә де ба wәрф кьр у әw йәк 
же р’а р’ас ти һа тә һ’ә са бе»*. 
4Аwа һә гәр йәк шь хӧ лә ки дь-
кә, ма ше wи же р’а на йе да йин 
ча wа п’еш к’еш, ле ча wа дәйн. 
5Ле һә гәр гӧ ма на йә ки нә сәр 
шь хӧ ле wи йә, ле ба wә ри йа 
хwә Wи ти нә, Йе кӧ нә п’а ка 
бе сущ дь кә, бь ве ба wә ри йе әw 
р’аст һ’ә саб дь бә. 6Да wьд жи 
аһа хwә зи йа хwә ль wи мә рь ви 
ти нә, йе кӧ Хwә де бе йи кь ра 
wи р’аст һ’ә саб дь кә. 
7 «Хwә зи ль wан, кӧ нә һә qи йед 

wан һа ть нә бах шан дь не 
 у гӧ нед wан һа ть нә нь хам-

ть не. 
8 Хwә зи ль wи бән дә йи, кӧ 

Хӧ дан wи р’а гӧ нә һ’ә саб 
на кә».* 

* 4:3 Дәст пе бун 15:6; Га ла ти 3:6. 
* 4:7-8 Зә бур 32:1-2. 
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9Гә ло әва хwә зи йа ль сь нәт-
бу йи йа те да йи не, йан нә сь-
нәт бу йи йа? Ча wа мә гот, кӧ 
ба wә ри йа Бь ра һим же р’а р’ас ти 
һа тә һ’ә са бе*. 10Ле бә ле к’ән ге 
һа тә һ’ә са бе? Пәй сь нәт бу не-
р’а, йан бә ри сь нәт бу не? Нә 
кӧ пәй сь нәт бу не р’а, ле бә ри 
сь нәт бу не. 11У паше әwи сь нәт-
бун ни шан станд, ча wа мо ра 
р’аст һ’ә саб бу не, бь wе ба wә-
ри йа хwә йә бә ри сь нәт бу не. 
Бь ви аwайи Бь ра һим бу ба ве 
һ’ә му ба wәр мән дед нә сь нәт-
бу йи, wә ки әw жи р’аст бе нә 
һ’ә са бе* 12у ӧса жи бу ба ве 
сь нәт бу йи йа, нә кӧ т’ә не йе 
сь нәт бу йи йа, ле йе wан жи, 
к’и жан п’е га wе ба wә ри йе да 
дь чьн, йа кӧ Бь ра һи ме ба ве мә 
һе бә ри сь нәт бу не ба wәр кьр. 

Хwәдесозехwә
бьбаwәрийедьдә

13Әw созе Бь ра һим у зӧ р’ә та 
wи р’а һа тә да йи не кӧ дьн йа йе 
wар бьн, нә кӧ бь кь ред Qа ну не 

бу, ле бь wе йә ке бу, кӧ wи ба wәр 
кьр у р’аст һа тә һ’ә са бе*. 14Һә-
гәр т’ә не әwед жь кь ред Qа ну не 
бь бу на хwә йе wар, һьн ге ба wә ри 
wе п’уч’ бу йа у созе жи бә тал 
бу йа*. 15Чьм ки Qа нун һер се 
р’а дь кә. Дә ра кӧ qа нун т’ӧнә, 
qа нун т’ә р’ь бан дьн жи т’ӧнә. 
16Бь ви аwайи соз бь ба wә-

ри йе те стан дь не, wә ки соз 
бо на һ’ә му зӧ р’ә тед Бь ра һим 
п’еш к’е шә кә әре кь ри бә, нә кӧ 
т’ә не бо на wа нә йед кӧ qа ну не 
дь qә ди ньн, ле бо на wан жи, йед 
кӧ ми на Бь ра һим ба wәр дь кьн. 
Чьм ки Бь ра һим ба ве мә һ’ә му йа 
йә*, 17ча wа нь ви сар ә: «Мьн тӧ 
кь ри ба ве гә ләк мь лә та»*. Әw 
ба ве мә йә, ль бәр wи Хwә де йе 
кӧ әwи ба wәр кьр, wә ки Әw 
мь ри йа сах дь кә у га зи тьш тед 
т’ӧнә нә дь кә, ча wа кӧ һә нә. 
18Wи щи йе кӧ гӧ ман нә ма бу, 
Бь ра һим бь гӧ ман ба wәр кьр, 
кӧ әwе бь бә ба ве гә ләк мь лә та, 
ча wа һа ть бу го ть не: «Зӧ р’ә та 
тә йе жи wе һа qа са бә»*. 19У 

* 4:9 Дәст пе бун 15:6. 
* 4:11 Дәст пе бун 17:10. 
* 4:13 Дәст пе бун 17:4-6; Га ла ти 3:29. 
* 4:14 Га ла ти 3:18. 
* 4:16 Га ла ти 3:7. 
* 4:17 Дәст пе бун 17:5. 
* 4:18 Дәст пе бун 15:5. 
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әw ба wә ри йе да сьст нә бу, нә 
һ’а ле qа ль бе хwә да нь һе р’и, 
wә ки иди ми на мь ри йа бу, 
(чьм ки әw не зи ки сәд са ли 
бу) у нә жи бә т’ь на Сә ра йе йә 
мь ри нь һе р’и*. 20Ле ба wә ри йа 
хwә ль созе Хwә де ани у дӧ дь ли 
нә бу, бь ба wә ри йе сәр qә wа та 
хwә да һат, шь кь ри йа хwә Хwә-
де ани 21у wе йә ке да ба wәр бу, 
кӧ Йе соз да йә wе би нә се риф 
жи. 22Бо на ве ба wә ри йе «же р’а 
р’ас ти һа тә һ’ә са бе»*. 23Ле әв 
го тьн нә т’ә не бо на Бь ра һим 
һа тә нь ви са ре, кӧ Хwә де әw 
р’аст һ’ә саб кьр, 24ле бә ле әw 
бо на мә жи нь ви сар ә. Р’ас т бу не 
мә р’а жи бе һ’ә са бе, к’и жа нед 
кӧ ба wә ри йа хwә Wи ти ньн, Йе 
кӧ Хӧ да не мә Иса жь мь рь не 
р’а кьр. 25Иса бо на нә һә qи йед 
мә һа тә кӧш ть не у жь мь рь не 
р’а бу, кӧ әм р’аст бе нә һ’ә са бе*. 

БьИсаМәсиһәмт’әви
Хwәдельһәвһатьнә

51Аwа кӧ әм бь ба wә ри йе 
р’аст һа ть нә һ’ә са бе, ә’дь-

ла йи йа мә т’ә ви Хwә де һә йә бь 

са йа Хӧ да не мә Иса Мәсиһ. 
2Пе Wи мә бь ба wә ри йе мә-
щал дит т’ә ви wе к’ә рә ме бьн, 
к’и жа не да әм сә кь ни нә. У бь 
wе гӧ ма на кӧ әме т’ә ви р’у-
мә та Хwә де бьн дь фь р’ьн. 3У 
нә т’ә не бь ве йә ке, ле әм бь 
тән га си йед хwә жи дь фь р’ьн, 
чьм ки әм за ньн кӧ тән га си 
сә бь ре ти нә, 4сә бьр жи к’ә-
тьн-р’а бу не, к’ә тьн-р’а бун жи 
гӧ ма не. 5У гӧ ман жи мә р’у р’әш 
на кә, чьм ки һ’ьз кь рь на Хwә де 
сәр мә да бь wи Р’ӧ һ’е Пи роз 
ба ри йә, Йе кӧ мә р’а һа ти йә 
да йи не. 6Чьм ки га ва әмә һе 
бе ч’а рә* бун, Мәсиһ бо на мә 
нә п’а ка wәхт да мьр. 7Дәг мә 
бо на мә рь вә ки р’аст йәк бь мь-
рә, бәл ки бо на мә рь вә ки qәнщ 
йә ке бь wе рә бь мь рә, 8ле бә ле 
Хwә де һ’ьз кь рь на Хwә һьн да ва 
мә да һьн ге да к’ьф ше, га ва әмә 
һе гӧ нә к’ар бун, Мәсиһ бо на 
мә мьр. 9Нь һа әм кӧ бь ху на 
Wи ль бәр Хwә де р’аст һ’ә саб 
бу нә, һе чь qас зе дә әме бь Wи 
жь хә зә бе хь лаз бьн. 10Һә гәр 
әм т’ә ви Хwә де бь мь рь на Кӧ р’е 

* 4:19 Дәст пе бун 17:17. 
* 4:22 Дәст пе бун 15:6. 
* 4:25 Иша йа 53:4-5. 
* 5:6 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бе т’а qәт». 
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Wи ль һәв һа тьн, га ва әмә нә-
йар бун, ле һе чь qас зе дә пе wе 
ль һәв һа ть не әме бь жи йи на Wи 
хь лаз бьн. 11У нә т’ә не һа qас, 
ле бь Хwә де жи әм дь фь р’ьн, 
са йа Хӧ да не хwә Иса Мәсиһ, 
бь К’и жа ни әм т’ә ви Хwә де ль 
һәв һа ть нә. 

АдәмфуМәсиһ
12Аwа бь мә рь вә ки гӧ нә к’ә тә 

дь не у жь гӧ нә жи мь рьн һат. 
Бь ви аwайи мь рьн сәр һ’ә му 
мә рь ва бә ла бу, чьм ки һ’ә му йа 
жи гӧ нә кьр*. 13Бә ри Qа ну не, 
дьн йа йе да гӧ нә һә бу, ле дә ра кӧ 
qа нун т’ӧнә, гӧ нә на йе һ’ә са-
бе. 14Ле бә ле мь рь не жь Адәмф 
гьр ти һ’ә та Му са һ’ӧ кӧм кьр, 
һ’ә та сәр wан жи, йед кӧ ми на 
Адәм гӧ р’а Хwә де дәр нә к’ә тьн. 

Адәм ми на т’әр зә ки Wи бу, 
Йе кӧ wе пәй р’а бь һа та. 15Ле 
п’еш к’е ша Хwә де ми на нә һә-
qи йа Адәм ни нә. Чьм ки һә гәр 
бь нә һә qи йа мә рь вә ки гә ләк 
мь рьн, һе чь qас зе дә к’ә рә маф 
Хwә де у да йи на кӧ бь к’ә рә ма 
Мә рь вә ки, йа не йа Иса Мәсиһ 
сәр гә лә ка зе дә бу. 16У п’еш-
к’еш нә ӧса йә, ча wа һә qе гӧ не 
йә ки, чьм ки ди wа не бь гӧ нә ки 

сущ да ри ани, ле п’еш к’е ше жь 
гә ләк нә һә qи йа бе сущ кьр. 
17Чьм ки һә гәр бь нә һә qи йа 
мә рь вә ки у р’у йе wи да мь рь не 
һ’ӧ кӧм кьр, чь qас зе дә әwед кӧ 
к’ә рә ма Хwә де йә дәw лә мәнд у 
р’аст һ’ә саб бу не п’еш к’еш дьс-
ти ньн wе жи йи не да бь са йа 
Йә ки, аwа го ти Иса Мәсиһ 
п’ад ша ти йе бь кьн. 

18Аwа бь ви аwайи пе нә һә qи ке 
ди wа на т’ә ма ми йа мә рь ва йе бу, 
ӧса жи бь кь рь нә кә р’аст һ’ә му 
мә рьв wе р’аст бе нә һ’ә са бе у 
жи йи не бьс ти ньн. 19Ча wа бь 
нә гӧһ да ри йа йә ки гә ләк бу нә 
гӧ нә к’ар, ӧса жи бь гӧһ да ри йа 
Йә ки гә ләк wе р’аст бе нә һ’ә-
са бе. 20Ле бә ле Qа нун к’ә тә 
на ве, кӧ нә һә qи зе дә бә, ле ль 
к’и дә ре гӧ нә зе дә бу, к’ә рәм жи 
ль wьр һе зе дә бу, 21wә ки ча wа 
гӧ нә бь мь рь не һ’ӧ кӧм кьр, ӧса 
жи к’ә рә ма Хwә де бь р’аст һ’ә-
саб кь рь не һ’ӧ кӧм бь кә, мә бь бә 
бәр бь жи йи наф һ’ә та-һ’ә та йе 
бь са йа Хӧ да не мә Иса Мәсиһ. 

Бонагӧнамьри,
лебонаМәсиһсах

61Ле әм нь һа чь бе жьн? Әм 
на ва гӧ на да бь ми ньн, кӧ 

* 5:12 Дәст пе бун 3:6. 



356

Р’О МА ЙИ, 6  

к’ә рә маф Хwә де сәр мә да зе дә 
бә? 2Т’ӧ щар! Әм кӧ һьн да ва 
гӧ на да мь рьн, ча wа дь ка рьн 
һе на ва wан да бь жин? 3Һун 
нь за ньн әм кӧ йәкти йа Мәсиһ 
Исада һа ть нә нь хӧ ман дь неф, 
мь рь на Wи да һа ть нә нь хӧ ман-
дь не? 4Бь нь хӧ ман дь не әм иди 
т’ә ви мь рь на Wи бу нә у т’ә ви 
Wи һа ть нә дә фьн кь рь неф, wә ки 
ча wа Мәсиһ бь р’у мә та Ба ве жь 
мь рь не р’а бу, ӧса жи әме бь-
ка рь бьн жи йи на ну да бь жин*. 
5Чьм ки һә гәр әм ми на мь-

рь на Wи мь рьн т’ә ви Wи бун, 
әме ӧса жи ми на р’а бу на Wи 
жь мь рь не р’а бьн. 6Әм ве йә ке 
за ньн кӧ бьн йа т’а мә йә кә вьн 
т’ә ви Wи хачф бу, wә ки qа ль бе 
гӧ нә к’ар сә ри һьл нә дә, кӧ жь 
вьр шун да әм нә бь нә хӧ ла мед 
гӧ нә. 7Чьм ки әwе кӧ мь ри йә, 
әw жь гӧ нә аза бу йи йә. 8Аwа 
һә гәр әм т’ә ви Мәсиһ мь рь нә, 
әм ба wәр дь кьн, кӧ әме т’ә ви 
Wи бь жин жи. 9Чьм ки әм за ньн 
Мәсиһ кӧ жь мь рь не р’а бу йә, 
иди на мь рә, мь рьн сәр Wи иди 
һ’ӧ кӧм на кә. 10Мь рь на Әw мьр, 
һьн да ва гӧ нә да ща рә ке бо на 
һәр т’ьм мьр, ле жи йи на кӧ 
нь һа дь жи, һьн да ва Хwә де да 

дь жи. 11Ӧса жи һун хwә һьн-
да ва гӧ нә да мь ри һ’ә саб кьн, 
ле һьн да ва Хwә де да сах, бь 
са йа Мәсиһ Иса. 

12Аwа бь ра иди гӧ нә һ’ӧ кӧ ми 
сәр qа ль бе wә йи п’у ч’и-мь ри 
нә кә, кӧ һун гӧ р’а хwәс ть нед 
wи бь кьн. 13У ән дә мед qа ль-
бе хwә нә дь нә гӧ нә кӧ бь бь нә 
һа щә тед нә һә qи йе, ле бә ле 
хwә бь дь нә дәс те Хwә де, ча wа 
йә ки жь мь рь не р’а бу йи, бь ра 
ән дә мед wә бь бь нә һа щә тед 
һә qи йе, бо на Хwә де. 14У гӧ нә 
wе сәр wер ти йе ль wә нә кә, 
чьм ки һун нә бьн qа ну не да 
нә, ле бьн к’ә рә ме да. 

Хӧламедһәqийе
15Иди чь? Әм гӧ на бь кьн, 

чьм ки нә бьн qа ну не да нә, ле 
бьн к’ә рә ме? Т’ӧ щар! 16Һун 
һа qас тьшт нь за ньн кӧ һун 
бо на хӧ лам ти йе дәс те к’е ва 
дь чьн у гӧ р’а к’е дь кьн, дь бь нә 
хӧ ла мед wи? Һә гәр һун хӧ ла-
мед гӧ нә бьн, дь чь нә бәр бь 
мь рь не, ле һә гәр һун хӧ ла мед 
Хwә де бьн, гӧ р’а Wи да бьн, 
дь чь нә бәр бь р’аст һ’ә саб бу неф. 
17Ле шь кьр жь Хwә де, һун кӧ 
wәх тә ке хӧ ла мед гӧ нә бун, ле 

* 6:4 Ко ло си 2:12. 
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wә бь дьл у щан гӧ ра т’әр зе wе 
һин кь рь не кьр, йа кӧ wә хwә 
спар те. 18Һун жь гӧ нә аза бун 
у бу нә хӧ ла мед һә qи йе. 19(Әз 
ми на ә’дә те мә рь ва йе дь бе жьм, 
бо на бьн йа т’а wә йә мә рь ва йи-
йә бе т’а qәт.) Wә ча wа wәх тә ке 
ән дә мед хwә да нә нә һә qи йе 
кӧ бь бь нә хӧ ла мед һ’ә ра ми йе 
у нә һә qи йе, ӧса жи нь һа ән дә-
мед хwә бь дь нә һ’ә ла ли йеф кӧ 
бь бь нә хӧ ла мед һә qи йе. 

20Га ва һун хӧ ла мед гӧ нә бун, 
жь һә qи йе аза бун. 21Һьн ге wә 
жь кь рь нед хwә чь бәр чь нин, 
бо на к’и жа на нь һа һун шәрм 
дь кьн? Әw ахь ри йе ме рьв дь-
бь нә бәр бь мь рь не. 22Ле нь һа 
һун жь гӧ нә кӧ аза бун у бу нә 
хӧ ла мед Хwә де, бә ре һ’ә ла-
ли йе дь чь ньн у ахь ри йа wан 
жи жи йи на һ’ә та-һ’ә та йе йә. 
23Чьм ки ма ше гӧ нә мь рьн ә, 
ле п’еш к’е ша Хwә де жи йи на 
һ’ә та-һ’ә та йе йә, бь са йа Хӧ-
да не мә Мәсиһ Иса. 

Т’әрзәкиqәнщ
жьqанунаһ’ал‑зәwаще

71Һун р’ьнд фә’м дь кьн 
хушк-бь ра но, әзе нь һа дәр-

һә qа чь да wә р’а хә бәр дьм, чьм-
ки әз т’ә ви wан хә бәр дь дьм, 
йед кӧ һаш жь qа ну не һә нә: 

Qа нун сәр ме рьв һа qас wәхт 
һ’ӧ кӧм дь кә, һ’ә та кӧ мә рьв 
сах ә. 2Мә сә лә, жь на мер кь ри 
бь qа ну не ме ре хwә йи сах ва 
гь ре да йи йә, ле һә гәр мер ле 
дь мь рә, әw һьн ге жь wе qа ну на 
кӧ мер ва гь ре да йи бу аза дь бә. 
3Аwа һә гәр ме ре wе һе сах бә 
әw бь бә жь на ме рә ки дьн, wе 
зь не к’ар бе һ’ә са бе, ле һә гәр 
мер ле бь мь рә, әw жь wе qа ну не 
аза дь бә у зь не к’ар на бә, һә гәр 
бь бә жь на ме рә ки дьн. 4Ӧса 
жи һун хушк-бь ра йед мьн, бь 
бә дә на Мәсиһ һьн да ва Qа ну-
не да мь рьн, кӧ бь бь нә п’а ра 
йә ки дьн, Йе кӧ жь мь рь не 
р’а бу йә, wә ки һун Хwә де р’а 
бәр би ньн. 5Чьм ки га ва мә һе 
бь бьн йа т’а мә рь ва йе дь жит, 
тә ме гӧ на, кӧ жь Qа ну не сә ри 
һьл дь дан, на ва qа ль бед мә да йа 
хwә дь кь рьн, кӧ әм бә ре мь рь-
не бь дьн. 6Ле нь һа әм һьн да ва 
Qа ну не да мь рьн, жь wе хь лаз 
бун, бь к’и жа не әм гьр ти бун, 
кӧ әм бь жи йи на ну йә р’ӧ һ’а ни 
хӧ лам ти йе Хwә де р’а бь кьн, нә 
кӧ бь р’и йа Qа ну на нь ви сар. 

Qанунугӧнә
7Аwа әм чь бе жьн? Гә ло 

Qа нун гӧ нә йә? На хер! Ле 
бә ле мь не гӧ нә нас нә кь ра, 
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һә гәр Qа ну не ни бу йа. Мә сә лә, 
дьл һа вь жи жи мь не нь за нь-
бу йа гӧ нә йә, һә гәр Qа ну не 
нә го ть бу йа: «Дьл һа вь жи йе 
нә кә»*. 8Ле гӧ нә жь т’ә ми йе 
мә щал станд, на ва мьн да һәр 
щу р’ә дьл һа вь жи пеш да анин. 
Чьм ки бе qа нун гӧ нә мь ри 
йә. 9Әз хwә ха wәх тә ке бе йи 
qа нун сах бум, ле га ва т’ә ми 
гь һиш тә мьн, гӧ нә сах бу 10у 
әз мь рьм. Әw т’ә ми йа кӧ wе 
жи йин бь да мьн, һә ма әw жи 
бу сә бә бе мь рь на мьн. 11Чьм ки 
гӧ нә жь т’ә ми йе мә щал станд 
әз ха пан дьм у бь wе кӧш тьм. 
12Аwа Qа нун пи роз ә у т’ә-

ми йа wе пи роз, р’аст у qәнщ ә. 
13Wә ки ӧса йә йа qәнщ мьн р’а 
бу мь рьн? На хер! Ле әв кь ре 
гӧ нә бу, кӧ бь йа qәнщ мь рьн 
сәр мьн да ани. Әв йәк аһа бу, 
wә ки һ’ӧ нӧ ре гӧ нә к’ьфш бә 
у бь т’ә ми йе һе гӧ нә к’а ри йа 
гӧ нә к’ьфш бә. 

Шәр’енәхӧйайинаваинсенда
14Бә ле әм за ньн кӧ Qа нун 

р’ӧ һ’а ни йә, ле әз хун у гошт 
ьм, хӧ ла мә ки гӧ нә р’а фь ро ти. 
15Чьм ки әз фә’м на кьм чь дь кьм. 

Нә кӧ wи тьш ти дь кьм, чь кӧ 
дь хwа зьм, ле wи тьш ти дь кьм, 
чь кӧ бәр ч’ә’ ве мьн р’әш ә*. 
16Ле һә гәр әз тьш те нә бь дь ле 
хwә дь кьм, Qа ну не р’а qайл ьм, 
кӧ әw qәнщ ә. 17Ле аwа нә кӧ әз 
wе йә ке дь кьм, ле бә ле гӧ не кӧ 
на ва мьн да дь ми нә дь кә. 18Әз 
за ньм кӧ на ва мьн да, аwа го ти 
бьн йа т’а мьн да, т’ӧ тьш те qәнщ 
на ми нә, чьм ки хи рә та мьн qә-
бул на кә, ле әw йәк мьн р’а ль 
һәв на йе. 19Бә ле wе qән щи йа 
кӧ дь хwа зьм бь кьм на кьм, ле 
хь ра би йа кӧ на хwа зьм wе дь-
кьм. 20Һә гәр әз wи тьш те нә 
бь дь ле хwә дь кьм, иди нә кӧ 
әз дь кьм, ле әw гӧ не кӧ на ва 
мьн да дь ми нә, әw дь кә. 
21Аwа әз qа ну нә ке дь би ньм: 

Га ва дь хwа зьм кӧ qән щи йе бь-
кьм, бе һ’әм де мьн дь бә хь ра би. 
22Әз бь к’у ра йи йа дь ле хwә 
qа ну на Хwә де бә гәм дь кьм, 
23ле qа ну нә кә дьн на ва хwә да 
дь би ньм кӧ мь qа бь ли wе qа ну на 
һ’ь ше мьн бә гәм кь ри йә дь кә 
шәр’ у мьн дь кә һе си ре qа ну на 
гӧ на, йа кӧ на ва мьн да йә. 24Әз 
чь мә рь вә ки һе сир-бә лән газ 
ьм! К’и wе мьн жь дәс те ви 

* 7:7 Дәр к’ә тьн 20:17; Qа ну на Дӧ ща ри 5:21. 
* 7:15 Га ла ти 5:17. 
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qа ль бе п’уч’и-мь ри хь лаз кә? 
25(Шь кьр жь Хwә де р’а, бь са йа 
Хӧ да не мә Иса Мәсиһ!) 

Бь ви аwайи әз хwә ха бь 
һ’ьш-аqь ле хwә хӧ лам ти йе 
qа ну на Хwә де р’а дь кьм у бь 
qа ль бе хwә хӧ лам ти йе qа ну на 
гӧ на р’а дь кьм. 

ЖийинабьР’ӧһ’еХwәде

81Нь һа иди ди wа на wан 
на бә, йед кӧ т’ә ви Мәсиһ 

Иса бу нә йәк*. 2Чьм ки qа ну-
на Р’ӧ һ’е кӧ жи йи не дь дә, бь 
са йа Мәсиһ Иса әз жь qа ну на 
гӧ на у мь рь не хь лазф кь рьм. 
3Бә ле чь кӧ Qа ну не жь дәст 
бе т’а qә ти йа бьн йа т’а мә рь-
ва йе нь ка рь бу бь кь ра, Хwә де 
әw йәк кьр, Кӧ р’е Хwә дьл qе 
бьн йа т’а мә рь ва йи йә гӧ нә-
к’ар да бо на гӧ на шанд. У аһа 
Әwи wе бьн йа т’е да ди wа на 
гӧ нә кьр, 4wә ки р’ас т бу на 
т’ә ми йед Qа ну не на ва мә да бе 
qә дан дь не, әм кӧ бь бьн йа т’а 
мә рь ва йи на жин, ле бь Р’ӧһ’. 
5Йед кӧ ль го ра бьн йа т’а мә-
рь ва йе дь жин, әw сәр тьш тед 
бьн йа т’а мә рь ва йе дь фь кь рьн, 
ле йед ль го ра Р’ӧһ’ дь жин, әw 

сәр тьш тед Р’ӧһ’ дь фь кь рьн. 
6Ахь ри йа фь кь ра бьн йа т’а 
мә рь ва йе мь рьн ә, ле ахь ри йа 
фь кь ра Р’ӧһ’ жи йин у ә’дь ла йи 
йә. 7Чьм ки фь кь ра бьн йа т’а 
мә рь ва йе дьж мь не Хwә де йә, 
әw бәр qа ну на Хwә де хwә 
наш ке нә, нә жи дь ка рә. 8Әwед 
бь бьн йа т’а мә рь ва йе дь жин, 
нь ка рьн ль Хwә де хwәш бен. 
9Ле һун бь бьн йа т’а мә рь ва-

йи на жин, ле бь Р’ӧһ’ дь жин, 
һә гәр р’аст Р’ӧ һ’е Хwә де на ва 
wә да дь ми нә. Ле һә гәр Р’ӧ һ’е 
Мәсиһ дь ле йә ки да т’ӧнә, әw нә 
п’а ра Wи йә. 10У һә гәр Мәсиһ 
дь ле wә да йә, qа льб мь ри йә, 
чьм ки wә гӧ нә кьр, ле Р’ӧһ’ 
жи йин ә бо на wә, чьм ки һун 
р’аст һа ть нә һ’ә са бе. 11У һә гәр 
әw Р’ӧ һ’е кӧ Иса жь мь рь не 
р’а кьр на ва wә да дь жи, кӧ 
ӧса йә Әwе Мәсиһ жь мь рь не 
р’а кьр, wе бь wи Р’ӧ һ’е Хwә йи 
на ва wә да, жи йи не бь дә qа ль бе 
wә йи п’у ч’и-мь ри жи. 

12Бо на ве йә ке хушк-бь ра но, 
әм дәйн дар ьн, ле нә дәйн да ред 
бьн йа т’а мә рь ва йе, кӧ ль го ра wе 
бь жин. 13Чьм ки һә гәр һун ль 
го ра бьн йа т’а мә рь ва йе бь жин, 

* 8:1 Нав дәст нь ви са ред паш wәх ти йе да әв жи һә йә: «Бь бьн йа т’а мә-
рь ва йи на жин, ле бь Р’ӧһ’» (8:4 бь нь һе р’ьн). 
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һу не бь мь рьн, ле һә гәр һун бь 
Р’ӧһ’ кь ред бьн йа т’а мә рь ва йе 
бь кӧ жьн, һу не бь жин. 

14Әwед кӧ бь Р’ӧ һ’е Хwә де те-
нә р’е бә ри кь рь не, әw ьн ла wед 
Хwә де. 15Чьм ки wә р’ӧ һ’ә ки ӧса 
нә стан ди йә, кӧ wә ди са бь кә 
хӧ лам бь тьр сьн, ле wә әw Р’ӧһ’ 
стан ди йә, Йе кӧ wә дь кә ла wед 
Хwә де, бь К’и жа ни га зи Wи дь-
кьн: «Аббаф!» аwа го ти «Ба во!»* 
16Һә ма әw Р’ӧһ’ Хwә ха т’ә ви 
р’ӧ һ’е мә шә’ дә ти йе дь дә, кӧ 
әм за р’ед Хwә де нә. 17У һә гәр 
зар’ ьн, ӧса жи хwә йи wар ьн, 
wа ре Хwә де нә у т’ә ви wар ти йа 
Мәсиһ ьн. Бә ле һә гәр әм т’ә ви 
щә фа йе Мәсиһ бу нә, әме т’ә ви 
р’у мә та Wи бьн жи. 

Р’умәтасоздайи
18Әз аһа т’әх мин дь кьм, кӧ 

щә фе мә йи ви зә ма ни, ль бәр 
р’у мә та wе мә ва* ә’йан бә, нә 
т’ӧ тьшт ә. 19Һ’ә му ә’фь рин жи 
бе сә бьр ч’ә’в нь һе р’и хӧ йа бу на 
ла wед Хwә де нә. 20Бә ле ә’фь рин 

жи бәр ба йе бә та ли йе к’ә тьн, 
нә кӧ бь һ’әм де хwә, ле Хwә де 
әw да нә ве йә ке*. Ле бә ле әw 
гӧ ман һә бу, 21кӧ ә’фь ри не хwә-
ха жи жь wе хӧ лам ти йа п’уч’ 
аза бьн у т’ә ви аза йи у р’у мә та 
за р’ед Хwә де бьн. 22Чьм ки әм 
за ньн кӧ һ’ә му ә’фь рин һ’ә та 
нь һа бь һәв р’а дь кь нә за рә-зар 
у ми на еша к’ӧл фә теф дь к’ь ши-
ньн. 23У нә т’ә не ә’фь рин, ле 
әм хwә ха жи, кӧ мә ча wа бә реф 
дә рә мә та пе шьн* Р’ӧ һ’е Пи роз 
станд, на ва хwә да за рә-зар ьн 
у wе һи ви йе нә, һ’ә та әм һә qе 
лаw тийа Хwә де бьс ти ньн, аwа 
го ти әм бь гь һи жь нә аза йи йа 
qа ль бе хwә**. 24Бә ле ве гӧ ма не-
да әм хь лаз бун. Ле әw гӧ ма на 
кӧ те ди ть не, әw нә гӧ ман ә, 
чьм ки йәк ча wа дь ка рә гӧ ма на 
wи тьш ти бә, к’и жан ль бәр 
ч’ә’ ва йә? 25Ле һә гәр гӧ ма на 
мә ль тьш те нә ди ти йә, әм бь 
сә бь ре һи ви йе бь ми ньн. 
26Ӧса жи Р’ӧ һ’еф Пи роз те 

һә wа ра бе т’а qә ти йа мә, чьм ки 

* 8:15-17 Га ла ти 4:5-7. 
* 8:18 Аһа жи те фә’м кь рь не: «На ва мә да». 
* 8:20 Дәст пе бун 3:17. 
* 8:23 Аһа те фә’м кь рь не: «Хwә де ча wа п’еш к’е ша пе шьн Р’ӧ һ’е Пи роз 
дь дә» йан жи: «Р’ӧ һ’е Пи роз ча wа бә ре дә рә мә та Хwә де йә пе шь нә кӧ 
Хwә де дь дә ба wәр мәнд дьс ти ньн». 
** 8:23 Ко рьн т’и II, 5:1-4. 
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әм нь за ньн гә рә ке ча wа дӧа 
бь кьн*, ле Р’ӧ һ’е Пи роз Хwә ха 
бь го ть нед к’ә сә рә на йе нә сәр 
зар-зь ма на, бо на мә ла ва-нав-
че ти йе дь кә. 27У Йе дь ла ә’нә нә 
дь кә занә фь кь ра Р’ӧ һ’е Пи роз 
чь йә, чьм ки Әw wә кә qь ра ра 
Хwә де бо на мә рь вед Хwә де 
ла ва-нав че ти йе дь кә. 
28Әм за ньн кӧ һәр тьш ти да 

Хwә де дь кә кӧ wан р’а бь бә 
qән щи, йед кӧ Wи һ’ьз дь кьн* 
у ль го ра qаз-qӧд рә та Wи га-
зи кь ри нә. 29Чьм ки Хwә де 
к’и жан пеш да бь жар тьн, әw жи 
пеш да к’ьфш кь рьн, кӧ бь бь нә 
ми на Кӧ р’е Wи, wә ки Иса на ва 
гә ләк хушк-бь ра да нь хӧ ри бә. 
30К’и жан пеш да к’ьфш кь рьн, 
га зи wан жи кьр у га зи к’и жа-
на кьр, әw жи бе сущ кь рьн у 
к’и жан бе сущ кь рьн, әw жи 
хwә йи р’у мәт кь рьн. 

Һ’ьзкьрьнаХwәде:ҺәгәрИса
йарә,к’иwенәйарбә?

31Аwа әм чь бе жьн бо на ван 
тьш та? Һә гәр Хwә де пьш та мә 

йә, к’и дь ка рә мь qа бь ли мә бә? 
32Әwе кӧ һ’әй фа Wи Кӧ р’е Wи 
нә һат, ле бо на мә һ’ә му йа да 
дәр, иди wе ча wа һәр тьш ти 
т’ә ви Wи п’еш к’е ши мә нә кә? 
33К’и дь ка рә бь жар ти йед Хwә де 
гӧ нә к’ар кә? Хwә де йә, кӧ wан 
бе сущ дь кә. 34К’и дь ка рә wан 
нә һәq кә? Мәсиһ Иса йә кӧ бо на 
wан мьр, ле бә ле жь мь рь не р’а бу 
жи у к’е лә каф Хwә де йә р’ас те 
йә, бо на мә ла ва-нав че ти йе 
дь кә. 35Чь wе бь ка рь бә мә жь 
wе һ’ьз кь рь на Мәсиһ бь qә-
ти нә? Дәрд-кӧл, тә’ ли-тән ги, 
зе ран дьн, хә ла йи-щә ла йи, 
бе сь т’а ри, qә дә-бә ла йан шур? 
36Ча wа нь ви сар ә: 
 «Бо на Тә әм һәр р’ож бәр 

мь рь не нә, 
 ми на пә за сәр же кь рь не һ’ә-

саб дь бьн»*. 
37Ле әм на ва ван һ’ә му тьш та-

да һе зе дә сәр дь к’ә вьн, бь са йа 
Әwи кӧ әм һ’ьз кь рьн. 38Чьм ки 
әз ә’сә йи за ньм кӧ нә мь рьн, 
нә жи йин, нә мьл йа к’әтф, нә 
шәх сәк, нә тьш тед һа зьр, нә 

* 8:26 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бо на чь дӧа бь кьн». 
* 8:28 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Әм за ньн кӧ һәр тьшт wан р’а 
дь бь нә qән щи йед кӧ Хwә де һ’ьз дь кьн». 
* 8:36 Зә бур 44:22. 
* 8:39 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Нә бь льн да йи, нә к’у ра йи». 
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тьш тед wе бен, нә т’ӧ qә wат, 
39нә йед жор ьн, нә йед жер ьн* 
у нә жи ә’фь ри нә ки ма йин дь-
ка рә мә жь һ’ьз кь рь на Хwә де 
бь qә ти нә, йа кӧ бь дәс те Хӧ дан 
Мәсиһ Иса п’а ра мә к’ә ти йә. 

Хwәдеумьләтеwи
щьһуйебьжарти

91Әз бь Мәсиһ бе хе льф 
р’аст дь бе жьм у иса фаф 

мьн жи бь са йа Р’ӧ һ’е Пи роз 
мьн р’а шә’ дә ти йе дь дә, 2кӧ 
әз гә лә ки бәр хwә дь к’ә вьм у 
кӧ ла дь ле мьн жи к’ур ә. 3Чьм-
ки мьн хwә ха дь хwәст нь фьр’ 
ль мьн бь бу йа, т’е ла мьн жь 
Мәсиһ бь qә ти йа, бо на мь лә те 
мь ни жь хун-гош те мьн, 4кӧ 
исра елиф нә. Ль wан дь к’ә вә 
бь бь нә ла wед Хwә де, Хwә де 
р’у мә та Хwә ни ша ни wан да, 
пәй манф т’ә ви wан гь ре дан, 
qа ну нед Хwә да нә wан у кь рь нә 
хwә йед һ’ә бан дьн у со зед да-
йи*. 5Кал-бав жи жь wан ьн у 
Мәсиһ жи али йе хун у гошт да 
жь нав wан һат, кӧ сәр һ’ә му-

йа р’а Хwә де йе һ’ә та-һ’ә та йе йи 
һе жа йи шь кь ри йе йә. Амин. 
6Ле бә ле на qә wь мә кӧ созе 

Хwә де хе льф дә ре, чьм ки нә кӧ 
әw һ’ә му нә исра ели, йед кӧ жь 
Исра ел дь не к’ә ть нә 7у нә жи 
һ’ә му йед жь бә дә на Бь ра һим 
бу нә за р’ед wи йә һәq-һ’ә лал 
ьн, ле һа ти йә го ть не: «Зӧ р’ә та 
тә йе Ис һаq даф бе нав кь рь не»*. 
8Аwа го ти за р’ед Хwә де нә әw 
ьн, йед кӧ жь бә дә на т’ә би-
йә ти нә, ле за р’ед соз да йи wе 
зӧ р’әт бе нә һ’ә са бе. 9Чьм ки 
созе го ти әв бу: «Са лә кә дьн 
ви ча хи әзе ль сәр тә да бем у 
кӧ р’ә ке Сә ра йе р’а бь бә»*. 10Ле 
нә т’ә не әв бу, Р’е ве каф жи бь дӧ 
кӧ р’а жь ба вә ки һ’әм лә дәр к’әт, 
аwа го ти жь ба ве мә Ис һаq. 
11‑12Га ва кӧ р’ьк һе нә бь бун, 
һе qән щи-хь ра би нә кь рь бун, 
Р’е ве ка йе р’а һа тә го ть не: «Йе 
мә зьн wе хӧ лам ти йе ль йе бь-
ч’ук бь кә».* Әв йәк бу, wә ки 
qь ра ра Хwә де wә кә бь жар ть на 
Wи дә ре, нә кӧ кь ра ва гь ре да йи 
бә, ле ль го ра га зи йа Хwә де бә. 

* 9:4 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ль wан дь к’ә вә бь бь нә за р’ед 
Хwә де, хwә йед р’у мәт, пәй ма на, Qа ну на да йи, һ’ә бан дьн у со зед да йи». 
* 9:7 Дәст пе бун 21:12. 
* 9:9 Дәст пе бун 18:10, 14. 
* 9:11-12 Дәст пе бун 25:23. 



363

Р’О МА ЙИ, 9  

13Ча wа нь ви сар ә: «Мьн Аqубф 
һ’ьз кьр, ле жь Әсаwф чум»*. 
14Әм иди чь бе жьн? Гә ло 

нә һә qи йа Хwә де һә йә? На хер! 
15Чьм ки Му са р’а дь бе жә: «Әз 
к’и жа ни бе мә р’ә’ ме, Әзе бе мә 
р’ә’ ме у дь ле Мьн сәр к’е бь-
шә wь тә, wе бь шә wь тә»*. 16Әв 
йәк иди нә жь хwәс тьн йан 
хи рә та ме рьв ә, ле жь р’ә’ ма 
Хwә де йә. 17Чьм ки нь ви са ра 
пи роз Фь рә wьн р’аф дь бе жә: 
«Бо на wе йә ке Мьн тӧ кь ри 
п’ад ша, wә ки qә wа та Хwә бь 
тә бь дь мә к’ьф ше у на ве Мьн 
т’ә ма ми йа дьн йа йе да бе го-
ть не»*. 18Аwа Хwә де к’и жа на 
дь хwа зә те р’ә’ ме у к’и жа на 
дь хwа зә wан сәр һ’ьшк дь кә. 

Һерсур’ә’маХwәде
19Кӧ ӧса йә те мьн р’а бе жи: 

«Ле иди чь ма Хwә де мә нә һәq 
дь кә? К’и дь ка рә ль бәр qь ра-
ра Wи р’а бә?» 20Ле тӧ к’и йи, 
ә’в до, кӧ ль бәр го ть на Хwә-

де р’а дь би? Гә ло щер’ дь ка рә 
щер’ кәр р’а бе жә: «Тә чь ма әз 
аһа че кь рь мә?»* 21Чь ма һ’ӧ кӧ ме 
щер’ кәр сәр ахе т’ӧнә кӧ жь wе 
һ’ә р’и йа сть ра йи һьн дәр да недф 
бо на р’у мә те че кә, һьн жи бо на 
бе р’у мә те? 22Ле чь ве йә ке р’а 
һә йә, һә гәр Хwә де хwәст бә ри 
к’ьфш кь рь на һерс у qә wа та Хwә, 
бь ду мь ка дь реж гә лә ки сә бь ра 
Хwә ль wан дәр да нед һе жа йи 
һер се би нә, йед кӧ ӧн да бу не р’а 
һа зьр сә кь ни нә?* 23Wи әв йәк 
кьр, wә ки дәw лә мәнд ти йа р’у-
мә та Хwә wан дәр да на р’а бь дә 
к’ьф ше, йед кӧ бу нә хwә йе ве 
р’ә’ ме, к’и жан кӧ Wи пеш-
да һа зьр кь рь бун, wә ки әw 
т’ә ви р’у мә та Wи бь бу на. 24У 
әw дәр да нед га зи кь ри әм ьн, 
нә кӧ т’ә не жь щь һу йа, ле жь 
нә щь һу йа жи, 25ча wа к’ь те ба 
Һо се й а да Әw дь бе жә: 
 «Щьм ә’ та кӧ нә щьм ә’ та Мьн 

ә, Әзе бе жь ме: ‹Щьм ә’ та 
Мьн› 

* 9:13 Ма ла хи 1:2-3. 
* 9:15 Дәр к’ә тьн 33:19. 
* 9:17 Дәр к’ә тьн 9:16. 
* 9:20 Иша йа 29:16; 45:9. 
* 9:22 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Ле чь ве йә ке р’а һә йә, һә гәр Хwә де бь 
ду мь ка дь реж ль wан дәр да на сә бьр дь кә, к’и жан һе жа йи wе һер се 
нә у ӧн да бу не р’а һа зьр сә кь ни нә, чьм ки Wи хwәст һер са Хwә бь дә 
к’ьф ше у qә wа та Хwә wан ва ә’йан кә?» 
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 у йа нә дә лал Әзе бе жь ме: 
‹Дә лал›»*. 

26 У «wе дә ра кӧ wан р’а һа тә 
го ть не: ‹Һун нә щьм ә’ та 
Мьн ьн›, 

 һә ма ль wьр жи әwе ла wед 
Хwә де йе сах бе нә го ть не»*. 

27Иша йаф жи бо на Исра ел дь кә 
га зи дь бе жә: 
 «Һә гәр һ’ә са бе за р’ед Исра ел 

wә кә qу ма бә’ ре бә, т’ә не 
һь нәк wе же хь лаз бә. 

28 Чьм ки Хӧ дан wе кьн у кӧрт 
зу ть ре ди wа на дь не бь кә».* 

29У ча wа Иша йа бә ри ве йә ке 
гот: «Һә гәр Хӧ да не Зор мә р’а 
зӧ р’әт нә һьш та, әме бь к’ә та на 
р’о жа Со до меф у бь бу на ми на 
Го мо ра йе»**. 

ИсраелуМьзгини
30Әм иди чь бе жьн? Нә щь-

һу йед кӧ пәй р’аст һ’ә саб бу не 
нә дь чун, гь һиш ть нә р’аст һ’ә-
саб бу не, wе р’аст һ’ә саб бу на жь 
ба wә ри йе, 31ле Исра ел кӧ пәй 
Qа ну не дь чу кӧ р’аст бе һ’ә са бе, 
нә гь һиш тә wе йә ке. 32Чь ма? 

Чьм ки әw нә кӧ бь ба wә ри йе 
бу, ле бь кь ред хwә. У әw сәр 
кә вь ре ль к’ӧ ман дь не да к’әт 
һол бу, 33ча wа нь ви сар ә: 
 «Ва Әз кә вь рә ки ль к’ӧ ман-

дь не Си йо не даф да ти ньм, 
 зь на рә ки же һол бу не 
 ле һәр кә се кӧ ба wә ри йа 

хwә Wи би нә, wе шәр ми 
нә бә»*.

 

101Хушк-бь ра но! Дӧа у хwәс-
ть на дь ле мьн жь Хwә де 

бо на хь лаз бу на Исра еле йә. 2Әз 
шә’ де wа на мә, кӧ әw һьн да ва 
Хwә де да хwә йи хи рәт ьн, ле әв 
йәк бе за нә бун ә. 3Wа на фә’м 
нә кьр, кӧ Хwә де ча wа ме рьв р’аст 
һ’ә саб дь кә, хwәс тьн бь щу р’е 
хwә һ’и ме һә qи йе дай ньн у ль 
бәр һә qи йа Хwә де та нә бун. 
4Чьм ки бь Мәсиһ Qа нун сәр 
һәв да һат, кӧ һәр ба wәр мәнд 
бь wи р’аст бе һ’ә са бе. 

Һәркәсдькарәхьлазбә
5Бо на wе р’аст һ’ә саб бу на жь 

Qа ну не Му са аһа дь нь ви сә: 

* 9:25 Һо сә йа 2:23. 
* 9:26 Һо сә йа 1:10. 
* 9:27-28 Иша йа 10:22-23. 
* 9:29 Иша йа 1:9. 
** 9:29 Дәст пе бун 19. 
* 9:33 Иша йа 8:14; 28:16. 
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«Мә рь ве кӧ Qа ну не бь qә ди нә, 
бь wе жи әwе бь жи»*. 6Ле р’аст-
һ’ә саб бу на кӧ жь ба wә ри йе йә, 
аһа дь бе жә: «Дь ле хwә да нә бе-
жә: К’е wе р’а бә ә’з мен?»* (аwа 
го ти Мәсиһ жор да би нә), 7йан: 
«К’е wе һә р’ә ди йа ре мь ри йа?»* 
(аwа го ти Мәсиһ жь на ва мь ри-
йа дәр хә). 8Ле бә ле нь ви сар чь 
дь бе жә? «Хә бә ра Хwә де ль щәм 
тә йә, ль сәр за ре тә йә у дь ле 
тә да йә»*, (аwа го ти әw хә бә ра 
ба wә ри йе, йа кӧ әм дан на син 
дь кьн). 9Һә гәр тӧ бь дә ве хwә 
иq рарф бь ки, кӧ Иса Хӧ дан ә 
у дь ле хwә да ба wәр бь ки, кӧ 
Хwә де Әw жь на ва мь ри йа р’а-
кь ри йә, те хь лаз би. 10Чьм ки 
бь дьл йәк ба wәр дь кә, р’аст 
те һ’ә са бе у бь дәв иq рар дь кә, 
хь лаз дь бә. 11Ча wа нь ви сар 
дь бе жә: «Һәр кә се кӧ ба wә-
ри йа хwә Wи би нә, wе шәр ми 
нә бә»*. 12Ль вьр фьр qи т’ӧнә 
на ва щь һу у нә щь һу йа да, чьм ки 
Хӧ да не һ’ә му йа йәк ә, һьн да ва 

wан һ’ә му йа да жи мәр’д ә, к’и-
жа нед га зи Wи дь кьн. 13Чьм ки 
нь ви сар дь бе жә: «К’и га зи на ве 
Хӧ дан кә, wе хь лаз бә»*. 

QӧсураИсраеле
14Ле wе ча wа га зи Wи кьн, 

һә гәр ба wә ри йа хwә Wи нә-
ани нә? Йан wе ча wа ба wә ри йа 
хwә Wи би ньн, һә гәр бо на Wи 
нә бь һис ть нә? Йан wе ча wа бь-
бь һен, һә гәр хә бәр дан на син 
нә бә? 15Йан wе ча wа хә бә ре 
дан на син кьн, һә гәр нә йе-
нә шан дь не? Ча wа нь ви сар ә: 
«Чь qа си һ’ә wас ьн га вед йед 
мьз ги ни йа хе ре дь дьн!»* 

16Ле һ’ә му йа гӧ р’а Мьз ги ни йе 
нә кьр, чьм ки Иша йа дь бе жә: 
«Хӧ дан, к’е әw го ть на кӧ мә гот 
ба wәр кьр?»* 17Аwа ба wә ри жь 
бь һис ть не те у бь һис тьн жи жь 
го ть нед бо на Мәсиһ. 
18Ле бә ле әз дь пьр сьм: Гә ло 

wа на нә бь һист? На qә wь мә. 
Чьм ки нь ви сар ә: 

* 10:5 Qа ну на К’а һин ти йе 18:5. 
* 10:6 Qа ну на Дӧ ща ри 30:12. 
* 10:7 Qа ну на Дӧ ща ри 30:13. 
* 10:8 Qа ну на Дӧ ща ри 30:14. 
* 10:11 Иша йа 28:16. 
* 10:13 Йоел 2:32. 
* 10:15 Иша йа 52:7. 
* 10:16 Иша йа 53:1. 
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 «Дәнгеwант’әмамийаә’р
деһьлдаухәбәраwанль
qӧлбеддьнйайебәлабу»*.

19 Әздисадьпьрсьм:ГәлоИсра
елпенәһ’әсийа?ПешийеМуса
дьбежә:
 «Әзебьмьләтенәмьләт

һеланабьдьмәwә
 убьмьләтәкибефә’мһерса

wәр’акьм»*.
20 УИшайамерк’имидьбежә:
 «Әзwанвадәрк’әтьм,к’и

жанльМьннәдьгәр’ийан
 уӘзwанваә’йанбум,к’и

жанабонаМьннәдьпьр
син»*.

21 ЛебәлебонаИсраеледь
бежә:«Т’әмамийар’ожеМьн
дәстеХwәдьрежимьләтәки
сәрһ’ьшкухwәсәрихwәкьр»*.

Р’ә’ ма Хwә де һьн да ва  
мь лә те Wи Исра еле да 

11  1 Аwаәздьпьрсьм:ГәлоХwәдедәстжьщьмә’та
Хwәкьр?Нахер!Әзхwәхажи

исраелимә,жьзӧр’әтаБьраһим
ьм,жьqәбилаБьнйаминф*.
2 Хwәдедәстжьщьмә’таХwә
нәкьр,к’ижанпешдабьжарть
бу.Йанһунньзаньнсәрһатийа
Елйасдафньвисарчьдьбежә
чаwа,wишькийатефИсраеле
льХwәдедькьрдьгот?3 «Хӧдан,
п’ехәмбәредТәкӧштьн,гори
гәһедфТәхьрабкьрьн,т’әнеәз
мамәупәймьнжик’әтьнәкӧ
бькӧжьн»*.4 ЛещабаХwәдечь
бу?«МьнХwәр’аһ’әфтһ’әзар
мәрихwәйкьрьнә,йедкӧль
бәрБаә’лфчокнәданә»*.5 Ӧса
жиньһавизәманидаһьнәкәбь
к’әрәмаХwәдебьжартиманә.
6 Уһәгәрбьк’әрәмейә,иди
нәжькьрайә,һәгәрӧсабу
йа,к’әрәмидинәдьбук’әрәм.

7 Идичь?Исраелнәгьһиштә
wечькӧдьгәр’ийа,лейедбь
жартигьһиштьнеуйедмайин
корбун,8 чаwаньвисарә:
 «Хwәдешәвәр’әшакораани

сәрwан,

*10:18Зәбур19:4.
*10:19QанунаДӧщари32:21.
*10:20Ишайа65:1.
*10:21Ишайа65:2.
*11:1Филипи3:5.
*11:3П’адшатиIII,19:10,14.
*11:4П’адшатиIII,19:18.
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 кӧ бь ч’ә’ ва нә би ньн у бь 
гӧ һа нә бь һен, һ’ә та р’о жа 
иро йин»*. 

9У Да wьд дь бе жә: 
 «Дә бь ра т’әхт-сь фь ред wан 

ль wан бь бь нә т’ор’ у т’ә-
ләк, 

 qә дә-бә ла жи һә qе wан бә. 
10 Бь ра ава р’әш бе сәр ч’ә’ вед 

wан, нә би ньн 
 у пьш та wан т’ь ме тә wи йа йи 

бә».* 
11Аwа әз дь пьр сьм: Гә ло әw 

жь р’е дәр к’ә тьн, кӧ ӧн да бьн? 
На хер! Ле нә һә qи йа wан бу 
сә бә бе хь лаз бу на нә щь һу йа, кӧ 
по зе wан жи бь шә wь тә. 12Һә гәр 
нә һә qи йа wан бу сә бәб кӧ дьн-
йа дәw лә ти бә у к’ә ть на wан бу 
сә бәб кӧ нә щь һу дәw лә ти бьн, 
ле wе һе чь qас к’ар бә га ва т’ә-
ма ми йа wан хь лаз бә! 

Хьлазбунанәщьһуйа
13Нь һа әз wә нә щь һу йа р’а 

дь бе жьм: Бә ле әз шан ди йе нә-
щь һу йа мә, qӧ ль хе хwә бь льнд 
дь кьм, 14бәл ки бь ка рь бьм по зе 
йед жь хун у гош те хwә бь дь-
мә шә wа те у жь wан һь нә ка 

жи хь лаз кьм. 15Чьм ки һә гәр 
т’әх сир бу наф wан бу сә бә бе ль-
һәв һа ть на дьн йа йе т’ә ви Хwә де, 
иди ле qә бул бу на wа не бь бә 
чь, һә гәр нә сах бу на мь ри йа? 
16Һә гәр гь рь ка һә вир, ча wа 

бә реф дә рә мә та пе шьн Хwә де р’а 
да йи һ’ә лал ә, кӧ ӧса йә т’ә ма-
ми йа шкә ве пе ва һ’ә лал ә*. У 
һә гәр р’аw пи роз ьн, ч’ь qьл жи 
пе р’а пи роз ьн. 17Һә гәр жь wан 
ч’ь qь ла һь нәк шкәс тьн, ле тӧ, 
нә щь һу да ра зәй т’у не йә бә йа ни 
бу йи, дәw са wан һа ти сәр ва-
кь рь не у т’ә ви qьн йа та р’а wед 
зәй т’у не бу йи, 18тӧ дь ле хwә ль 
wан ч’ь qь лед шкәс ти ша нә кә. Ле 
һә гәр дь ле хwә ша ки, бир би нә, 
wә ки нә кӧ тә р’аw жор гьр ть нә, 
ле р’а wа тӧ гьр ти йи. 19Иди те 
бе жи: «Ч’ь qьл шкәс тьн, wә ки 
әз бе мә сәр ва кь рь не». 20Р’аст 
ә. Әwа на жь дәст нә ба wә ри йе 
шкәс тьн у тә бь ба wә ри йе һ’им 
гьрт. К’ӧ бар нә бә, ле бь тьр сә. 
21Чьм ки һә гәр һ’әй фа Хwә де 
ч’ь qь лед бьн йа т’и нә һат, һ’әй фа 
Wи wе тә жи нә йе. 22Аwа ди на 
хwә бь дә ши рь на йи у һ’ьш кийа 
Хwә де, Әw һ’ьшк ә һьн да ва жь 

* 11:8 Qа ну на Дӧ ща ри 29:4; Иша йа 29:10. 
* 11:9-10 Зә бур 69:22-23. 
* 11:16 Жь мар 15:19, 20. 
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р’е к’ә ти йа да у ши рьн ә һьн да ва 
тә да, һә гәр на ва ши рь на йи йе-
да бь ми ни. Ле һә гәр на, те жи 
бе йи бь р’и не. 23Ле һә гәр щь һу 
на ва нә ба wә ри йе да нә ми ньн, 
wе бе нә сәр ва кь рь не, чьм ки 
Хwә де ди са дь ка рә wан сәр ва-
кә. 24Чьм ки һә гәр тӧ, нә щь һу 
wә ки бьн йа т’а хwә да ч’ь qь ле 
зәй т’у на бә йа ни бу йи у һа ти 
бь р’ин, сәр wе зәй т’у на qән щә 
нә жь бьн йа т’а хwә һа ти сәр ва-
кь рь не, ле һе чь qас р’ь һ’әт әwе 
кӧ ч’ь qь лед бьн йа т’и нә, wе сәр 
зәй т’у на хwә бе нә сәр ва кь рь не. 

Р’ә’маХwәдейә
һьндаваһ’әмуйада

25Әз на хwа зьм хушк-бь ра но, 
кӧ һун һаш жь ве сӧ р’е т’ӧнә-
бьн, кӧ һун хwә дәw са зана 
да нә йн ьн. П’а рә кә мь лә те 
Исра еле wе сәр һ’ьшк бь ми нә, 
һ’ә та һ’ә са бе wан нә щь һу йед 
кӧ wе хь лаз бьн т’ә мам бә. 26Бь 
ви аwайи т’ә ма ми йа Исра еле 
wе хь лаз бә, ча wа нь ви сар ә: 
 «Аза кьр wе жь Си йо не бе 
 у бе хwә де ти йе жь Аqуб дур 

хә. 

27 У әв ә пәй ма на Мь нә т’ә ви 
wан, 

 га ва Әз гӧ нед wан һьл дьм»*. 
28Мьз ги ни йе кӧ дь нь һе р’и, 

әwа на дьж мьн ьн бо на ха ть ре 
wә, ле бь жар ть не кӧ дь нь һе р’и, 
әwа на һ’ьз кь ри нә, бо на ха ть ре 
кал-ба вед wан. 29Чьм ки Хwә де 
к’и жа на дь бь же рә у п’еш к’е ша 
дь дә к’е, wе йә ке да нә п’ош ман 
ә. 30Ча wа wә жи wәх тә ке гӧһ-
да ри йа Хwә де нә дь кьр, ле нь һа 
бь нә гӧһ да ри йа wа на wә р’ә’м 
дит, 31ӧса жи әwа на нь һа бу нә 
нә гӧһ дар, wә ки бь р’ә’м ди ть-
на wә әw жи р’ә’ ме бь би ньн. 
32Чьм ки Хwә де һ’ә му кь рь нә 
гьр ти йед нә гӧһ да ри йе, wә ки 
һ’ә му йа жи бе р’ә’ ме. 

Пәсьндайина
занәбунаХwәде

33Чь qа си к’ур ьн дәw лә мәнд-
ти, сәр wах тиф у за нә бу на Хwә-
де! Qь ра ред Wи чь qа си жь 
һ’ьш-аqь ла дур ьн у кәс сә рә-
дә ри йе жь р’и йед Wи на кә!* 
34Ча wа нь ви сар ә: 
 «К’е не та Хӧ дан пе һ’ә си йа? 
 Йан к’е бу ши рәт к’а ре Wи?* 

* 11:27 Иша йа 59:20-21; 27:9. 
* 11:33 Иша йа 55:8-9. 
* 11:34 Иша йа 40:13; Йе рә ми йа 23:18. 
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35 Йан к’е пеш да тьш тәк да йә 
Wи, 

 wә ки Әw ди са ль wан вә гә-
р’и нә?»* 

36Чьм ки һәр тьшт жь Wи, бь 
Wи у бо на Wи нә. Шь кьр жь 
Wи р’а һ’ә та-һ’ә та йе. Амин*. 

Qӧрбанедфсахәдӧрӧфкьри

121Аwа әз һи ви жь wә 
дь кьм хушк-бь ра но, 

бо на wе дьл шә wа ти йа Хwә-
де, qа ль бе хwә ди йа ри Хwә де 
кьн, ча wа qӧр ба нә кәф са хә 
дӧ рӧф кь ри, ль Wи qә бул, йа 
кӧ һ’ә бан дь на wә йә р’ӧ һ’а ни* 
йә. 2У нә к’ә вь нә кь ра се бән де 
ве дьн йа йе, ле бь ну бу й и на 
һ’ь ше хwә wә рь нә гӧ һас ть не, 
wә ки бь за нь бьн чь йә qь ра ра 
Хwә де, кӧ qән щи, хwә ши у 
к’а мь ли йә. 
3Әз бь wе к’ә рә ма кӧ Хwә де 

да мьн, wә һәр кә си р’а дь бе-
жьм: Чь qас жь wә дь к’ә вә, жь 
wе зе дә тьр нә фь кь рьн, ле сәр 
хwә бьн, бь ра һәр кәс wә кә wе 
ба wә ри йа кӧ Хwә де п’а рә вә-

кьр, бь фь кь рә. 4Ча wа qа ль бе 
мә да гә ләк ән дәм һә нә у һ’ә му 
ән дәм кь рә ки на кьн*, 5ӧса 
жи әм гә ләк ьн, ле йәкти йа 
Мәсиһ да әм бә дә нәк ьн у һәр 
кәс жь мә ән дә мед һәв ьн. 
6Аwа анә го ри wе к’ә рә ма мә р’а 
һа ти йә да йи не, п’еш к’е шед 
хwә йә щу р’ә-щу р’ә бь дь нә 
хә ба те. Һә гәр п’еш к’е ша п’е-
хәм бәр ти йеф йә, бь ра wә кә wе 
ча па ба wә ри йе бь дь нә хә ба те, 
7һә гәр хьз мәт к’а ри йә, бь ра 
на ва хьз мәт к’а ри йе да бьн, 
һә гәр һин кь рьн ә, бь ра пәй 
һин кь рь не бьн, 8йе дьл дь дә 
ме рьв, бь ра ль пәй wе йә ке 
бә, әwе п’а рә вә дь кә, бь ра бь 
мәр’ да ни бь кә, әwе сәр wер ә, 
бь ра хи рәт бә, әwе qән щи йе 
дь кә, бь ра бь әшq у ша бь кә. 
9Һ’ьз кь рь на wә һ’ь лә к’а ри 

ни бә, жь хь ра би йе зь вер бьн, 
хwә ль qән щи йе бь гь рьн. 10Һ’ьз-
кь рь не да ча wа хушк-бь ра сәр 
һәв шә wат бьн, qә дьр кь рь не да 
жь һәв дӧ дәр баз тьр бьн, 11хи-
рә те да хwә р’а нә ди ти ни бьн, 

* 11:35 Ибо 41:11. 
* 11:36 Ко рьн т’и I, 8:6. 
* 12:1 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Һ’ә бан дь на wә йә р’аст», йан «Һ’ә бан-
дь на wә йә т’ә би йә ти». 
* 12:4-8 Ко рьн т’и I, 12:4-12. 
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р’ӧ һ’е хwә да* алав дьн, хьз-
мәт к’а ри йа Хӧ дан бь кьн, 12бь 
гӧ ма не ша бьн, тән га си йа да 
сә бьр кьн, һәр гав дӧа бь кьн, 
13дәс те хwә дь ре жи щьм ә’ та 
Хwә де йә дәст тәнг кьн, пәй 
ме ван һ’ь зи йе бьн. 
14Йе wә дь зе ри ньн һун дӧа 

wан бь кьн, бә ле дӧа бь кьн у 
нь фь р’а ль wан нә кьн*. 15Т’ә ви 
йед ша дь бьн ша бьн у т’ә ви йед 
дь гь рин бь гь рин. 16Фь кь ра wә 
һәр кә си һьн да ва һәв да йәк бә, 
к’ӧ бар-ба бах ни бьн, ле т’ә ви 
п’ә ри ша на нь мьз бьн, хwә 
дәw са зана да нә йн ьн*. 
17Жь бәр хь ра би йе ва хь ра-

би йе ль т’ӧ кә си нә кьн. Чь ль 
бәр ч’ә’ ве һ’ә му мә рь ва qәнщ 
ә, wе бь кьн. 18Чь qас жь дәст 
wә те, т’ә ви һ’ә му мә рь ва ә’дь-
ла йи йе да бьн. 19Һ’әй фе һьл-
нә дьн, дә лал но, ле щи бь дь нә 
һер са Хwә де, чьм ки нь ви сар 
ә: «Һ’әйф һьл дан дәс те Мьн 
ә, Әзе һ’әй фе һь ли ньм, Хӧ дан 
дь бе жә»*. 20Ле бә ле әв жи һә-
йә: «Һә гәр дьж мь не тә бьр’ чи 

йә, нен бь де у һә гәр т’и йә, 
аве бь де, чьм ки тӧ бь ве йә ке 
пь рис ке егьр сәр сә ре wи т’оп 
дь ки»*. 21Нә һе лә хь ра би сәр 
тә к’әвә, ле бь qән щи йе тӧ сәр 
хь ра би йе к’әвә. 

Һәләqәтийабаwәрмәндат’әви
сәрwеруһ’ӧкӧмәтедведьне

131Һәр мә рь вәк бь ра гӧ-
р’а wан һ’ӧ кӧ мә ти йа да 

бә, кӧ сәр wи р’а нә, чьм ки т’ӧ 
һ’ӧ кӧ мә ти бе йи дәс ту ра Хwә-
де т’ӧнә у әwе кӧ һә нә жи, жь 
Хwә де да нә. 2Аwа к’и кӧ бәр 
һ’ӧ кӧ мә ти йе р’а дь бә, әw бәр 
ә’мь ре Хwә де р’а дь бә у әwе кӧ 
р’а дь бьн, ди wа на Хwә де сәр 
хwә да ти ньн. 3Чьм ки сәр дар 
йед qән щи йе дь кьн на тьр си-
ньн, ле йед хь ра би йе. Тӧ дь-
хwа зи жь һ’ӧ кӧ мә те нә тьр си? 
Хwә ль qән щи йе бь гь рә, те 
бь би ши рь не wе. 4Чьм ки әw 
хьз мәт к’а ре Хwә де йә бо на 
qән щи йед тә. Ле һә гәр хwә 
ль хь ра би йе бь гь ри, же бь-
тьр сә, чьм ки wи ба ди һә wаф 

* 12:11 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бь Р’ӧ һ’е Хwә де алав дьн». 
* 12:14 Мәт та 5:44. 
* 12:16 Го ть нед Сь ле ман 3:7. 
* 12:19 Qа ну на Дӧ ща ри 32:35. 
* 12:20 Го ть нед Сь ле ман 25:21, 22. 
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шур гь ре нә да йә. Әw хьз мәт-
к’а ре Хwә де йә, кӧ һер са Wи 
сәр wан да бь р’е жә, к’и жа нед 
кӧ хь ра би йе дь кьн. 5Лә ма әм 
гә рә ке гӧ ра һ’ӧ кӧ мә та да бьн, 
нә т’ә не wә ки әм ль бәр һер се 
нә к’ә вьн, ле бә ле wә ки иса фа 
мә жи дь ле мә р’ь һ’әт бь һе лә. 
6Бо на ве йә ке жи һун хәрщ 

жи дь дьн, чьм ки әw хӧ ла мед 
Хwә де нә, борщ да ред хәрщ-
стан дь не нә*. 7Аwа к’е р’а чь 
дь к’ә вә, ль wан вә гә р’и ньн, 
к’е р’а хәрщ дь к’ә вә, хәрщ бь-
дь не, к’е р’а сә ләф дь к’ә вьн, 
сә лә фа бь дь не, жь к’е гә рә ке 
бь тьр сьн, бь тьр сьн, к’е р’а qә дьр 
дь к’ә вә, qә дь ре wи бь гь рьн. 

Һ’ьзкьрьнаһьндаваһәвда
8Т’ӧ тьш ти да дәйн да ре т’ӧ 

кә си нә ми ньн, пеш ть ри ль һәв 
һ’ьз кь рь не, чьм ки к’и кӧ һә ва ле 
хwә һ’ьз дь кә, т’ә ма ми йа Qа ну-
не дь qә ди нә. 9Әв т’ә ми йед кӧ 
һә нә: «Зь ни йе нә кә, нә кӧ жә, 
нә дь зә, дьл һа вь жи йе нә кә»* у 
һәр чь т’ә ми йед кӧ һә нә, дь к’ә-
вь нә на ва ве го ть не: «Һә ва ле 
хwә wә кә хwә һ’ьз бь кә»**. 

10Һ’ьз кь рьн хь ра би йе ль һә ва ле 
хwә на кә. Аwа һ’ьз кь рьн сә ре 
Qа ну не дь гь рә. 
11Ве йә ке бь кьн, чьм ки һун 

за ньн әв чь зә ман ә. Нь һа иди 
wәхт ә һун жь хә wе һ’ьш йар 
бьн, чьм ки нь һа хь лаз бун һе 
не зи ки мә йә, нә кӧ һьн ге га-
ва мә ба wәр кьр. 12Шәв гә ләк 
чу йә, сь бәһ не зик бу йә, аwа 
кь ред тә’ рис та ни йе әм жь хwә 
дур хьн у ч’ә кед р’о на йи йе сәр 
хwә ва кьн. 13Ӧса бь жин ча wа 
р’о на йа р’о же, бе ку ч’ьк сан-
ти йе, сәр хwә ши йе, бе на му-
си йе, һ’ә ра ми йе, шә р’у ди йе 
у һ’әв су ди йе. 14Ле Хӧ дан Иса 
Мәсиһ ль хwә бь кьн мәр т’ал 
у гӧһ нә дь нә wан хwәс ть нед 
бьн йа т’а хwә йә мә рь ва йи. 

Ломальбьрайехwәнәкә

141Әwе кӧ ба wә ри йе да сьст 
ә, qә бул кьн, ле нә кӧ 

бо на бир-ба wә ри йа wи же р’а 
бь к’ә вь нә дә’wе. 2Йәк ба wәр 
дь кә, кӧ һәр тьш ти дь ка рә 
бь хwә, ле йе сьст ә, т’ә не п’ьн-
ща р’е дь хwә. 3Әwе кӧ дь хwә, 
бь ра йе на хwә бе һӧр мәт нә кә 

* 13:6 Мәт та 22:21. 
* 13:9 Дәр к’ә тьн 20:13-15, 17; Qа ну на Дӧ ща ри 5:17-19, 21. 
** 13:9 Qа ну на К’а һин ти йе 19:18. 
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у әwе кӧ на хwә, бь ра ло ма йе 
дь хwә нә кә, чьм ки Хwә де әw 
qә бул кь ри йә. 4Тӧ к’и йи кӧ 
ло ма хӧ ла ме хәл qе дь ки? Һә гәр 
сә кь ни бә йан к’ә ти бә, әw ише 
Хwә йе wи йә. Ле wе бь сә кь нә, 
чьм ки Хӧ дан дь ка рә wи бь дә 
сә кь нан дь не. 

5Йәк р’о жә ке сәр р’о же дьн-
р’а дь гь рә, йәк жи һ’ә му р’о жа 
wә кә һәв дь гь рә. Бь ра һәр кәс 
фә’ ми на хwә да ба wәр бә. 6К’е 
р’о жә ке хwә р’а ә’зиз һ’ә саб 
дь кә, бо на Хӧ дан ә’зиз һ’ә саб 
дь кә, ӧса жи әwе дь хwә бо на 
Хӧ дан дь хwә, чьм ки шь кь ри-
йе дь дә Хwә де. У йе на хwә жи 
бо на Хӧ дан на хwә у шь кь ри йе 
дь дә Хwә де. 7Жь мә тӧ кәс 
бо на хwә на жи у т’ӧ кәс жи 
бо на хwә на мь рә. 8Һә гәр әм 
дь жин, бо на Хӧ дан дь жин у 
һә гәр әм дь мь рьн бо на Хӧ дан 
дь мь рьн. Аwа һә гәр әм бь жин 
йан бь мь рьн, п’а ра Хӧ дан ьн. 
9Бо на ве йә ке жи Мәсиһ мьр 
у сах бу, wә ки һьн һ’ӧ кӧ ми 
сәр мь ри йа бь кә, һьн жи сәр 
зен ди йа. 10Иди тӧ чь ма ло ма 
бьре хwә дь ки? Йан тӧ чь ма 
бьре хwә бе һӧр мәт дь ки? Әм 

һ’ә му йе жи ль бәр ди wа на 
Хwә де бь сә кь ньн*. 11Чьм ки 
нь ви сар ә: «Әз са хи йа Хwә кьм, 
Хӧ дан дь бе жә, кӧ һәр чок wе 
ль бәр Мьн бь тә wә у һәр кә се 
бе жә: ‹Тӧ йи Хwә де›»*. 12Аwа 
жь мә һәр кә се бо на хwә ща бе 
ль бәр Хwә де бь дә. 

Бьрехwәп’ьшкфнәкә
13Дә иди әм ло ма һәв дӧ нә-

кьн, ле һун хwә р’а бь дь нә бәр 
һ’ә са ба, ча wа бь кьн кӧ ньг 
нә дь нә ль бәр бь ра, кӧ нә-
ль к’ӧ мьн йан п’ьшкф нә бьн. 
14Әз ве йә ке за ньм у Хӧ дан 
Исада гӧ ман ьм, кӧ тьш тә ки 
жь хwә һ’ә рамф т’ӧнә, ле бо на 
wи һ’ә рам ә, йе кӧ һ’ә рам һ’ә-
саб дь кә. 15Һә гәр бь хwа рь на 
хwә тӧ дь ле бьре хwә жь хwә 
дь һе ли, иди жи йи на тә нә бь 
һ’ьз кь рь не йә. Бь хwа рь на хwә 
wи ӧн да нә кә, бо на к’и жа ни 
Мәсиһ мьр. 16Бь ра әw тьш тед 
кӧ тӧ бо на хwә qәнщ дь би ни, 
нә бә мә’ ни кӧ хь ра би бе го ть не. 
17Чьм ки П’ад ша ти йаф Хwә де 
хwа рьн у вә хwа рь не да ни нә, 
ле һә qи, ә’дь ла йи у ша бу не да 
йә, кӧ да йи на Р’ӧ һ’е Пи роз ьн. 

* 14:10 Ко рьн т’и II, 5:10. 
* 14:11 Иша йа 49:18; 45:23. 



373

Р’О МА ЙИ, 15  

18К’е бь ван хӧ лам ти йе Мәсиһ-
р’а дь кә, әw ль Хwә де хwәш те 
у дь бә ши рь не мә рь ва. 

19Аwа әм һьн да ва һәв да сәр 
не та ә’дь ла йи йе у ба wә ри ава-
кь рь не бьн. 20Р’у йе хwа рь не да 
шь хӧ ле Хwә де хь раб нә кьн. 
Һәр тьшт һ’ә лал ә, т’ә не бо на 
wи мә рь ви нә р’аст ә, йе кӧ бь 
хwа рь на хwә дь бә ба йи се к’ә-
ть на хәл qе. 21Qәнщ ә нә гошт 
бь хwи, нә шә ра ве вә хwи у нә 
жи тьш тә ки ӧса бь ки, кӧ бьре 
тә бь к’ә вә. 22Тӧ ча wа ба wәр 
дь ки, бь ра на ва тә у Хwә де да 
бь ми нә. Хwә зи ль wи, йе кӧ 
бь ван тьш тед кӧ фә’м дь кә 
кӧ р’аст ьн, хwә гӧ нә к’ар на кә. 
23Ле һә гәр йәк дь хwә дӧ дь ли йе 
дь кә, ди wа не сәр хwә да ти нә, 
чьм ки бь ба wә ри йе на хwә. У 
һәр тьш те кӧ нә бь ба wә ри йе 
йә, гӧ нә йә. 

Тӧльхәлqехwәшwәрә,
нәкӧльхwә

151Әм кӧ ба wә ри йе да qә-
wат ьн, гә рә ке бь к’ә вь нә 

бьн ба ре сьс та, нә кӧ әм ль хwә 
хwәш бен. 2Бь ра жь мә һәр кәс 
али йе qән щи йе да ль һә ва ле 
хwә хwәш бе, кӧ ба wә ри йе да 

* 15:3 Зә бур 69:9. 

бь шь дә. 3Чьм ки Мәсиһ жи нә 
кӧ ль Хwә хwәш һат, ле ча wа 
нь ви сар ә: «Әw qа ред кӧ ль Тә 
дь кьн, ль Мьн дь кьн»*. 4Ле чь 
кӧ пеш да к’ь те ба да һа тә нь ви-
са ре, бо на һин бу на мә һа тә 
нь ви са ре, wә ки әм бь сә бь ре у 
wан го ть нед нь ви са ра да кӧ би-
не дь дь нә бәр мә, хwә йи гӧ ман 
бьн. 5Дә бь ра Хwә де йе сә бь ре 
у би на ль бәр һәр кә си бь дә 
wә, кӧ һун һьн да ва һәв да сәр 
не тә ке бьн, wә кә нә хш-т’әр зе 
Мәсиһ Иса, 6кӧ һун һ’ә му бь 
дьл у за рә ки шь кь ри йе бь дь нә 
Хwә де йе Ба ве Хӧ да не мә Иса 
Мәсиһ. 

Мьзгинибонанәщьһуйа
7Бо на ве йә ке бо на шь кь-

ри йа Хwә де һәв дӧ qә бул кьн, 
ча wа Мәсиһ әм qә бул кь рьн. 
8Чьм ки әз wә р’а дь бе жьм, кӧ 
Мәсиһ бу хьз мәт к’а ре щь һу-
йа, бо на амь ни йа Хwә де ә’йан 
кә, wә ки әw созе кал-ба ва р’а 
һа ти йә да йи не, мак кә 9у 
нә щь һу бо на р’ә’ ма Wи шь-
кь ри йе бь дь нә Хwә де. Ча wа 
нь ви сар ә: 
 «Бо на ве йә ке Әзе нав нә щь-

һу йа да пә сь не Тә бь дьм 
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 у әш qи на ве Тә бьс ть рем»*. 
10У ди са дь бе жә: 
 «Гә ли нә щь һу йа, ша бьн 

т’ә ви мь лә те Wи!»* 
11У ди са дь бе жә: 
 «Шь кь ри йе бь дь нә Хӧ дан 

гә ли нә щь һу йа 
 у пә сь не Wи бь дьн, һ’ә му 

щьм ә’т но»*. 
12Иша йа жи дь бе жә: 
 «Та ма рә кә Йе шаф wе дә ре, 
 бь бә ми ре нә щь һу йа 
 у нә щь һу wе гӧ ма на хwә 

бь дь нә сәр Wи»*. 
13Бь ра Хwә де йе гӧ ма не дь ле 
wә бь ша бу не у ә’дь ла йи йе ва 
бь к’ьм к’ь ми нә, бо на wе ба wә-
ри йа wә, wә ки гӧ ма на wә бь 
qә wа та Р’ӧ һ’е Пи роз зе дә бә. 

Хьзмәтк’арийаПаwлосә
бонанәщьһуйа

14Әз хwә ха wә да гӧ ман ьм 
хушк-бь ра йед мьн, кӧ һун 
qән щи йа да ма нә у за нә бу не ва 
жи да гьр ти нә, дь ка рьн һәв дӧ 
ши рәт кьн. 15Ле али ки ва мьн 
тӧ рӧш кьр wә р’а нь ви си, кӧ 
wан тьш та бь кь мә би ра wә, 

бо на wе к’ә рә ма кӧ жь Хwә-
де да мьн р’а һа ти йә да йи не, 
16wә ки әз на ва нә щь һу йа да 
бь бь мә бәр дәс ти йе Мәсиһ 
Иса. Әз на ва Мьз ги ни да йи-
на Хwә де да ми на к’а һи нә киф 
хьз мәт к’а ри йе дь кьм, кӧ һ’ә-
ди бу наф нә щь һу йа qә бул бә, бь 
Р’ӧ һ’е Пи роз бӧ һӧр ти-жь ба рә 
бә. 17Аwа әз дь ка рьм бь са йа 
Мәсиһ Иса пе хьз мәт к’а ри йа 
хwә йә бо на Хwә де бь фь р’ьм. 
18Әз тӧ рӧш на кьм бо на тьш-
тә ки ӧса хә бәр дьм, пеш ть ри 
wан тьш тед кӧ Мәсиһ бь дәс те 
мьн кь рь нә, бо на гӧһ да ри йа 
нә щь һу йа, һә гәр бь хә бә ра бә 
йан кь ра бә, 19бь qә wа та ни-
ша на у к’ә рә мә та, бь qә wа та 
Р’ӧ һ’е Хwә де. У бь ви аwайи 
әз жь Ор шә ли меф гьр ти һ’ә та 
Илир ку ме гә р’и йам, Мьз ги ни-
йа Мәсиһ ва т’ь жи кьр. 20Мьн 
дь щә’ данд кӧ wан дә ра Мьз ги-
ни йе дан на син кьм, к’и дә ред 
бо на на ве Мәсиһ нә һа ть бу 
бь һис ть не, wә ки нә бә кӧ әз 
сәр һ’и ме һь нә кед дьн че кьм. 
21Ле бә ле ча wа нь ви сар ә: 

* 15:9 Зә бур 18:49. 
* 15:10 Qа ну на Дӧ ща ри 32:43. 
* 15:11 Зә бур 117:1. 
* 15:12 Иша йа 11:10. 
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 «К’и жа на р’а бо на Wи нә һа-
ти йә го ть не, wе бь би ньн 

 у к’и жа на бо на Wи нә бь-
һис ти йә, wе бь за нь бьн»*. 

Т’ьвдираПаwлосә
бонар’омайийа

22Лә ма гә ләк ща ра р’е нә дь-
к’ә тә мьн сәр wә да бь һа та ма. 
23Ле нь һа иди ван али йа щи йе 
ӧса т’ӧнә п’е гәһ ле нә к’ә ть бә у 
әв чәнд сал ә әз дь кьм бе мә щәм 
wә, 24га ва һә р’ь мә Спан йа йе. 
Аwа гӧ ма на мьн һә йә, кӧ әзе 
сәр р’и йа хwә сә ри ки ль wә хьм 
у жь wьр һун мьн вә р’е кьн әз 
һә р’ь мә Спан йа йе, га ва би на 
мьн һь нә ки пе wә дә ре. 25Ле 
нь һа әз дь чь мә Ор шә ли ме, кӧ 
бь к’о мәк да йи не хьз мәт к’а ри йа 
щьм ә’ та Хwә де бь кьм. 26Чьм ки 
хушк-бь ра йед Мә кә дон йа йе 
у Аха йа йе бь һәв р’а qайл бун, 
кӧ али к’а ри ке бь дь нә щьм ә’-
та Хwә де йә бә лән газ, йед кӧ 
Ор шә ли ме да дь ми ньн. 27Әw 
qайл бун у дәйн да ре wан ьн 
жи. Чьм ки нә щь һу йа али йе 
р’ӧ һ’а ни да к’о мәк жь щь һу йа 
стан дьн, гә рә ке әw жи али йе 

һә бу каф дь не да к’о мә ке бь дь нә 
wан. 28Аwа пәй ве кь рь не р’а, 
га ва к’о мә ка т’оп кь ри бь гь һи-
нь мә щи, әзе бем щәм wә, жь 
wьр дәр ба зи Спан йа йе бьм. 
29Әз за ньм га ва бе мә щәм wә, 
әзе бь дәw лә мәнд ти йа дӧа-дь-
роз гед Мәсиһ* бем. 
30Әз һи ви жь wә дь кьм 

хушк-бь ра но, бь са йа Хӧ да не 
мә Иса Мәсиһ у wе һ’ьз кь рь на 
жь Р’ӧһ’, wә ки һун бь дӧа йед 
хwә йә ль бәр Хwә де т’ә ви шәр’-
к’а ри йа мьн бьн. 31Дӧа бь кьн, 
wә ки әз жь дәс те wан хь лаз бьм, 
йед кӧ Щь һус та не даф нә ба wәр 
ьн у wә ки хьз мәт к’а ри йа мь нә 
бо на к’о мәк да йи не Ор шә ли ме-
да ль щьм ә’ та Хwә де хwәш бе. 
32У бь ви аwайи әзе бь ә’мь ре 
Хwә де, бь дь лә ки ша бе мә щәм 
wә у һь нә ки т’ә ви wә һе са бьм. 
33Дә бь ра Хwә де йе ә’дь ла йи йе 
т’ә ви wә һ’ә му йа бә. Амин. 

СьлаведПаwлосәахьрийе

161Әз т’ә ми йа хуш ка Фой-
бе дь дь мә wә, йа кӧ бәр-

дәс ти йа щь ви на Кән хер йа йе 
дь кә. 2Һун wе бь на ве Хӧ дан 

* 15:21 Иша йа 52:15. 
* 15:29 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Бь дәw лә мәнд ти йа дӧа-дь-
роз гед Мьз ги ни йа Мәсиһ». 
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qә бул кьн, ча wа ль щьм ә’ та 
Хwә де дь к’ә вә у га ва дь бә һ’әw-
ще тьш тә ки, дәс те хwә дь ре жи 
wе кьн, чьм ки әwе жи хwә йи ти 
гә лә ка кь ри йә у ӧса жи мьн. 

3Сь ла ве бь дь нә Прьс ки ла йе 
у Аки ла*, һә вал-хә ба тед мь нә 
шь хӧ ле Мәсиһ Исада. 4Wа на 
бо на мьн дәст жь ә’мь ре хwә 
к’ь шанд, нә кӧ т’ә не әз жь wан 
р’а зи мә, ле т’ә ма ми йа щь ви нед 
жь нә щь һу йа жи. 5У ль щь ви-
на ма ла wан да жи сь лав кьн. 

Апе нә то йе дә ла ле мьн жи 
сь лав кьн, кӧ Ас йа йе да ба-
wәр мән де Мә си һиф пе шьн ә. 
6Сь ла ве бь дь нә Мәр йә ме, кӧ 
бо на wә гә ләк ху дан р’е ти йә. 
7Сь ла ве бь дь нә Ән д ро ни ко у 
Йун йа се пьс мам у һә ва лед мь-
нә кә ле да. Әw на ва шан ди йа да 
ә’йан ьн у бә ри мьн ба wә ри йа 
хwә Мәсиһ ани нә. 

8Сь ла ве бь дь нә Әм пли йа то, 
дә ла ле мь ни жь Хӧ дан. 9Сь ла ве 
бь дь нә Ур ба но һә вал-хә ба те 
мә йи шь хӧ ле Мәсиһ да у Ста-
хо йе дә ла ле мьн. 10Сь ла ве 
бь дь нә Апе лис, кӧ бо на Мәсиһ 
йә ки к’ә ти-р’а бу йи йә. Сь ла-
ве бь дь нә ма ла Арис то по ло. 

11Сь ла ве бь дь нә Һе ро ди йо не 
пьс ма ме мьн. Сь ла ве бь дь нә 
wан, йед кӧ жь ма ла Нәр ки со 
нә, нав ба wә ри йа Хӧ дан да нә. 
12Сь ла ве бь дь нә Ть ри фе на йе 
у Ть ри фо са йе, к’и жан бо на 
на ве Хӧ дан дь хә бь тьн. Сь ла-
ве бь дь нә Пәр си се йа дә лал, 
кӧ гә лә ки ху дан р’е ти йә бо на 
Хӧ дан. 13Сь ла ве бь дь нә Р’у фо-
йе бь жар ти йе* Хӧ дан у ди йа 
wи у ӧса жи ча wа ди йа мьн. 
14Сь ла ве бь дь нә Асин кри то, 
Фле гон, Һәр мес, Пат ро бас, 
Һәр мас у хушк-бь ра йед ма йи-
нә т’ә ви wан. 15Сь ла ве бь дь нә 
Фи ло ло го у Йу ли йа, Не ро йис 
у хуш ка wи, ӧса жи Олим пас 
у т’ә ма ми йа щьм ә’ та Хwә де йә 
т’ә ви wан. 
16Сь ла ве бь дь нә һәв бь р’а-

му са на ши ре һ’ә лал. Һ’ә му 
щь ви нед Мәсиһ ль wә сь лав 
дь кьн. 

Т’әмийедахьрийе
17Нь һа әз һи ви жь wә дь кьм 

хушк-бь ра но, кӧ һун һ’әв за 
хwә жь wан бь кьн, йед кӧ жь 
wе һин бу не дәр, йа кӧ һун һин 
бу нә, щӧ дә бу не пеш да ти ньн у 

* 16:3 К’а ред Шан ди йа 18. 
* 16:13 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Р’у фо йе нав шь хӧ ле Хӧ дан да ә’йан». 
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хәл qе п’ьшк дь кьн. Жь wан дур 
бьн. 18Чьм ки йед ӧса хӧ лам ти йе 
ль Хӧ да не мә, Мәсиһ на кьн, ле 
зь ке хwә дь ч’е ри ньн. Бь за ре 
хwәш у һ’ь лә к’а ри йе, йед са хь ке 
дь ле хwә дь ха пи ньн. 19Гӧһ да-
ри йа wә нав һ’ә му йа да бь нав 
у дәнг ә у әз бо на wә ша мә, ле 
дь хwа зьм кӧ һун сәр wахт бьн 
һьн да ва qән щи йе да у дьл сах 
бьн һьн да ва хь ра би йе да. 20У 
Хwә де йе ә’дь ла йи йе зу ть рә ке 
wе сә ре ми ре щьнф бь не нь гед 
wә да бь п’ә ле хә. 

К’ә рә ма Хӧ да не мә Иса 
Мәсиһ т’ә ви wә бә. 
21Ти мо т’е йо йе һә вал-хә ба те 

мьн ль wә сь лав дь кә, ӧса жи 
Лук йо, Йа сон у Сос пат ро йе 
пьс ма мед мьн. 
22Әз Тәр ти йо жи бь на ве 

Хӧ дан ль wә сь лав дь кьм, йе 
кӧ әв нә’ мә нь ви си. 

* 16:24 Нав дәст нь ви са ред һә рә qәнщ да р’еза 24-а т’ӧнә. 
* 16:27 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да р’еза 25 һ’ә та 27-а т’ӧнә нә.

23Га йос ль wә сь лав дь кә, 
qо на хе мьн у йе т’ә ма ми йа 
щь ви не. Ерас то йе сәр хьз на 
ба жер ль wә сь лав дь кә у ӧса 
жи бь ра йе Кь wар то. 24К’ә рә ма 
Хӧ да не мә Иса Мәсиһ т’ә ви wә 
һ’ә му йа бә. Амин*. 

Дӧаушькьрдайин
25Нь һа шь кьр жь Wи р’а, Йе 

кӧ дь ка рә wә ба wә ри йе да бь-
шь ди нә, wә кә wе Мьз ги ни йа 
кӧ әз бо на Иса Мәсиһ дан на-
син дь кьм, wә кә аш кә рә бу на 
wе сӧ р’а кӧ һе дәw ред бә ре йә 
бь һӧ ри да вә шар ти ма бу, 26ле 
нь һа бь нь ви са ред п’е хәм бә ра 
ә’йан бу у бь ә’мь ре Хwә де йе 
һ’ә та-һ’ә та йе һа тә нас кь рь не, 
wә ки һ’ә му мь ләт ба wәр бь кьн у 
гӧһ дар бьн. 27Шь кьр жь Хwә де йе 
т’ә не йи сәр wахт р’а, бь са йа Иса 
Мәсиһ, һ’ә та-һ’ә та йе. Амин*. 
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НӘ’МАПАWЛОСӘПЕШЬН
КОРЬНТ’ИЙАР’А

Пешготьн

Ко рьнт’ ба жа рә ки Йу на ньс та не йиф ә’йан бу, әw п’ай т’әх те qә за 
Аха йа йе йә Р’о ма йе бу. Бь дәс те Паw лос һ’и ме щь ви наф Мәсиһ ль 
wьр һа тә да ни не, га ва дә ма р’е wи ти йа хwә йә дӧ да да әw ль wьр 18 
мә һа ма (К’а ред Шан ди йа 18:11, 18). Ко рьнт’ ба жа рә ки гӧл у гәш у 
на ви-дәнг бу, нә кӧ т’ә не али йе т’ӧ ща рә ти йе даф, ле ӧса жи али йе 
р’а бун-р’у ньш ть не, за нә бун у һ’ә бан дь не да, чьм ки һәр мь ләт ль 
wьр дь ман. Ле бә ле али ки ва жи бе на му си йе да һ’әw ла хwә дәw ле 
ави ть бун. У ве йә ке гә лә ки һ’ӧ кӧ ми сәр щь ви на ну дь кьр у һәр 
щу р’ә зә’ мә ти пеш да да ни. 

Аһа к’ьфш дь бә кӧ әва нә’ ма не зи ки са ла 54-а Әфә се да ко рьн-
т’и йа р’а һа ти йә нь ви са ре, дә ма р’е wи ти йа Паw ло сә 3-а (Ко рьн т’и 
I, 16:8; К’а ред Шан ди йа 19:1). Шан диф бь ве нә’ ме сәр wан пьр са 
дь сә кь нә, к’и жан кӧ сәр ә’мь ре щь ви на ну бь бу нә гь ра ни, ӧса 
жи сәр һә лә qә ти йа wан р’а бун-р’у ньш тьн у чь кӧ ба wә ри йаф ба-
wәр мән да ва гь ре да йи бу. 

Хә ме Паw лос дӧ п’а бо на дӧ ти рә ти йа щь ви не у ч’ә’в дә ри йаф 
wан бу (сә ред 1-е һ’ә та 6-а). Ӧса жи әw пьр сед һ’ал-зә wа ще (сә ре 
7-а), иса феф (сә ред 8-а һ’ә та 11:1), qәй дә-qа ну нед щь ви не, п’еш-
к’е шедф Р’ӧ һ’еф Пи роз (сә ред 11-а һ’ә та 14-а) у фь кь ра р’а бу на 
мь ри йа (сә ре 15-а) ә’нә нә дь кә. У к’ур дь дә к’ьф ше, кӧ Мьз ги ниф 
ча wа ван пьр са дь нь һе р’ә у ща ба wан дь дә. 

Сә ре 13-да дәр һә qа һ’ьз кь рь не да хә бәр дь дә, кӧ әw жь Хwә де-
да ме рьв р’а п’еш к’е шә кә һә рә мә зьн ә. Бәл ки әв сә ри п’а ра һә рә 
ә’йан ә, на ва ве п’а ре да. 
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Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1-9) 
Дӧ ти рә ти йа на ва щь ви не (1:10–4:21) 
Пьр са бо на һ’ал-зә wа ще (5:1–7:40) 
Пьр са иса фе у хwә дур хwәй кь рь на ба wәр мән да жь 

р’аw-р’ь зь медф мь лә та (8:1–11:1) 
Ә’мьр, һ’ә бан дьн у т’әр бә ти йа щь ви не (11:2–14:40) 
Р’а бу на Мәсиһ у ба wәр мән да жь мь рь не (15:1-58) 
К’о мәк т’оп кь рь на ба wәр мән да бо на щь ви на Щь һус та неф 

(16:1-4) 
Чәнд т’ьв ди ред Паw лос у паш го тьн (16:5-24) 

Сьлавкьрьн

11Жь Паw ло се кӧ бь ә’мь ре 
Хwә де шан ди ти йаф Мәсиһ 

Исар’а га зи кь ри, т’ә ви Сос те-
ни се бь ра, 
2щь ви наф Хwә де йә Ко рьн-

т’е р’а, бӧ һӧр ти-жь ба рә бу йи йед 
йәкти йа Мәсиһ Исада, йед 
пи роз бу не р’аф га зи кь ри, т’ә ви 
wан һ’ә му йед кӧ һәр дә ра га зи 
на ве Хӧ да неф мә Иса Мәсиһ 
дь кьн, Әw Хӧ да не wан у мә йә: 

3Дә бь ра к’ә рәмф у ә’дь ла йи-
йа Хwә де йе Ба веф мә у Хӧ дан 
Иса Мәсиһ ль wә бә. 

ШькьрдарийаПаwлос
4Әз һәр гав бо на wә шь кь ри-

йе дь дь мә Хwә де йе хwә, бо на 
wе к’ә рә маф Wи, йа кӧ бь са йа 

Мәсиһ Иса wә р’а һа ти йә да йи-
не. 5Бә ле һун бь йәкти йа Wи 
һәр тьш ти да дәw лә ти бун, һәр 
хә бәр да не у һәр за нә бу не да. 
6Һин кь рь на дәр һә qа Мәсиһ-
да на ва wә да һ’и ме хwә ӧса 
гьр ти йә, 7кӧ һун ке ма си йа т’ӧ 
п’еш к’е шеф на к’ь ши ньн, га ва 
һи ви йа хӧ йа бу на Хӧ да не мә 
Иса Мәсиһ ьн. 8Әwе wә һ’ә та 
хь ла зи йе һ’им гьр ти хwәй кә, 
кӧ һун Р’о жа һа ть на Хӧ да не мә 
Иса Мәсиһ бе лә к’ә бьн. 9Амьн 
ә әw Хwә де йе кӧ га зи wә кьр, 
wә ки һун т’ә ви Кӧ р’е Wи Иса 
Мәсиһе Хӧ да не мә бьн. 

Дӧтирәтийащьвина
Корьнт’еда

10Дә әз иди һи ви жь wә 
дь кьм хушк-бь ра но, бь на ве 
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* 1:12 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ки фас». «Ки фас» бь зь ма не 
ара миф те фә’м кь рь не: «Пәт рус». 
* 1:19 Иша йа 29:14. 

Хӧ да не мә Иса Мәсиһ, бь ра 
го ть на wә һ’ә му йа йәк бә у 
дӧ ти рә ти на ва wә да т’ӧнә бьн, 
ле һ’ә му жи бь һәв р’а бьн у сәр 
нет-мә рә мә ки бьн. 11Чьм ки 
мьн са ль хе wә жь ма ла Хь ло йе 
һьл да хушк-бь ра но, кӧ на ва 
wә да дә’w-доз һә нә. 12Аwа 
го ти дь хwа зьм бе жьм, wә ки 
на ва wә да йәк дь бе жә: «Әз 
Паw ло си мә», йәк дь бе жә: «Әз 
Апо лойи мә», йәк жи дь бе жә: 
«Әз Пәт ру сиф* мә» у йә ки дьн 
жи дь бе жә: «Әз Мә си һи мә». 
13Чь ма Мәсиһ п’а рә вә бу йи 
йә? Чь ма Паw лос бо на wә хачф 
бу йә? Йан бь на ве Паw лос һун 
пе аве һа ть нә нь хӧ ман дь неф? 
14Әз жь Хwә де р’а зи мә, кӧ 
мьн жь wә т’ӧ кәс нә нь хӧ манд, 
пеш ть ри Кь рис по у Га йос. 
15Нь һа т’ӧ кәс нь ка рә бе жә, 
кӧ һун бь на ве мьн һа ть нә 
нь хӧ ман дь не. 16(Р’аст ә мьн 
ма ла Стәй фан жи нь хӧ манд. 
Ле wә ки ма йин на йе би ра 
мьн, кӧ мьн йә ки дьн нь хӧ-
ман дь бә.) 17Чьм ки Мәсиһ әз 
нь хӧ ман дь не р’а нә шан дьм, ле 
Мьз ги ни да йи не р’аф у әз ве йә ке 

на дь мә зо ра хә бәр да на зь мен, 
кӧ нә бә qә wа та ха че Мәсиһ бәр 
тьш тә ки нә йе һ’ә са бе. 

МәсиһqӧдрәтаХwәде
усәрwахтийафХwәдейә

18Р’аст ә һин кь рь на дәр һә qа 
хач да ӧн да бу йи йа р’а бе һ’ь ши йә, 
ле мә хь лаз бу йи йа р’аф, qә wа та 
Хwә де йә. 19Ча wа нь ви сар ә: 
 «Әзе сәр wах ти йаф сәр wах та 

ӧн да кьм 
 у би лан ти йаф би ла на бә тал 

кьм»*. 
20К’а нен сәр wахт? К’а нен занә? 
К’а нен аqьл мән дед ве дьн йа-
йе? Нә сәр wах ти йа ве дьн йа йе 
Хwә де кь рә бе һ’ь ши? 21Чьм ки 
сәр wах ти йа Хwә де нә һьшт кӧ 
дьн йа бь сәр wах ти йа хwә Wи 
нас кә, ле ль Хwә де хwәш һат, бь 
wе һин кь рь на «бе һ’ь ши» йед кӧ 
ба wәр дь кьн хь лазф кә. 22Щь һуф 
к’ә рә мә та дь хwа зьн у йу нан 
жи сәр wах ти йе дь гә р’ьн. 23Ле 
әм, Мәсиһе хач бу йи дан на син 
дь кьн, щь һу йа р’а п’ьшк бунф ә, 
нә щь һу йа р’аф жи бе һ’ь ши, 24ле 
бо на йед кӧ Хwә де га зи wан дь кә, 
һә гәр щь һу бьн, һә гәр нә щь һу, 
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әw хә бәр Мәсиһ ә, qә wа та Хwә де 
у сәр wах ти йа Хwә де. 25Чьм ки 
әw кь ред Хwә де йә кӧ бәр ч’ә’ ве 
мә рь ваф бе һ’ь ши хӧйа дь бьн, 
әw жь сәр wах ти йа мә рь ва йе 
сәр wахт тьр ьн у бәр ч’ә’ ве мә-
рь ва чь qас сьс ти йа Хwә де хӧйа 
дь бә, әw жь qә wа та мә рь ва йе 
qә wат тьр ә*. 

26Ди на хwә бь дь не хушк-бь-
ра но, һун к’и бу нә кӧ Хwә де да 
һа ть нә га зи кь рь не: Али йе дь-
не да жь wә гә ләк нә сәр wахт 
бу нә, жь wә гә ләк дь не да нә 
зор бу нә у нә жи жь wә гә ләк 
ма лед р’ән гин да бу нә. 27Ле 
Хwә де бе һ’ь шед дь не бь жар тьн, 
wә ки сәр wах та бь дә шәр ме у 
сьс тед дь не бь жар тьн, wә ки йед 
qә wат бь дә шәр ме 28у Хwә де 
йед дь не бе хә бә рә бе р’у мәт у 
йед нә т’ӧ тьшт бь жар тьн, кӧ 
һә йи нед бәр бь ч’ә’в р’әт кә 
һә р’ә, 29wә ки т’ӧ qул-бән дә 
ль бәр Хwә де пе хwә нә фь р’ә. 
30Әwи һун т’ә ви Мәсиһ Иса 

кь рьн у Мәсиһ бо на мә кь рә 
сәр wах ти. Әм бь Wи р’астф 
те нә һ’ә са бе, пи розф у аза 
дь бьн. 31Аwа ча wа нь ви сар ә: 
«Йе кӧ дь фь р’ә, бь ра бь Хӧ дан 
бь фь р’ә»*. 

Һинкьрьнадәрһәqа
Исайехачбуйида

21Әз жи га ва һа ть мә щәм 
wә хушк-бь ра но, әз бь хә-

бәр йан сәр wах ти йа к’ә ма лә 
гь ран нә һа тьм сӧ р’а* Хwә де 
wә ва ә’йан кьм. 2Чьм ки га ва 
әз на ва wә да бум, мьн не та 
хwә да да нә ни кӧ тьш тә ки 
дьн һин кьм*, пеш ть ри Иса 
Мәсиһ у Әw жи Йе хач бу йи. 
3Әз хwә ха һ’а лә ки сьст да, бь 
хоф у тьрс на ва wә да бум. 4У 
го тьн у һин кь рь на мьн, нә кӧ 
бь хә бә ред сәр wах ти йа мә рь-
ва йи йә зар хwә ши йе бу, ле бь 
из ба ти йа qә wа та Р’ӧ һ’еф Пи-
роз бу*. 5Әв йәк аһа бу, wә ки 
ба wә ри йаф wә бь сәр wах ти йа 

* 1:25 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Чьм ки бе һ’ь ши йа Хwә де жь 
(сәр wах ти йа) мә рь ва сәр wахт тьр ә у сьс ти йа Хwә де жь (qә wа та) мә-
рь ва йе qә wат тьр ә». 
* 1:31 Йе рә ми йа 9:24. 
* 2:1 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Шә’ дә ти» (ча wа «һин кь рьн»). 
* 2:2 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «За нь бьм». Аwа го ти Паw лос 
нә хwәст пеш ть ри Иса тьш тә ки дьн ча wа за нә бун һин бь кь ра. 
* 2:4 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Ле әв йәк хӧ йа бу на qә wа та Р’ӧ һ’е Пи роз бу». 
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мә рь ва йе ни бә, ле бь qә wа та 
Хwә де бә. 

СәрwахтийаХwәде
6Ле бә ле дәр һә qа сәр wах-

ти йе да әм йед р’ӧ һ’а ни йә гь-
һиш ти р’а хә бәр дь дьн, ле нә 
сәр wах ти йа ве дь не у нә жи 
йа сәр wе ред ве дь не, кӧ һ’ӧ-
кӧ ме wан бә тал дь бә. 7Ле әм 
дәр һә qа сәр wах ти йа Хwә де йә 
сӧ р’ә вә шар ти да хә бәр дь дьн, 
йа кӧ Хwә де һе бә ри ә’фь ран-
дь на дьн йа йе, бо на р’у мә та 
мә qь рар кьр. 8Жь сәр wе ред 
ве дьн йа йе т’ӧ кә си әв сәр-
wах ти йа фә’м нә кьр, чьм ки 
һә гәр фә’м бь кь ра на, wе Хӧ-
да не р’у мә те хач нә кь ра на. 
9Ле ча wа нь ви сар ә: 
 «Әw тьш тед кӧ ч’ә’ ва нә ди-

ть нә у гӧ һа нә бь һис ть нә, 
 дь леф ме рьв р’а дәр баз нә-

бу нә, 
 Хwә де бо на wан һа зьр кь рь нә, 

йед кӧ Wи һ’ьз дь кьн»*. 
10Ле бә ле Хwә де бь Р’ӧ һ’е 

Хwә әв йәк ль бәр мә вә кьр. 
Чьм ки Р’ӧһ’ һәр тьш ти ә’нә-
нә дь кә, һ’ә та нет-мә рә мед 

Хwә де йә к’ур жи. 11К’и һаш 
жь кел-мә’ ни йед ме рьв һә йә, 
пеш ть ри wи р’ӧ һ’е на ва wи да? 
Ӧса жи кәс һаш жь йа Хwә де 
т’ӧнә, пеш ть ри Р’ӧ һ’е Хwә де. 
12Мә нә кӧ р’ӧ һ’е ве дьн йа йе 
стан ди йә, ле әw Р’ӧ һ’е жь 
Хwә де, wә ки әм wан тьш тед 
жь Хwә де да мә р’а да йи фә’м 
бь кьн. 13Әм бо на ван тьш та 
бь го ть нед жь сәр wах ти йа 
мә рь ва йе һин бу йи хә бәр на-
дьн, ле бь го ть нед һин кь рь на 
жь Р’ӧ һ’е Хwә де хә бәр дь дьн, 
тьш тед р’ӧ һ’а ни wан р’а шь ро-
вә дьк ьн, йед кӧ хwә йи-Р’ӧ һ’е 
Хwә де нә*. 14Ле мә рь ве нәх-
wәйи-Р’ӧһ’ wан тьш тед Р’ӧ һ’е 
Хwә де qә бул на кә, бь йа wи әв 
йә ка на бе һ’ь ши нә у нь ка рә 
жи фә’м бь кә, чьм ки һ’а ле wан 
тьш та бь р’ӧ һ’а ни те нә ә’нә нә-
кь рь не. 15Ле йе хwә йи-Р’ӧ һ’е 
Хwә де һәр тьш ти ә’нә нә дь кә, 
ле бә ле хwә ха жь кә сәки на йе 
ә’нә нә кь рь не. 16Ча wа нь ви сар 
ә: «К’е нет-фь кь ра Хӧ дан пе 
һ’ә си йа, кӧ ши рә тә ке бь дә 
Wи?»* Ле нет-фь кь ра Мәсиһ 
сә ре мә да йә. 

* 2:9 Иша йа 64:4. 
* 2:13 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Тьш тед р’ӧ һ’а ни, бь р’ӧ һ’а ни шь ро вә дьк ьн». 
* 2:16 Иша йа 40:13. 
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Qӧльхк’аредХwәде

31Ле мьн хушк-бь ра но, нь-
ка рь бу т’ә ви wә хә бәр да 

ча wа т’ә ви йед хwә йи-Р’ӧ һ’е 
Хwә де, ле ча wа т’ә ви бән дед 
ве дь не, ча wа т’ә ви хь ши мед 
ба wә ри йа Мәсиһ да. 2Мьн шир 
да wә, ле нә кӧ хwа рь на гь ран, 
чьм ки wә һе нь ка рь бу бь хwа ра. 
У һун нь һа жи нь ка рьн бь хwьн, 
3чьм ки һун һә ла һе ми на бән дед 
ве дь не нә. Һ’ә та кӧ на ва wә да 
һ’әв су ди у һәв р’ь к’и* һә нә, 
гә ло әв йә ка на нә мә рь ва йи 
нә? У һун ми на бән дед ве дь не 
на жин? 4Мә сә лә кӧ га ва йәк 
дь бе жә: «Әз Паw ло си мә» у йе 
дьн: «Әз Апо лойи мә», һун нә 
ми на бән дед ве дь не нә? 
5Иди к’и йә Апо ло? К’и йә 

Паw лос? Әw qӧ льх к’а ред Хwә де 
нә, бь к’и жа на wә ба wәр кьр. 
Хӧ дан чь qас шь хӧл да йә wан 
һәр кә си, һа qа си жи дь кьн. 
6Мьн да ч’ь канд, Апо ло ав да, 
ле Хwә де ги һанд*. 7Аwа нә йе 
да ч’ь канд тьш тәк ә, нә жи йе 
ав да, ле йе ги һанд, кӧ Хwә де йә. 
8Йе да ч’ь канд у йе ав да йәк ьн 

у һәр кә се һә qе хwә бьс ти нә, 
wә кә хә ба та хwә. 9Чьм ки әм 
т’ә ва йи бо на Хwә де дь хә бь тьн, 
һун жи зә ви йа Хwә де нә, ава-
йи йе Хwә де нә. 

10Мьн жи wә кә wе к’ә рә ма кӧ 
Хwә де да мьн, ми на чи рә дәс тә-
киф сәр wахт һ’им авит, ле йә ки 
дьн сәр че дь кә. Ле бә ле т’ә не 
бь ра һәр кәс һаш жь хwә һә бә, 
ча wа че дь кә. 11Чьм ки һ’и мә ки 
дьн кә сәк нь ка рә ба ве жә, пеш-
ть ри йе ави ти, кӧ Иса Мәсиһ ә. 
12Ль сәр ви һ’и ми йәк дь ка рә 
бь зер’, зив, кә вь ред qи мәт, дар, 
ги һе, йан ка йе че кә, 13ле бь чь 
тьш ти жи че кә, шь хӧ ле һәр кә си 
wе ә’йан бә, чьм ки әw Р’ож wе 
бь дә к’ьф ше, әwе бь егьр ә’йан 
бә у кь ре һәр кә си чь һ’а ли да 
бә, агь ре бь ще р’ь би нәф. 14Һә гәр 
шь хӧ ле йә ки сәр ви һ’и ме че кь ри 
бь ми нә, әwе һәq бьс ти нә, 15ле 
һә гәр шь хӧ ле йә ки бь шә wь тә, 
әwе зи йа не бь к’ь ши нә, ле хwә-
ха wе хь лаз бә, ча wа йә ки на ва 
егьр р’а дәр баз бу йи. 
16Чь ма һун нь за ньн кӧ һун 

п’а рьст гә һаф Хwә де нә у Р’ӧ-
һ’е Хwә де на ва wә да дь ми нә?* 

* 3:3 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Дӧ ти рә ти». 
* 3:6 К’а ред Шан ди йа 18:4-11; 18:24-28. 
* 3:16 Ко рьн т’и I, 6:19; Ко рьн т’и II, 6:16. 
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17Һә гәр йәк п’а рьст гә һа Хwә де 
wе ран кә, Хwә де жи wе wи wе ран 
кә, чьм ки п’а рьст гә һа Хwә де 
пи роз ә у һун ьн әw п’а рьст гәһ. 

18Бь ра т’ӧ кәс хwә нә ха пи нә. 
Һә гәр йәк жь wә ль го ра qәй дед 
ве дьн йа йе хwә сәр wахт дь би нә, 
бь ра бь бә бе һ’ьш, wә ки бь бә 
сәр wахт. 19Чьм ки сәр wах ти йа 
ве дьн йа йе ль бәр Хwә де бе-
һ’ь ши йә. Ча wа нь ви сар ә: «Әw 
сәр wах та на ва һ’ь лә к’а ри йа 
wан да дь гь рә»* 20у ди са: «Хӧ-
дан занә кӧ ше wь ред сәр wах та 
п’уч’ ьн»*. 21Дә бь ра иди т’ӧ кәс 
пе мә рь ва нә фь р’ә! Бә ле һәр 
тьшт жи п’а ра wә нә. 22Паw лос, 
Апо ло, Пәт рус*, дьн йа, жи йин, 
мь рьн, тьш тед кӧ нь һа һә нә, 
йан йед wе бен, һәр тьшт п’а ра 
wә нә, 23һун жи п’а ра Мәсиһ 
ьн у Мәсиһ жи п’а ра Хwә де йә! 

БәрдәстийедМәсиһ

41Аwа гә рә ке мә рьв мә ӧса 
һ’ә саб кьн, ча wа бәр дәс ти-

йед Мәсиһ у wә к’и лед сӧ р’ед 
Хwә де. 2Жь wә к’ил жи дь к’ә вә 
кӧ әw амьн бә. 3Ле бо на мьн әв 
йәк нә т’ӧ тьшт ә, кӧ фь кь ред 

wә йан йед ди wа на мә рь ва йе 
сәр мьн чь нә, әз хwә ха жи 
ло ма ль хwә на кьм. 4Иса фа 
мьн р’ь һ’әт ә, нә кӧ бь ве йә ке 
әз хwә со фи дь кьм, ле һ’а кь ме 
мьн Хӧ дан ә. 5Аwа жь wәхт зу-
тьр ло ма нә кьн, һ’ә та һа ть на 
Хӧ дан. Әwе тьш тед тә’ ри йе да 
вә шар ти дәр хә р’о на йе у ше-
wь ред дь лаф бь дә ә’йан кь рь не. 
У һьн ге һәр кә се qи мә те хwә 
жь Хwә де бьс ти нә. 

6Әв йә ка на хушк-бь ра но, мьн 
бо на wә ани нә сәр хwә у Апо ло, 
wә ки һун ве йә ке жь мә һин 
бьн: «Жь нь ви са ре дәр нә йен». 
Һьн ге жь wә т’ӧ кәс wе йәк пе 
йә ки нә фь р’ә. 7К’и тә жь хәл-
qе фьр qи дь кә? Чи тә һә йә, кӧ 
тә п’еш к’ешф нә стан ди йә? Ле 
wә ки тә стан ди йә, чь ма п’ә йе 
хwә дь ди ча wа тә нә стан дь бә? 

8Һун иди т’ер бу нә, иди һ’ьр’ 
бу нә! Бе йи мә иди бу нә п’ад ша! 
Ах хwә зи һун бь бу на п’ад ша, 
әме жи т’ә ви wә бь бу на п’ад-
ша! 9Чьм ки әз т’әх мин дь кьм, 
кӧ Хwә де әм шан ди ави ть нә 
па ши йа к’о ч’а, ча wа жь мь-
рь не р’а да йи. Әм дь не да бу нә 

* 3:19 Ибо 5:13. 
* 3:20 Зә бур 94:11. 
* 3:22 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ки фас». 
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ито йинф, һьн ль бәр мьл йа к’ә-
таф, һьн жи бәр мә рь ва. 10Әм 
бе һ’ьш ьн бо на Мәсиһ, ле һун 
сәр wахт ьн йәкти йа Мәсиһ да! 
Әмә сьст ьн, ле һу нә qә wат! 
Һу нә хwә йи р’у мәт ьн, ле әмә 
бе р’у мәт! 11Һ’ә та нь һа жи әм 
бьр’ чи дь ми ньн, т’и дь ми ньн, 
бе сь т’ар дь бьн, те нә к’ӧ та не у 
дә ро-дәр дь бьн. 12Әм бь дәс те 
хwә дь хә бь тьн, бь ху да на хwә 
дь жин. Га ва мә р’ә зил дь кьн, 
әм дӧа ль wан дь кьн, га ва мә 
дь зе ри ньн, әм сә бьр дь кьн, 
13га ва на ве мә р’а дь ли зьн, әм 
ль бәр wан да дь хьн. Әм бу нә 
гә ма ра ве дьн йа йе, һ’ә та нь һа 
жи һәр тьш ти да бу нә хwә ли! 
14Әз ве йә ке wә р’а дь нь ви-

сьм, нә кӧ wә бь дь мә шәр ме, 
ле wә ки wә ми на за р’ед хwә йә 
дә лал ши рәт кьм. 15Һә гәр wе 
жи йи на wә йә т’ә ви Мәсиһ да 
бь һ’ә за ра т’әр бәт да редф wә һә-
бьн, ле т’ә не ба вә ки wә һә йә, 
чьм ки wе жи йи на wә йә т’ә ви 
Мәсиһ Исада һун жь мьн бь 
Мьз ги ни да йи не дь не к’ә тьн. 
16Аwа һи ви жь wә дь кьм, ч’ә’в 

бь дь нә мьн*.** 17Бо на ве йә ке 
мьн Ти мо т’е йо сәр wә да шанд, 
ла wе хwә йи дә лал у һьн да ва 
Хӧ дан да амьн. Әwе wан р’е-дьр-
бед мь нә Мәсиһ Исада гьр ти 
бь кә би ра wә, кӧ әз ча wа ль һәр 
дә ра, һ’ә му щь ви на һин дь кьм. 
18Һь нәк жь wә ба бах бу нә, 

wан т’ь реф әзе нә йе мә щәм 
wә. 19Ле әзе зу ть рә ке сәр wә-
да бем, һә гәр Хӧ дан һ’ьз бь кә 
у әзе нә кӧ ль го ть нед ба ба ха 
бь нь һе р’ьм, ле һ’ӧ нӧ ред wан. 
20Чьм ки П’ад ша ти йаф Хwә де нә 
кӧ хә бәр да не да йә, ле һ’ӧ нӧр да 
йә. 21Һун ча wа дь хwа зьн? Әз 
бь к’ӧл ме сәр wә да бем, йан 
бь һ’ьз кь рь не у бәр бь һе ри йе? 

Зьрарабенамусийащьвинеда

51Дәнг һә йә кӧ на ва wә да 
бе на му си жи һә йә у әw жи 

бе на му си кә ӧса, wә ки на ва 
п’ут п’а рьс та даф жи т’ӧнә, кӧ 
йәк дәст да ве жә де ма р’и йа 
хwә*. 2У һун жь к’ӧ ба ри йе 
һ’ьр’ бу нә! Нә гә рә ке wә шин 
бь кь ра у йе хwә йе ви кь ри жь 
на ва хwә дәр хьс та? 3‑4Ле бә ле 

* 4:16 Ко рьн т’и I, 11:1; Фи ли пи 3:17. 
** 4:16 Нав һь нәк дәст нь ви са ред паш wәх ти йе да әв жи һә йә: «Ча wа 
мьн жи ч’ә’в да Иса». 
* 5:1 Qа ну на Дӧ ща ри 22:30. 
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ча wа әз бә дә ни нә на ва wә да 
мә, ле р’ӧ һ’е хwә да һа зьр ьм у 
ча wа йә ки һа зьр, мьн иди бо на 
йе ви тьш ти дь кә qь ра ра хwә бь 
на ве Хӧ да не мә Иса да йә. Га ва 
һун щи ки дь щь вьн, р’ӧ һ’е мьн 
жи т’ә ви wә, бь qә wа та Хӧ да-
не мә Иса 5wи мә рь ви бь дь нә 
дәс те ми ре щьнф, кӧ qа ль бе 
wи ӧн да бә у р’ӧ һ’е wи хь лаз 
бә Р’о жаф Хӧ дан да. 
6Нә qәнщ ә кӧ һун фьр’ наq 

дь бьн! Гә ло һун нь за ньн кӧ 
һь нәк һә вир тьр’шкф т’ә ма ми йа 
шкә ве һьл ти нә? 7Ви һә вир-
тьр’ш ке кә вьн жь хwә дур хьн, 
кӧ һун бь бь нә һә ви ре ну йи бе 
һә вир тьр’шк, ча wа һун ӧса нә 
жи. Чьм ки Бәр хе мә йи Щә жь на 
Дәр баз бу неф, аwа го ти Мәсиһ 
бо на мә һа тә сәр же кь рь не. 8Дә 
әм ве щә жь не дәр баз кьн, нә 
кӧ бь һә вир тьр’ш ке кә вь ни 
нә һә qи йе у хь ра би йе, ле бь 
на не бе һә вир тьр’шк, бь на не 
һ’ә ла ли йе у р’ас ти йе*. 

9Мьн wә р’а нә’ ме да нь ви си бу, 
кӧ т’ә ви qа ваф нә бьн. 10Нә кӧ 
го ть на мьн дәр һә qа qа ва, ть-
ма к’а ра, т’а лан кьр йан п’ут п’а-
рьс тед ве дь не да бу. Һә гәр ӧса 

* 5:7-8 Дәр к’ә тьн 12; 13:7. 
* 5:12-13 Qа ну на Дӧ ща ри 17:7; 19:19; 22:21, 24; 24:7. 

бу йа, гә рә ке һун лап жь дь не 
дәр к’ә та на. 11Ле бә ле мьн wә р’а 
нь ви си, кӧ һун т’ә ви wи нә бьн, 
йе кӧ на ве хwә де на си йе сәр ә, 
ле qав ә, ть ма йә, п’ут п’а рьст ә, 
бӧх дан беж ә, сәрх wәш ә, йан 
жи т’а лан кьр ә. Т’ә ви йе ӧса 
һ’ә та нен жи нә хwьн! 12‑13Чи 
мьн р’а йә әз ди wа на йед жь 
щь ви не дәр бь кьм? Хwә де wе 
ди wа на wан бь кә. Ле ди wа на 
йед щь ви не да дәс тед wә да йә. 
Аwа ча wа нь ви сар ә: «Мә рь ве 
хь раб жь на ва хwә дәр хьн»*. 

Пьрсадәрһәqадә’w‑доза
навабаwәрмәндада

61Гә ло әва к’а ре кь рь не йә, 
га ва йәк жь wә, на ва wи у 

бьре wи да дә’w-доз пеш да те, 
тӧ рӧш дь кә ль бәр нә п’а ка wе 
йә ке дь дә са фи кь рь не, нә кӧ 
ль бәр щьм ә’ та Хwә де? 2Чь-
ма һун нь за ньн кӧ щьм ә’ та 
Хwә де wе ди wа на дь не бь кә? 
У һә гәр бь дәс те wә wе ди wа на 
дьн йа йе бе кь рь не, гә ло һун 
нь ка рьн ван пьр сед сь вьк жи 
са фи кьн? 3Чь ма һун нь за ньн 
кӧ әме ди wа на мьл йа к’ә та жи 
бь кьн? Иди к’ӧ дь ми нә ди wана 
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пьр сед ве дьн йа йе нә кьн? 
4Аwа һә гәр на ва wә да пьр сед 
ве дь не йә са фи кь рь не һә бьн, 
һун ча wа дь ка рьн һ’а кьм ти йе 
бь дь нә дәс те йед ӧса, кӧ жь 
али йе щь ви не да нә т’ӧ тьшт 
ьн? 5Әз аһа дь бе жьм, кӧ һун 
шәрм бь кьн! Гә ло на ва wә да 
йә ки сәр wахт т’ӧнә, кӧ бь ка-
рь бә на ва бь ра да сә рә дә ри йе 
бь кә? 6Ле бь ра бь ре р’а дь к’ә вә 
дә’w-до зе, әw жи ль бәр нә-
ба wә ра! 

7Wә р’ас ти ве йә ке да лап да йә 
дәр, кӧ һун һәв р’а дь к’ә вь нә 
дәр гәһ-ди wа на. Гә ло һе qәнщ 
ни нә, кӧ һун бе нә нә һәq кь рь не? 
Гә ло һе qәнщ ни нә, кӧ һун бе нә 
ше лан дь не? 8Ле һун нә һә qи-
йе дь кьн у дь ше ли ньн, әw жи 
хушк-бь ра! 9Чь ма һун нь за ньн 
кӧ йед нә һәq wе П’ад ша ти йа 
Хwә де wар нә бьн? Нә ха пьн! 
Нә бе на мус, нә п’ут п’а рьст, нә 
зь не к’ар, нә жьнед һәвр'а дьбьн 
р'обәт, нә меред һәвр'а дьбьн 
р'обәт,* 10нә дьз, нә ть ма к’ар, 
нә сәрх wәш, нә бӧх дан беж, 
нә жи т’а лан кьр П’ад ша ти йа 
Хwә де wе wар нә бә. 11У жь wә 
һь нәк ӧса бун. Ле һун жь гӧ на 

һа ть нә шуш ть не, һун һа ть нә 
бӧ һӧр ти-жь ба рә кь рь не, һун 
р’астф һа ть нә һ’ә са бе бь на ве 
Хӧ дан Иса Мәсиһ у бь Р’ӧ һ’е 
Хwә де йе мә. 

БьрабәдәнедwәХwәдер’а
хьзмәтк’арийебькә

12Дь бе жьн: «Һәр тьшт мьн р’а 
ә’дәт ә», бә ле, ле һәр тьшт нә 
к’ар ә. «Һәр тьшт мьн р’а ә’дәт 
ә», ле т’ӧ тьшт гә рә ке һ’ӧ кӧ-
ми сәр мьн нә кә. 13Дь бе жьн: 
«Хwа рьн бо на зьк ә, зьк жи 
бо на хwа рь не йә», ле Хwә де 
һәр дӧ йа жи wе ӧн да кә. Ле 
бә дән нә бо на qа ви йе йә, ле 
бо на хьз мәт к’а ри йа Хӧ дан ә 
у Хӧ дан жи бо на бә дә не хәм 
дь кә. 14У Хwә де йе кӧ Хӧ дан 
жь мь рь не р’а кьр, wе мә жи жь 
мь рь не р’а кә бь qә wа та Хwә. 
15Чь ма һун нь за ньн кӧ бә дә-
нед wә ән дә мед Мәсиһ ьн? Әз 
ән дә мед Мәсиһ һьл дьм т’ә ви 
qа ва кьм? Т’ӧ щар! 16Йан һун 
нь за ньн йе кӧ т’ә ви qа ва дь бә, 
т’ә ви wе дь бә бә дә нәк? Ча wа 
нь ви сар дь бе жә: «Һәр дӧ wе 
бь бь нә бә дә нәк»*. 17Ле әwе кӧ 
т’ә ви Хӧ дан дь бә, дь бә р’ӧ һ’әк. 

* 6:9 Бьньһер'ә: Р'омайи 1:26-27. 
* 6:16 Дәст пе бун 2:24. 
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18Жь qа ви йе бь р’ә вьн! Һ’ә му 
гӧ нед ма йи нә кӧ мә рьв дь кә, 
жь бә дә не дәр ә, ле әwе кӧ 
qа ви йе дь кә, мь qа бь ли бә дә-
на хwә гӧ на дь кә. 19Чь ма һун 
нь за ньн кӧ бә дә нед wә п’а рьст-
гә һа Р’ӧ һ’еф Пи роз ьн, кӧ на ва 
wә да йә, К’и жан wә жь Хwә де 
станд? Һун нә хwә йи йе сә ре 
хwә нә*. 20Һун бь qи мә тә ки 
бь һа һа ть нә к’ь р’и не. Бо на ве 
йә ке бь кьн кӧ пе бә дә на wә 
шь кь ри Хwә де р’а бе да йи не*. 

Пьрседһ’ал‑зәwаще

71Ле нь һа дәр һә qа wан пьр-
сед кӧ wә мьн р’а нь ви син: 

«Qәнщ ә wә ки мер не зи ки жь не 
нә бә?»* 2Ле бо на кӧ пе ши йа 
һәр щу р’ә qа ви йе бе гьр ть не, 
бь ра мер бе жьн нә бә у жьн 
жи бе мер. 3Мер бь ра дәй не 
жь не бь де, жьн жи дәй не мер. 
4Жьн нә хwә йа qа ль бе хwә йә, 
ле мер, ӧса жи мер нә хwә йе 

qа ль бе хwә йә, ле жьн. 5Жь 
һәв дӧ на-на нә кьн, пеш ть ри wе 
дә ме, га ва һун бь һәв р’а бо на 
wәх тә ке т’ь фаqф qь рар дь кьн 
wә ки хwә бь дь нә дӧа кь рь не*, 
ле паше ди са ль һәв вә гә р’ьн, 
кӧ ми ре щьн wә нә ще р’ь би нәф 
жь дәст бе т’а wи йа wә. 6Әз ве 
йә ке дь һе ль мә сәр әхтә ри йа 
wә, нә кӧ ә’мьр дь кьм. 7Р’аст 
ә, мьн дь хwәст кӧ һ’ә му мә рьв 
ми на мьн бу на, ле һәр мә рь-
вә ки р’а да йи нә кә жь Хwә де 
һә йә, йәк һа йә, йәк жи аһа йә. 
8Ле йед бе жьн у жь нә би йа-

р’а әз дь бе жьм: Qәнщ ә кӧ әw 
ми на мьн бь ми ньн. 9Ле һә гәр 
хwә зәфт на кьн, бь ра бь зә wь-
щьн-мер кьн, чьм ки qәнщ ә кӧ 
әw бь зә wь щьн-мер кьн, нә кӧ 
хwә да бь шә wь тьн. 

10Ле йед зә wь щи-мер кь ри р’а, 
нә кӧ әз ә’мьр дь кьм, ле бә ле 
Хӧ дан: Бь ра жьн жь мер нә-
qә тә*, 11һә гәр бь qә тә жи, бь ра 

* 6:19 Ко рьн т’и I, 3:16; Ко рьн т’и II, 6:16. 
* 6:20 Нав һь нәк дәст нь ви са ред паш wәх ти йе да аһа йә: «Бо на ве йә-
ке пе бә дән у р’ӧ һ’е хwә Хwә де р’а шь кь ри йе бь дь нә да йи не, йед кӧ 
п’а ра Хwә де нә». 
* 7:1 Дәр һә qа «Qәнщ ә wә ки мер не зи ки жь не нә бә?» һь нәк фә’м дь-
кьн кӧ әва ща ба Паw лос ә, һь нә кед ма йин жи дь бе жьн кӧ әва пьр са 
ко рьн т’и йа йә йан жи бир-ба wә ри йа wан ә. 
* 7:5 Нав һь нәк дәст нь ви са ред паш wәх ти йе да әв жи һә йә: «р’о жиф». 
* 7:10 Мәт та 5:32; 19:9; Лу qа 16:18. 
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мер нә кә йан жи ме ре хwә р’а 
ль һәв бе. У мер жи бь ра жь на 
хwә бәр’ нә дә. 
12Ле йед ма йин р’а әз дь бе-

жьм, нә кӧ Хӧ дан: Һә гәр жь на 
бь ра ки нә ба wәр бә у бь хwа зә 
т’ә ви wи бь ми нә, бь ра wе бәр’-
нә дә. 13У жь нә кә кӧ ме ре wе 
нә ба wәр бә у әw бь хwа зә т’ә ви 
wе бь ми нә, бь ра жь wи нә qә тә. 
14Чьм ки ме ре нә ба wәр бь жь на 
ба wәр мәнд һ’ә лал дь бә у жь на 
нә ба wәр жи бь ме ре ба wәр мәнд 
һ’ә лал дь бә. Һә гәр ӧса ни бу йа, 
за р’ед wә йе һ’ә рамф бу на, ле нь һа 
һ’ә лал ьн. 15Ле һә гәр нә ба wәр 
бь qә тә, бь ра бь qә тә. Хушк йан 
бь ра ве дә рә ще да аза йә. Бә ле 
Хwә де га зи wә ә’дь ла йи йе кьр. 
16Тӧ чь зани к’ӧл фә теф, бәл ки 
те ме ре хwә хь лаз ки? Йан жи 
тӧ чь зани ме ро, бәл ки те к’ӧл-
фә та хwә хь лаз ки?

Баwәрмәндгәрәке
льгораә’мьреХwәдебьжин
17Wә ки дьн әз дь бе жьм: Хӧ-

дан ча wа п’а ра һәр кә си да у 
ча wа Хwә де га зи һәр кә си кьр, 
бь ра wә кә wе йә ке жи бь жи. Әв 
ә т’ә ми йа кӧ әз дь дь мә һ’ә му 
щь ви на. 18Һә гәр йәк сь нәт кь риф 

бу га ва һа тә га зи кь рь не, бь ра 
сь нәт бу на хwә иди нә гӧ һе зә. 
Һә гәр йәк нә сь нәт кь ри бу га ва 
һа тә га зи кь рь не, бь ра иди сь нәт 
нә бә. 19Нә сь нәт бун тьш тәк ә 
у нә жи нә сь нәт бун, ле сә ри 
т’ә ми йед Хwә де qә дан дьн ә. 
20К’и чь һ’а ли да бу га ва Хwә де 
га зи кь ре, бь ра на ва wе да жи 
бь ми нә. 21Хӧ лам бу йи га ва 
һа ти га зи кь рь не? Хәм нә кә. Ле 
һә гәр дь ка ри аза би, wе мә ща-
ле жь дәс те хwә нә кә. 22Чьм ки 
әw хӧ ла ме кӧ һа тә га зи кь рь не, 
wә ки бь бә п’а ра Хӧ дан, әw аза йе 
Хӧ дан ә, ӧса жи әwе кӧ аза бу 
га ва һа тә га зи кь рь не, әw хӧ ла ме 
Мәсиһ ә. 23Һун бь qи мә тә ки 
бь һа һа ть нә к’ь р’и не, нә бь нә 
хӧ ла мед мә рь ва. 24Хушк-бь ра но, 
к’и чь һ’а ли да һа тә га зи кь рь-
не, бь ра на ва wе да жи ль бәр 
Хwә де бь ми нә. 

Пьрседбонаqизухорта
25Ле нь һа чь жь qиз у хор та* 

дь к’ә вә, мьн дәр һә qа wан да 
ә’мьр жь Хӧ дан нә стан ди йә, ле 
т’ә не әз фь кь ра хwә дь бе жьм, 
ча wа йә ки жь Хӧ дан р’ә’м стан ди 
кӧ һьн да ва Wи да амьн ә. 26Әз 
бо на тән га си йаф нь һа аһа р’е 

* 7:25 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр, дәw са «qиз у хор та» «бь к’ь раф» һә йә. 
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те р’а дь би ньм кӧ мә рьв чь дә-
рә ще да йә, бь ра ӧса жи бь ми нә. 
27Жь не ва гь ре да йи йи? Нә кә 
кӧ же бь qә ти. Бе жьн и? Жь не 
нә гә р’ә. 28Ле һә гәр бь зә wь щи, 
гӧ нәф на ки у һә гәр qиз мер кә, 
гӧ нә на кә. Ле йед ӧса wе р’ас ти 
охьр мед гь ран бен, әз дь хwа зьм 
wә жь wе йә ке хwәй кьм. 
29Әз wә р’а дь бе жьм бь ра но: 

Wәхт һьн дьк ма йә. Жь вьр шун-
да әwе кӧ жь на wи һә йә бь ра 
ӧса бә ча wа йе бе жьн, 30әwе 
кӧ дь гь ри ча wа йе на гь ри, әwе 
кӧ ша дь бә ча wа йе ша на бә, 
әwе кӧ дь к’ь р’ә ча wа нә хwә йе 
wан тьш та бә, 31у әwе кӧ шь-
хӧ ле дь не ва мь жул дь бә ча wа 
йе пе ва мь жул на бә, чьм ки әв 
дьн йа ә’йан дәр баз дь бә. 

32Ле әз дь хwа зьм кӧ һун жь 
хә ма дур бьн. Йе нә зә wь щи шь-
хӧ лед Хӧ дан ва ги ро йә, кӧ ча wа 
бь кә ль Хӧ дан хwәш бе. 33Ле йе 
зә wь щи хә мед дь не ва ги ро йә, 
кӧ ча wа бь кә ль жь на хwә хwәш 

бе 34у сәр дӧ р’и йа сә кь ни йә. 
Жь на бе мер йан qиз шь хӧ лед 
Хӧ дан ва ги ро йә*. Мә рә ме wе 
әw ә, кӧ әw р’ӧһ’ у qа ль бе хwә да 
бӧ һӧр ти-жь ба рә бә, ле йа мер-
кь ри хә мед дь не ва ги ро йә, кӧ 
ча wа бь кә ль ме ре хwә хwәш 
бе. 35Әз ван тьш та бо на к’а ра 
wә дь бе жьм, нә кӧ бар дь дь мә 
сәр мь ле wә, ле дь хwа зьм wә ки 
һун бь т’әр бәт у бь дьл у щан 
шь хӧ лед Хӧ дан ва ги ро бьн. 
36Ле һә гәр йәк фә’м дь кә, 

wә ки һьн да ва дәр гис ти йа хwә да 
р’ас ти йе на кә, тә ме wи жи хь-
раб бу йә* кӧ гә рә ке бь зә wь щә, 
бь ра ӧса бь кә ча wа дь хwа зә, 
гӧ нә на кә, бь ра һәв дӧ бьс ти-
ньн. 37Ле әwе кӧ гь ра ни сәр wи 
т’ӧнә, ле ль тә ме хwә дь ка рә у 
дь ле хwә да qь рар кь ри йә кӧ 
дәр гис ти йа хwә ӧса хwәй кә 
ча wа бә ре, әw тьш тә ки qәнщ 
дь кә. 38Аwа йе дәр гис ти йа хwә 
дьс ти нә, qәнщ дь кә, ле йе кӧ wе 
бь к’ьр дь һе лә, һе qәнщ дь кә*. 

* 7:34 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да р’еза 34-а аһа дәст пе дь бә: «На ва йа 
мер кь ри у нә мер кь ри даф фьр qи һә йә, йа нә мер кь ри шь хӧ лед Хӧ-
дан ва ги ро йә». 
* 7:36 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Ә’мь ре wе дәр баз дь бә». 
* 7:36-38 Һь нәк занә дь бе жьн, кӧ ль го ра ә’дә те йу на на хорт дь ка рь-
бу дәр гис ти йа хwә бь к’ьрф хwәй бь кь ра, һ’ә та кӧ дь ле wи дь хwәст. 
Һь нә кед дьн жи ван р’еза аһа фә’м дь кьн: «(Р’еза 36) Ле һә гәр йәк 
фә’м дь кә, wә ки һьн да ва qи за хwә да р’ас ти йе на кә, чьм ки ә’мь ре wе 
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39Жьн нә хwә сә ри хwә йә һ’ә та 
кӧ ме ре wе сах ә, ле һә гәр мер 
ле бь мь рә, әw аза йә, т’ә ви к’е 
бь хwа зә дь ка рә мер кә, т’ә не 
ба wәр мән де Хӧ дан бә. 40Ле әwе 
һе хwә зь ли бә, кӧ ӧса бь ми нә. 
Әв ә фь кь ра мьн у т’әх ми на мьн 
Р’ӧ һ’е Хwә де на ва мьн да һә йә. 

Пьрсахwарьна
qӧрбанедфп’утп’арьстийе

81Ле нь һа чь кӧ жь пьр са 
qӧр ба нед п’у та дь к’ә вә: 

Фә’м да ри йә кӧ за нә бу на мә 
һәр кә си жи һә йә. За нә бун 
п’ь шь ка ме рьв дь wә рь ми нә, ле 
һ’ьз кь рьн ава дь кә. 2Һә гәр йәк 
т’әх мин дь кә, кӧ әw тьш тә ки 
занә, әw р’аст һе тьш тә ки ӧса 
нь за нә ча wа кӧ ла зьм ә бь за нь бә. 
3Ле һә гәр йәк Хwә де һ’ьз дь кә, 
әw жь али йе Wи ва нас кь ри йә. 
4Аwа дәр һә qа wан qӧр ба нед 

п’у та йә кӧ мә ри дь хwьн: Әм за-
ньн кӧ п’ут һә йи на хwә ва п’уч’ 
ьн у Хwә де ки дьн т’ӧнә, пеш ть ри 
йә ки*. 5Һә гәр бь на вед дьн жи 
хwә де һә бьн, йан ль ә’р де йан 

ль ә’з мен, ча wа бе һ’ә саб хwә де 
у бе һ’ә саб хӧ дан һә нә жи, 6ле 
бо на мә т’ә не Хwә дек һә йә, 
Бав, Ә’фь ран да ре һәр тьш ти, 
әм жи бо на Wи һә нә у т’ә не 
Хӧ да нәк һә йә, Иса Мәсиһ, бь 
К’и жа ни һәр тьшт хӧ ль qи нә 
у бь са йа Wи әм һә нә. 
7Ле әв за нә бун щәм һәр кә си 

т’ӧнә. Һ’ә та нь һа һе дь ле һь нә ка 
пәй п’ут п’а рьс ти йе йә, кӧ га ва 
wи гош ти дь хwьн, һ’ә саб дь-
кьн ча wа qӧр ба нед п’у та у хwә 
дь һ’ә р’ь ми ньн, чьм ки иса фаф 
хwә йә сьст да фь ка ра дь кә. 8Ле 
бә ле хwа рьн мә ль бәр Хwә де 
на дә сә кь нан дь не. Һә гәр әм 
бь хwьн, тьш тә ки зе дә на кьн 
у һә гәр нә хwьн, тьш тә ки жи 
кем на кьн. 
9Ле һаш жь хwә һә бьн, нә бә 

кӧ әw аза йа wә бь бә кә вь рәк 
ль бәр нь ге сьс та. 10Әм бе жьн, 
һә гәр мә рь вә ки кӧ иса фа хwә йә 
сьст да фь ка ра дь кә тә бь би нә, 
wә ки тӧ «хwә йи за нә бун» и у 
ль сьф ра п’а рьст гә һа п’ут да 
р’у ньш ти йи, нә әw кь ре тә 

дәр баз дь бә, бь ра ӧса бь кә ча wа дь хwа зә, гӧ нә на кә, бь ра бь дә мер. 
(Р’еза 37) Ле әwе кӧ гь ра ни йе сәр хwә к’ьфш на кә, ле сәр йа хwә йә у 
дь ле хwә да жи qь рар кь ри йә кӧ qи за хwә нә дә мер, әw тьш тә ки qәнщ 
дь кә. (Р’еза 38) Аwа йе qи за хwә дь дә мер qәнщ дь кә, ле йе бь к’ьр 
дь һе лә һе qәнщ дь кә». 
* 8:4 Qа ну на Дӧ ща ри 6:4. 



392

КО РЬН Т’И I, 9  

wе дьл бь дә wи, кӧ әw жи qӧр-
ба нед п’ут п’а рьс ти йе бь хwә? 
11У жь дәст wе «за нә бу на» тә, 
бьре тә йи сьст, бо на к’и жа ни 
Мәсиһ мьр, wе ӧн да бә. 12Бь 
ви аwайи, га ва тӧ нә һә qи йе ль 
хушк-бь ред хwә дь ки у иса фа 
wа нә сьст бь рин дар дь ки, ль 
бәр Мәсиһ нә һә qи йе дь ки. 
13Аwа һә гәр хwа рьн дь бә кә вь ре 
ль бәр п’и йе бьре мьн, гә рә ке 
иди т’ӧ щар әз гошт нә хw ьм, 
wә ки бьре хwә п’ьшкф нә кьм. 

Изьнумәщаледшандийа

91Нә әз аза мә? Нә әз шан-
ди мә? Нә мьн Хӧ да не мә 

Иса бь ч’ә’ ва дит? Нә һун пе 
ху да на мьн п’а ра Хӧ дан к’ә тьн? 
2Һә гәр әз шан ди йе һь нә кед 
ма йин ни бьм, ле бә ле бе шьк 
шан ди йе wә мә! Чьм ки мо ра 
шан ди ти йа мьн һун ьн, кӧ 
п’а ра Хӧ дан к’ә тьн. 
3Ща ба мьн бо на йед кӧ дь-

кьн жь мьн гь ли йа бь к’ь шин ьн 
әв ә: 4Гә ло изь на мә т’ӧнә әм 
жь бәр хә ба та хwә ва бь хwьн у 
вә хwьн? 5Гә ло изь на мә т’ӧнә 
әм к’ӧл фә тә кә ба wә ри йе да 
т’ә ви хwә бь гә р’и ньн, ча wа 

шан ди йед дьн, бь ра йед Хӧ дан 
у Пәт рус* дь кьн. 6Йан гә рә ке 
әз у Бар на басф т’ә не бь хә бь тьн 
сә ре хwә хwәй кьн? 7К’и жан 
әс кәр жь к’и се хwә әс кә ри йе 
дь кә? К’и р’әзф да ти нә у бә ре 
wе на хwә йан йе ль бәр пез ә 
ши ре пез вә на хwә? 8Әз ван 
тьш та бь мә рь ва йи на бе жьм. 
Нә Qа нун жи wе йә ке дь бе жә? 
9Ча wа Qа ну наф Му са даф нь-
ви сар ә: «Дә ве га йе бе дә ре да 
дь хә бь тә гь ре нә дә»*. Гә ло хә ма 
Хwә де бо на га йә? 10Йан wе йә ке 
бо на мә дь бе жә? Бә ле, әв йәк 
бо на мә һа тә нь ви са ре, wә ки 
әwе кӧ що те хwә дь кә, гә рә ке 
бь гӧ ман щот кә у йе кам дь кә, 
гә рә ке гӧ ман бә, кӧ wе к’ә да 
хwә бь хwә жи. 11Һә гәр мә на ва 
wә да тьш тед р’ӧ һ’а ни чан дьн, 
гә ло тьш тә ки мә зьн ә, кӧ жь 
wә тьш тед ве дь не бь дь рун? 
12Һә гәр изь на һь нә кед дьн 
һә йә к’а ре жь wә бь би ньн, нә 
йа мә һе зе дә һә йә? 

Ле мә әв изьн пек нә ани. 
Сәр да жи ль һәр тьш ти сә-
бьр кьр, кӧ нә бь нә пе ши бь р’е 
Мьз ги ни йаф Мәсиһ. 13Һун 
нь за ньн әwед кӧ п’а рьст гә һе да 

* 9:5 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ки фас». 
* 9:9 Qа ну на Дӧ ща ри 25:4. 
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дь хә бь тьн жь п’а рьст гә һе жи 
дь хwьн? У әwед хьз мәт к’а ри йа 
го ри гә һеф дь кьн, жь го ри гә һе 
жи п’а ра хwә дьс ти ньн*. 14Ӧса 
жи Хӧ дан ә’мьр кьр, кӧ йед 
Мьз ги ни йе дан на син дь кьн, 
жь Мьз ги ни йе бь жин*. 
15Ле мьн жь ван изь на qәт 

йәк пек нә ани, нә жи нь һа 
дь нь ви сьм кӧ ван изь на пек 
би ньм. Дә бь ра әз бь мь рьм, нә 
кӧ йәк р’у спи ти йа мьн бә тал 
кә. 16Бә ле әз нь кар ьм п’ә йа 
бь дь мә хwә һә гәр әз Мьз ги-
ни йе дан на син кьм, чьм ки әв 
дәй не сту йе мьн ә. Wәй ль мьн 
һә гәр әз Мьз ги ни йе дан на син 
нә кьм! 17У һә гәр мьн әв йә ка 
бь һ’әм де хwә бь кь ра, һьн ге 
хә ла та мь не һә бу йа, ле әз ве 
йә ке нә бь һ’әм де хwә дь кьм, 
чьм ки әва qӧ ль хәк ә ль мьн 
һа ти йә спар ть не. 18Аwа иди 
чь йә хә ла та мьн? Әв ә, кӧ әз 
дан на си ни йа хwә да Мьз ги-
ни йе бе һәq бь дьм, изь на хwә 
Мьз ги ни да йи не да бь зо ра хwә 
пек нәй ньм. 
19Р’аст ә әз жь һәр кә си аза 

мә, ле әз ди са хwә дь кь мә хӧ-
ла ме һ’ә му йа, wә ки һе гә лә ка 

qа зьнщ кьм. 20Бо на щь һу йа, 
дь бь мә ми на щь һу йа, wә ки 
щь һу йа qа зьнщ кьм. Аwа го ти 
бо на йед бьн Qа ну на Му са да, 
дь бь мә ми на йед бьн Qа ну не, 
wә ки йед бьн Qа ну не да qа зьнщ 
кьм, (ле нә кӧ әз бьн Qа ну не-
да мә). 21Бо на йед бе Qа нун, 
дь бь мә ми на йед бе Qа нун, 
wә ки йед бе Qа нун жи qа зьнщ 
кьм, (нә кӧ әз бе qа ну на Хwә де 
мә, ле әз бьн qа ну на Мәсиһ да 
мә). 22Бо на сьс та дь бь мә ми на 
сьс та, wә ки йед сьст qа зьнщ 
кьм. Бо на һ’ә му йа әз дь к’ә вь мә 
һ’а ле һәр кә си, wә ки һәр дә рә-
ща да бь ка рь бьм һь нә ка хь лаз 
кьм. 23Ван һ’ә му тьш та әз иди 
бо на Мьз ги ни йе дь кьм, wә ки 
әз бь бь мә һә вал-п’а ре дӧа-дь-
роз гед сәр wе. 
24Һун нь за ньн йед ләщ мәй-

да не да нә, һ’ә му жи дь р’ә вьн, 
ле т’ә не йәк хә ла те дьс ти нә? 
Ӧса бь р’ә вьн, кӧ һун бьс ти ньн. 
25Әwед кӧ дь к’ә вь нә лә ще, 
хwә һи ни гә ләк тьш ти дь кьн, 
wә ки wе к’о фи йаф кӧ дь ч’ьл-
мь сә бьс ти ньн, ле кь рь на мә 
бо на к’о фи йа һ’ә та-һ’ә та йе йә. 
26Бо на wе йә ке әз ӧса на р’әвьм 

* 9:13 Qа ну на Дӧ ща ри 18:1. 
* 9:14 Лу qа 10:7-8. 
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ча wа йед бе мә рәм, йан жи 
бь к’ӧл ма һә р’ь мә бе. 27Ле әз 
зор да ри йе qа ль бе хwә дь кьм у 
wе зәфт дь кьм, кӧ нә бә хәл qе 
га зи лә ще кьм, ле әw хwә ха жь 
дәст мьн һә р’ә. 

Хwәденәщер’ьбиньн,чаwа
щьмә’таИсраелефщер’ьбанд

101На хwа зьм хушк-бь ра-
но, кӧ һун нь за нь бьн 

wә ки кал-ба вед мә һ’ә му жи 
бьн си йа ә’wр да бун у һ’ә му 
жи Бә’ ра Сор р’а дәр баз бун*. 
2Һ’ә му жи т’ә ви Му са бу нә 
йәк, ә’wр у бә’ ре да һа ть нә нь-
хӧ ман дь неф. 3Һ’ә му йа жи хут 
әw хwа рь на р’ӧ һ’а ни хwар* 4у 
һ’ә му йа жи хут әw вә хwа рь на 
р’ӧ һ’а ни вә хwар, чьм ки жь wи 
Qә йа йе р’ӧ һ’а ни вә дь хwа рьн, 
Йе кӧ т’ә ви wан дь чу у әw Qә йа 
Мәсиһ бу*. 5Ле Хwә де гә лә кед 
жь wан бә гәм нә кь рьн, лә ма 

щьн йа зед wан бә р’и йе даф һәр 
дә ра к’ә ти ман*. 
6Иди әw тьшт бо на мә бу нә 

мә сә лед го ти, wә ки әм һа вь жи-
йа хwә жь тьш тед хь раб нәй ньн, 
ча wа wан дьл һа вь жи кьр*. 7Нә 
жи бь бьн п’ут п’а рьст, ча wа жь 
wан һь нәк бун, бо на к’и жа на 
нь ви сар ә: «Щьм ә’ те р’у ньшт 
хwар, вә хwар у р’а бун на му са 
һәв р’а лис тьн»*. 8Әм qа ви йе 
нә кьн, ча wа жь wан һь нә ка 
qа ви кьр у р’о жә ке да бист се 
һ’ә зар мә ри к’ә тьн qьр’ бун*. 
9Мәсиһ* нә ще р’ь би ньн, ча wа 
жь wан һь нә ка ще р’ь банд у бь 
мә’ ра һа ть нә ле да не мь рьн**. 
10У би на хwә тәнг нә кьн, ча wа 
жь wан һь нә ка бин тән ги кь рьн 
у бь дәс те мьл йа к’ә те мь рь не 
к’о ка wан һат*. 
11Әв һ’ә му тьшт ча wа мә сә-

лед го ти дь һа ть нә сә ре wан, 
ле бо на мә кӧ әм ахь ри йа ван 

* 10:1 Дәр к’ә тьн 13:21-22; 14:22-29. 
* 10:3 Дәр к’ә тьн 16:35. 
* 10:4 Дәр к’ә тьн 17:6; Жь мар 20:11. 
* 10:5 Жь мар 14:29-30. 
* 10:6 Жь мар 11:4. 
* 10:7 Дәр к’ә тьн 32:6. 
* 10:8 Жь мар 25:1-18. 
* 10:9 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Хӧ дан». 
** 10:9 Жь мар 21:5-6. 
* 10:10 Жь мар 16:41-49. 
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дәw ра да дь жин, ча wа ши рәт 
һа ть нә нь ви са ре. 12Аwа к’и дь-
фь кь рә кӧ әw мь qәр’м сә кь ни 
йә, бь ра һаш жь хwә һә бә кӧ 
нә к’ә вә. 13Ще р’ь бан дь нед ӧса 
на йе нә сә ре wә, пеш ть ри wан 
ще р’ь бан дь нед кӧ те нә сә ре 
мә рь вед ма йин. Ле Хwә де амьн 
ә, Әw на һе лә кӧ һун жь qә wа та 
хwә дәр бе нә ще р’ь бан дь не. 
Әwе ще р’ь бан дь не да дә ли лә-
ке жи бь кә, кӧ һун бь ка рь бьн 
тә йах кьн*. 
14Аwа дә ла лед мьн, жь п’ут-

п’а рьс ти йе бь р’ә вьн. 15Әз ча wа 
т’ә ви сәр wах та хә бәр дь дьм. 
Һун хwә ха бь дь нә бәр һ’ә са-
ба, әз чь дь бе жьм. 16Әw к’а са 
Ши ва Хӧ дан, йа кӧ әм пе шь-
кь ри йе дь дьн, нә һә лә qә ти йа 
ху на Мәсиһ ә? Әw на не кӧ әм 
кәр дь кьн, нә һә лә qә ти йа бә-
дә на Мәсиһ ә?* 17На нәк һә йә, 
лә ма әм һ’ә му жи бә дә нәк ьн, 

чьм ки әм һ’ә му жи жь wи на ни 
кәр дь кьн. 
18Ди на хwә бь дь нә щьм ә’ та 

Исра еле: Әwед кӧ qӧр ба на дь-
хwьн, т’ә ви wе п’а ра го ри гә һе 
на бьн?* 19Бә ле әз чь бе жьм? 
Гә ло п’ут жь хwә тьш тәк ә, йан 
qӧр ба нед п’у та р’а те нә да йи не 
бәр га тьш тә ки дь гь рьн? 20На 
хер! Ле го ть на мьн әв ә, кӧ әw 
тьш тед п’ут п’а рьст дь кь нә 
qӧр бан, щь на р’аф дь кьн, нә 
кӧ Хwә де р’а. У әз на хwа зьм 
кӧ һә лә qә ти йа wә т’ә ви щь-
на һә бә*. 21Һун нь ка рьн һьн 
к’а са Хӧ дан вә хwьн, һьн жи 
к’а са щь на. Һун нь ка рьн һьн 
жь сьф ра Хӧ дан бь хwьн, һьн 
жи жь сьф ра щь на. 22Йан әм 
бь кьн кӧ хи рә та Хӧ дан qә-
бул нә кә?* Чь ма әм жь Wи 
qә wат тьр ьн? 
23Дь бе жьн: «Һәр тьшт ә’дәт 

ә», бә ле, ле һәр тьшт нә к’ар ә. 

* 10:13 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Хwә де wе бь кә кӧ һун тә йах кьн у бь ви 
аwайи һу не бь ка рь бьн жь wе йә ке хь лаз бьн». 
* 10:16 Мәт та 26:26-28. 
* 10:18 Qа ну на К’а һин ти йе 7:6. 
* 10:20 Qа ну на Дӧ ща ри 32:17. 
* 10:22 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Йан әм бь кьн кӧ һе ла не бь дь нә 
к’ӧм р’ә ши йаф Хӧ дан». К’ӧм р’ә ши йа Хӧ дан р’ӧ һ’а ни те фә’м кь рь не. 
Пәй ма наф Кә вьн да, га ва щьм ә’ та Хwә де дәст жь Хwә де к’ь шанд у 
п’ут һ’ә бан дьн, әw ӧса дь һа тә һ’ә са бе ча wа жь на йә ки ч’ә’в ба ве жә 
ме рә ки дьн. Һо сә йа 2:2-13; Йе рә ми йа 3:6-10, 20. 
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«Һәр тьшт ә’дәт ә», ле һәр тьшт 
ава на кә. 24Нә бә кӧ йәк к’а ра 
хwә бь гә р’ә, ле йа һә ва ле хwә. 
25Чь кӧ qә саб ха на да те фь-

ро та не бь хwьн, пәй пьрс-пьр-
си йа ра нә к’ә вьн, бо на фь кар-
кь рь на иса фе. 26Ча wа нь ви сар 
ә: «Дьн йа бь хер-хьз на хwә ва 
йа Хӧ дан ә»*. 27Һә гәр жь нә ба-
wә ра йәк wә т’әг лиф кә у һун 
бь хwа зьн һә р’ьн, чь бь дь нә бәр 
wә бь хwьн, пәй пьрс-пьр си йа ра 
нә к’ә вьн, бо на фь кар кь рь на 
иса фе. 28(Ле һә гәр йәк wә р’а 
бе жә: «Әва qӧр бан ә», иди 
нә хwьн бо на йе кӧ һун пе 
һ’ә сан дьн у бо на фь кар кь рь на 
иса фе. 29Го ть на мьн нә бо на 
фь ка ра иса фа wә йә, ле йа һә-
ва ле wә.) Чь ма гә рә ке аза йи йа 
мьн бо на фь ка ра иса фа йә ки 
ма йин бе ло мә к’ар кь рь неф? 
30Һә гәр әз шь кь ри йе дь дь мә 
Хwә де дь хwьм, чь ма бо на wе 
йә ке хәй ба мьн дь кьн, wә ки әз 
шь кь ри йа хwә Хwә де ти ньм? 
31Аwа һә гәр һун бь хwьн, 

вә хwьн, йан чь шь хӧ ли кӧ 
һун бь кьн, һәр тьш ти бо на 
шь кьр да йи на Хwә де бь кьн. 
32Нә ньг ба ве жь нә бәр щь һу йа, 

нә бәр нә щь һу йа, нә жи бәр 
щь ви на Хwә де, 33ча wа әз жи 
һәр али йа ва ль һ’ә му йа хwәш 
тем у к’а ра хwә на гә р’ьм, ле йа 
гә лә ка, wә ки хь лаз бьн.

 

111Ч’ә’в бь дь нә мьн, ча-
wа әз жи ч’ә’в дь дь мә 

Мәсиһ*. 

Бонасәрньхамтьну
сәрqотийедәмаһ’әбандьнеда
2Әз п’ә йе wә дь дьм, wә ки 

һун һ’ә му дә рә ща да мьн бир 
ти ньн у әw р’аw-р’ь зь медф кӧ 
мьн да нә wә пек ти ньн. 3Ле әз 
дь хwа зьм кӧ һун за нь бьн wә ки 
сә ре һәр ме ри Мәсиһ ә, сә ре 
жь не мер ә у сә ре Мәсиһ Хwә де 
йә. 4Һәр ме ре кӧ сәр нь хам ти 
дӧа йан п’е хәм бәр ти йеф дь кә, 
әw сә ре хwә бе һӧр мәт дь кә. 5У 
һәр к’ӧл фә та кӧ сәр qот дӧа йан 
п’е хәм бәр ти йе дь кә, әw сә ре 
хwә бе һӧр мәт дь кә. Әw дь бә 
ми на йә кә п’ор’ кӧр’ кь ри. 6Аwа 
го ти, һә гәр к’ӧл фәт сә ре хwә 
нә нь хе мә, бь ра п’о р’е хwә жи 
бь бь р’ә. Ле һә гәр к’ӧл фә те р’а 
ә’йб ә, кӧ п’о р’е хwә бь бь р’ә 
йан бь дә бәр ду зан, кӧ ӧса 

* 10:26 Зә бур 24:1; 50:12; 89:11. 
* 11:1 Ко рьн т’и I, 4:16; Фи ли пи 3:17. 
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йә бь ра сә ре хwә бь нь хе мә. 
7Нә ща йиз ә мер сә ре хwә 
бь нь хе мә, чьм ки әw су рәт у 
р’у мә та Хwә де йә, ле жьн р’у-
мә та мер ә. 8(Чьм ки нә кӧ мер 
жь жь не йә, ле жьн жь мер ә* 
9у мер бо на жь не нә хӧ ль qи, 
ле жьн бо на мер.) 10Бо на ве 
йә ке гә рә ке к’ӧл фәт сә ре хwә 
бь нь хе мә, ча wа ни ша на бьн 
һ’ӧ кӧм да, бо на мьл йа к’ә тед кӧ 
дь би ньн*. 11Ле бә ле йәкти йа 
Хӧ дан да нә жьн бе мер дь бә, 
нә жи мер бе жьн. 12Чьм ки 
ча wа жьн жь мер ә, ӧса жи 
мер жь жь не йә, ле һ’ә му жи 
жь Хwә де нә. 
13Һун хwә ха бь дь нә бәр һ’ь-

ша, гә ло жь к’ӧл фә те дь к’ә вә, 
wә ки сәр qот бәр Хwә де дӧа 
бь кә? 14Нә т’ә би йәт жи wә һин 
дь кә, кӧ п’о р’е дь реж р’әw ша 
мер да ве жә? 15Ле р’әw ша жь не 
п’о р’е дь реж ә, чьм ки әw п’ор’ 
же р’а бо на нь хам ть не һа ти йә 
да йи не. 16Ле һә гәр йәк бь хwа зә 
ве йә ке р’а бь к’ә вә дә’wе, ә’дә-
тә ки мә йи дьн т’ӧнә у нә жи 
йе щь ви нед Хwә де. 

ШиваХӧдан
(Мәтта26:26‑29;Марqос
14:22‑25;Луqа22:14‑20)

17Ле ве т’ә ми йе да әз п’ә йе 
wә на дьм, чьм ки га ва һун дь-
щь вьн, әw на бә к’а ра wә, ле 
зи йа на wә. 18Бә ри һәр тьш ти, 
әз дь бь һем, га ва кӧ һун дь щь-
вь нә щь ви не, на ва wә да дь бә 
дӧ ти рә ти у кем-зе дә әз ба wәр 
дь кьм. 19Бә ле, ә’сә йи дӧ ти рә ти 
wе бь к’ә вә на ва wә, wә ки йед 
на ва wә да йә жь ба рә к’ьфш бьн. 
20Аwа һун кӧ дь щь вь нә щи ки, 
әва на бә ши ва Хӧ дан кӧ һун 
дь хwьн, 21чьм ки га ва һәр йәк 
жь wә дь хwә, һ’ә щә-һ’ә ща wи 
йә сәр ши ве дь к’ә вә. Йәк бьр’ чи 
дь ми нә у йе дьн к’еф хwәш дь бә. 
22Чь ма ма лед wә т’ӧнә нә, кӧ һун 
wан да бь хwьн у вә хwьн? Йан 
чь ма щь ви на Хwә де бе һӧр мәт 
дь кьн у дәст тән га дь дь нә шәр-
ме? Әз чь wә р’а бе жьм? П’ә йе 
wә бь дьм бо на ве йә ке? Әз ве 
йә ке нь кар ьм! 

23Мьн әв йәк жь Хӧ дан станд 
у да wә, кӧ Хӧ дан Иса wе шәва 

* 11:8 Дәст пе бун 2:18-23. 
* 11:10 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бо на ве йә ке у бо на мьл йа к’ә тед кӧ дь-
би ньн, гә рә ке к’ӧл фәт сәр гь ре да йи бә, ча wа ни ша на кӧ һ’ӧ кӧ ме wе 
һә йә дӧа у п’е хәм бәр ти йе бь кә». 
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кӧ һа тә нә мам кь рь не, нан 
һьл да 24шь кь ри да, кәр кьр у 
гот: «Әва бә дә на Мьн ә бо на 
wә. Ве йә ке бо на бир ани на 
Мьн бь кьн». 25Ӧса жи к’ас пәй 
ши ве р’а һьл да у гот: «Әва к’а са 
пәй ма наф ну йә, пе ху на Мьн 
гь ре да йи. Ве йә ке бо на бир-
ани на Мьн бь кьн, чь щар га ва 
һун же вә хwьн»*. 26Һәр щар, 
га ва һун ви на ни бь хwьн у жь 
ве к’а се вә хwьн, мь рь на Хӧ дан 
бь кь нә дән ги, һ’ә та һа ть на Wи. 
27Аwа к’и бь нә ла йи qи на-

не Хӧ дан бь хwә йан к’а са Wи 
вә хwә, wе дәйн да ре бә дән у 
ху на Wи бә. 28Лә ма бь ра мә рьв 
пе ши йе дь ле хwә бь нь һе р’ә у 
паше жь wи на ни бь хwә у жь 
wе к’а се вә хwә. 29Чьм ки к’и бь-
хwә у вә хwә у фә’ ми на бә дә на 
Хӧ дан* нь за нь бә, әw ди wа на 
хwә дь хwә у вә дь хwә. 30Лә ма 
жи на ва wә да гә ләк нә хwәш 
у хwә йи зә дә һә нә у һь нәк жи 
мь рь нә. 31Ле һә гәр мә ди wа на 
хwә бь кь ра, ди wа на мә йе нә-
һа та кь рь не, 32ле га ва ди wа на 
мә бь бә, әм жь Хӧ дан те нә 

ши рәт кь рь не, wә ки ди wа на 
мә т’ә ви дьн йа йе нә бә. 

33Аwа хушк-бь ра йед мьн, га-
ва бо на ши ва Хӧ дан бь щь вьн, 
һи ви йа һәв дӧ бь сә кь ньн. 34Ле 
һә гәр йәк бьр’ чи йә, бь ра ма ла 
хwә да бь хwә, кӧ нә бә, га ва һун 
бь щь вьн, ди wа не сәр хwә да 
би ньн. Бо на пьр сед ма йин, 
га ва бем әзе һьн ге са фи кьм. 

П’ешк’ешедфР’ӧһ’ефПироз

121Ле нь һа чь жь п’еш-
к’е шед Р’ӧ һ’а ни дь к’ә вә 

хушк-бь ра но, әз на хwа зьм кӧ 
һун нә зан бьн. 2Wә ва ә’йан ә 
га ва һун п’ут п’а рьст бун, һун 
ӧса пәй п’у тед кә р’ә лал к’ә ть-
бун, һәр али йа ва к’ә ть бу нә бьн 
qо лед wан. 3Бо на ве йә ке жи 
әз wә р’а дь бе жьм, т’ӧ кәс т’ӧнә 
кӧ бь р’е бә ри йа Р’ӧ һ’е Хwә де 
хә бәр дә у бе жә: «Бь ра нь фьр’ 
ль Иса бә». У кә сәк жи нь ка-
рә бе жә: «Иса Хӧ дан ә», һә гәр 
нә бь р’е бә ри йа Р’ӧ һ’е Пи роз. 

4Аwа щу р’ә-щу р’ә п’еш к’е шед 
Р’ӧ һ’а ни һә нә, ле хут да йи на 
wи Р’ӧ һ’и нә*, 5щу р’ә-щу р’ә 

* 11:24-25 Лу qа 22:18-19. 
* 11:29 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «бә дә на Хӧ дан» т’ә не «бә дән» 
һә йә. 
* 12:4-12 Р’о ма йи 12:4-8. 
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qӧ льх жи һә нә, ле һә ма wи Хӧ-
да ни р’а qӧ льх дь кьн, 6ӧса жи 
щу р’ә-щу р’ә ка рин һә нә, ле хут 
әw Хwә де йә, кӧ ван да йи на да 
ка ри не дь дә һәр кә си. 7Ле һәр 
кә си р’а Р’ӧһ’ бо на к’а ра һ’ә му йа 
хӧйа дь бә. 8Йә ки р’а жь Р’ӧһ’ 
хә бә ра сәр wах ти йе те да йи не, 
йә ки р’а хә бә ра за нә бу не хут жь 
wи Р’ӧ һ’и, 9йә ки дьн р’а ба wә риф 
хут жь wи Р’ӧ һ’и, йә ки дьн р’а 
п’еш к’е шед нә хwәш qәнщ кь-
рь не хут жь wи Р’ӧ һ’и, 10йә ки 
дьн р’а qә wат, wә ки к’ә рә мә та 
бь кә, йә ки дьн р’а п’е хәм бәр-
ти*, йә ки дьн р’а фә’ ми на кӧ 
р’ӧ һ’а жь һәв дәр хә, йә ки дьн-
р’а зь ма нед хә риб, йә ки р’а жи 
шь ро вә кь рь на wан зь ма на. 
11Әв һ’ә му жи хут Хwә ха әw 
Р’ӧһ’ дь кә у һәр кә си р’а баш-
qә-баш qә п’а рә вә дь кә, ча wа 
кӧ дь хwа зә. 

Бәдәнйәкә,әндәмгәләкьн
12Ча wа бә дән йәк ә у гә ләк 

ән дә мед wе һә нә, ле ди са әw 

һ’ә му һәв р’а бә дә нәк ьн, ӧса 
жи Мәсиһ ә. 13Р’аст ӧса жи 
йәкти йа Р’ӧ һ’ә ки да әм һ’ә му 
һа ть нә нь хӧ ман дь неф, кӧ бь-
бь нә бә дә нәк, һьн щь һу һьн 
нә щь һу, һьн хӧ лам һьн аза у 
әм һ’ә му жи жь wи Р’ӧ һ’и да нә 
вә хwа рь не. 
14Бә ле бә дән нә т’ә не ән дә-

мәк ә, ле жь гә лә ка йә. 15Һә гәр 
ньг бе жә: «Әз нә жь бә дә не мә, 
чьм ки әз нә дәст ьм», гә ло әва 
мә’ ни йә, кӧ әw нә жь бә дә не 
йә? 16У һә гәр гӧһ бе жә: «Әз 
нә жь бә дә не мә, чьм ки әз нә 
ч’ә’в ьм», гә ло әва мә’ ни йә, кӧ 
әw нә жь бә дә не йә? 17Һә гәр 
т’ә ма ми йа бә дә не ч’ә’в бу-
йа, ле бь һис ть не ль к’ӧ бу йа? 
Һә гәр һ’ә му бә дән гӧһ бу йа, 
бин һьл да не ль кӧ бу йа? 18Ле 
р’аст Хwә де әw ән дәм йәко-йәко 
бә дә нә ке да щи кь рьн, ча wа Wи 
хwәст. 19Һә гәр һ’ә му ән дә мәк 
бу на, бә дә не ль кӧ бу йа? 20Ле 
р’аст нь һа ән дәм гә ләк ьн, ле 
бә дән йәк ә. 

* 12:10 К’ь те баф Пи роз да у ила һиф на ва ве нә’ ма Паw лос да, хә бә ра 
«п’е хәм бәр ти» фь рә те фә’м кь рь не. Йе кӧ п’е хәм бәр ти йе дь кә, әw 
бь р’е бә ри йа Р’ӧ һ’е Пи роз го ть нә кә жь Хwә де ә’ла ми мә рь ва дь кә. 
Ча wа Паw лос Ко рьн т’и I, 14:3-да дь бе жә, йе кӧ п’е хәм бәр ти йе дь кә, 
ба wә ри йа мә рь ва ава дь кә, дьл дь дә бәр wан у бәр дь ле wан да те. Иди 
п’е хәм бәр ти нә т’ә не бо на тьш тед кӧ һе нә qә wь ми йә. 
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21Ч’ә’в нь ка рә бе жә дәст: 
«Тӧ ке ри мьн на йе йи!» У нә 
жи сә ри нь га р’а дь ка рә бе жә: 
«Һун ке ри мьн на йен!» 22Ле 
сәр да әw ән дә мед бә дә не йә кӧ 
сьст к’ьфш дь бьн, әw һе фәрз 
ьн 23у әw ән дә мед бә дә не йә 
бе qә дьр те нә һ’ә са бе, әм һе 
qә дь ре wан за ньн у йед ә’й бә 
на ва wе да, әм һе бь т’әр бәт 
дь нь хе мьн, 24ле ән дә мед мә йә 
бе ә’йб нә һ’әw ще wе йә ке нә. 
Ле Хwә де бә дән һәв ва кьр, кӧ 
йе бе qә дьр һе qә дьр бьс ти нә, 
25wә ки дӧ ти рә ти нә к’ә вә на-
ва бә дә не, ле һ’ә му ән дәм жь 
һәв дӧ р’а шә wат бьн. 26Лә ма, 
га ва ән дә мәк еше дь к’ь ши нә, 
һ’ә му ән дәм һәв р’а де шьн, ле 
га ва ән дә мәк те пә сьн да йи не, 
һ’ә му ән дәм т’ә ви wе ша дь бьн. 
27Аwа һун бә дә на Мәсиһ 

ьн у һәр йәк жь wә ән дә мә ки 
бә дә на Wи йә. 28У Хwә де пе-
ши йе һь нәк щь ви не да кь рь нә 
шан ди, йа дӧ да п’е хәм бәрф, йа 
сь си йа дәрс дар, паше йед к’ә-
рә мәт кьр, пәй р’а йед хwә йи йе 
п’еш к’е шед нә хwәш qәнщ кь-
рь не, к’о мәк да ри йе, сә’ ви ти йе 
у йед зь ма нед хә риб*. 29Чь ма 

һ’ә му шан ди нә? Чь ма һ’ә му 
п’е хәм бәр ьн? Чь ма һ’ә му дәрс-
дар ьн? Чь ма һ’ә му к’ә рә мә та 
дь кьн? 30Чь ма һ’ә му хwә йи йе 
п’еш к’е шед нә хwәш qәнщ кь-
рь не нә? Чь ма һ’ә му бь зь ма-
нед хә риб хә бәр дь дьн? Чь ма 
һ’ә му зь ма на шь ро вә дьк ьн? 
31Дә һун һ’әй ра п’еш к’е шед 
һе мә зьн да бьн. 

Ле әзе р’е кә һә рә qәнщ жи 
ни ша ни wә кьм. 

Һ’ьзкьрьн

131Һә гәр әз бь зь ма нед 
мә рь ва йан мьл йа к’ә-

та хә бәр дьм, ле дь ле мьн да 
һ’ьз кь рьн т’ӧ нә бә, әзе бь бь мә 
ми на wи зән гь ле кӧ дь кә зьн-
гин йан жи бол мед сьф рә кӧ 
дь кь нә шьн гин. 2Һә гәр п’еш-
к’е ша п’е хәм бәр ти йе мьн р’а 
һә бә у сәр һ’ә му сӧ р’а вә бьм, 
һ’ә му за нә бу не фә’м бь кьм у 
һә гәр ба wә ри йа мьн жи һа qас 
һә бә, һ’ә та ч’и йа жи жь щи 
бь гӧ һе зьм, ле һ’ьз кь рьн дь ле 
мьн да т’ӧ нә бә, әз нә т’ӧ тьшт 
ьм*. 3У һә гәр һә бу ка хwә пе ва 
бә ла йи бә лән га за кьм у бә дә-
на хwә жи бь дь мә дәр бо на 

* 12:28 Әфә си 4:11. 
* 13:2 Мәт та 17:20; 21:21. 
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шә wь тан дь не, ле һ’ьз кь рьн 
дь ле мьн да т’ӧ нә бә, т’ӧ к’ар 
на гь һи жә мьн. 
4Һ’ьз кь рьн ду мьк дь реж у 

ши рьн ә, һ’ьз кь рьн һ’әв су ди йе 
на кә, һ’ьз кь рьн к’ӧ бар на бә, 
п’ь шь ка хwә да на wә рь мә, 5бе-
п’әр гал ни нә, йа хwә на гә р’ә, зу 
һерс на к’ә вә, к’и не на жо, 6дь ле 
хwә ль нә һә qи йе ша на кә, ле 
р’ас ти йе р’а ша дь бә. 7Һ’ьз кь рьн 
һәр гав да дь хә, һәр гав ба wәр 
дь кә, һәр гав хwә йи гӧ ман ә, 
һәр гав сә бьр дь кә. 

8Һ’ьз кь рьн т’ӧ щар к’ӧ та на бә. 
Һә гәр п’е хәм бәр ти һә бьн, wе 
бә тал бьн, һә гәр зь ма нед хә-
риб һә бьн, wе дән гед wан бе нә 
бь р’и не, һә гәр за нә бун һә бә, 
wе дәр баз бә һә р’ә. 9Бә ле әм 
жь п’ь р’и-һьн дь ки за ньн у жь 
п’ь р’и-һьн дь ки п’е хәм бәр ти йе 
дь кьн. 10Ле га ва к’а мьл ти бе, 
һьн ге нә к’а мьл ти wе дәр баз 
бә һә р’ә. 
11Га ва әз зар’ бум, мьн ми на 

за р’а хә бәр дь да, ми на за р’а 
дь фь кь рим, ми на за р’а дь да 
бәр һ’ә себ. Га ва әз мә зьн бум, 
әw тьш тед за р’о ти йе мьн жь 
хwә дур хьс тьн. 12Нь һа әм 
ча wа qә рә т’у ки нәй нь ке да 
дь би ньн, ле һьн ге әме р’у бь 
р’у бь би ньн. Нь һа әз жь п’ь-

р’и-һьн дь ки за ньм, ле һьн ге 
әзе т’ам нас бь кьм, ча wа әз 
һа ть мә нас кь рь не. 
13Аwа нь һа әв һәр сек дь ми-

ньн: Ба wә ри, гӧ ман у һ’ьз кь рьн. 
Ле һ’ьз кь рьн сәр wан р’а йә. 

Бонап’ешк’ешед
Р’ӧһ’еПироз:

П’ехәмбәртиузьманедхәриб

141Дә ма на һ’ьз кь рь не да 
бьн у һ’әй ра п’еш к’е-

шед р’ӧ һ’а ни да бьн, ила һи 
п’е хәм бәр ти кь рь не. 2Әwе кӧ 
бь зь ма не хә риб хә бәр дь дә, 
әw нә кӧ ме рьв р’а хә бәр дь-
дә, ле Хwә де р’а, чьм ки кә сәк 
Wи фә’м на кә. Әw бь qә wа та 
Р’ӧһ’ сӧ р’а дь бе жә. 3Ле бә ле 
йе кӧ п’е хәм бәр ти йе дь кә, әw 
ме рьв р’а хә бәр дь дә, ба wә ри йа 
wан ава дь кә, дьл дь дә бәр wан 
у бәр дь ле wан да те. 4Әwе кӧ 
бь зь ма нед хә риб хә бәр дь дә, 
т’ә не ба wә ри йа хwә ава дь кә, 
ле әwе кӧ п’е хәм бәр ти йе дь-
кә, щь ви не пе ва ава дь кә. 5Әз 
дь хwа зьм кӧ һун һ’ә му жи бь 
зь ма нед хә риб хә бәр дьн, ле 
әз һе дь хwа зьм кӧ һун п’е-
хәм бәр ти йе бь кьн, чьм ки йе 
п’е хәм бәр ти йе дь кә, жь йед 
бь зь ма нед хә риб хә бәр дь дә 
че тьр ә, пеш ть ри wи wәх те кӧ 
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те шьро вә кь рь не, wә ки щь вин 
бе ава кь рь не. 

6Аwа хушк-бь ра но, һә гәр әз 
бе мә щәм wә бь зь ма нед хә риб 
хә бәр дьм, әзе чь к’а ре бь дь мә 
wә? Т’ӧ к’а ре на дьм һә гәр әз 
ә’йан ти йе, йан за нә бу не, йан 
п’е хәм бәр ти йе, йан һин кь рь-
не wә р’а нәй ньм? 7Һа щә тед 
нә бин бә рә кӧ дәнг дәр дь хьн, 
әм бе жьн бь лур бә, йан чәнгф, 
һә гәр дән ге wан нә зә лал бә, 
wе ча wа за нь бьн чь мь qам те 
ле хьс ть не? 8Йан жи, һә гәр 
бо р’и дән гә ки нә нас дәр хә, 
к’е wе к’а ре хwә ль шер’ бь кә? 
9Ӧса жи һун, һә гәр бь зь мен 
хә бә рә кә фә’м да ри нә бе жьн, 
wе ча wа бь за нь бьн һун чь дь-
бе жьн? Хә бәр да на wә йе ми на 
ба йе сар бә. 10К’ьфш ә кӧ 
дьн йа йе да чь qас щу р’ә-щу р’ә 
зь ман һә нә, ле жь wан йәк жи 
бе фә’ мин ни нә. 11Ле, һә гәр әз 
зь ма нә ки фә’м на кьм, әз бо на 
йе wи зь ма ни хә бәр дь дә хә риб 
ьм у йе хә бәр дь дә жи бо на 
мьн хә риб ә. 12Ӧса жи һун кӧ 
һ’әй ра п’еш к’е шед р’ӧ һ’а ни да 
нә, на ва wан п’еш к’е ша да һе 
пеш да һә р’ьн, к’и жан щь ви не 
ава дь кьн. 
13Бо на ве йә ке әwе кӧ бь 

зь ма нед хә риб хә бәр дь дә, бь-

ра дӧа бь кә кӧ шь ро вә кә жи. 
14Чьм ки га ва әз бь зь ма нед 
хә риб дӧа дь кьм, әw р’ӧ һ’е мьн 
дӧа дь кә, ле һ’ь ше мьн да тьшт 
р’у на ни. 15Әз чь бь кьм? Әзе 
һьн бь р’ӧ һ’е хwә дӧа бь кьм, 
һьн жи бь һ’ь ше хwә, һьн бь 
р’ӧ һ’е хwә бьс ть рем, һьн жи 
бь һ’ь ше хwә. 16Һә гәр тӧ бь 
р’ӧ һ’е хwә шь кь ри йе бь ди, әwе 
кӧ ми на нә за на сә кь ни йә, wе 
ча wа р’а зи да ри йа тә р’а qайл 
бә бе жә: «Аминф»? Әw qәт 
фә’м на кә жи, тӧ чь дь бе жи. 
17Бә ле тӧ р’ьнд р’а зи бу не дь-
ди, ле ба wә ри йа йе дьн на йе 
ава кь рь не. 
18Әз жь Хwә де йе хwә р’а зи 

мә, кӧ жь wә һ’ә му йа зә’ф тьр 
бь зь ма нед хә риб хә бәр дь дьм. 
19Ле бә ле щь ви не да әз һе дь-
хwа зьм пенщ хә бә ред фә’м да ри 
бе жьм, wә ки һь нә кед дьн жи 
һин бь кьм, нә кӧ бь һ’ә за ра 
хә бә ред хә риб. 

20Хушк-бь ра но, һ’ь ше хwә да 
зар’ ни бьн! Һьн да ва хь ра би йе да 
ми на за р’а бьн, ле һ’ь ше хwә-
да гь һиш ти бьн. 21Qа ну не да 
нь ви сар ә: 
 «Әзе бь мә рь вед хwә йе зь ма-

нед хә риб у за редф хә ри ба 
ве щьм ә’ те р’а хә бәр дьм, 
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 ле бә ле wе һьн ге жи гӧһ да-
ри йа Мьн нә кьн, Хӧ дан 
дь бе жә»*. 

22Аwа п’еш к’е ша зь ма нед хә-
риб ни ша нәк ә, нә кӧ бо на 
ба wәр мән да, ле бо на нә ба wә ра 
у п’е хәм бәр ти жи нә кӧ бо на нә-
ба wә ра йә, ле бо на ба wәр мән да*. 
23Һә гәр т’ә ма ми йа щь ви не пе ва 
бь щь вә у һ’ә му жи зь ма нед хә риб 
хә бәр дьн, һьн ге һь нә кә нә зан 
йан нә ба wәр бь к’ә вь нә һьн дӧр’, 
wе нә бе жьн: «Әва на дин бу нә»? 
24Ле һә гәр һ’ә му жи п’е хәм бәр-
ти йе бь кьн, һьн ге йә ки нә ба wәр 
йан нә зан бь к’ә вә һьн дӧр’, wе 
жь һ’ә му го ть нед wан хwә мӧ-
кӧр’ бе у бе гӧ нә к’ар кь рь неф, 
25сӧ р’ед дь ле wи да жи wе бе нә 
ә’йан кь рь не у дә вә р’у ль бәр 
Хwә де бь к’ә вә, wи бь һ’ә би нә 
у дәнг һьл дә бе жә: «Р’ас ти жи 
Хwә де нав wә да йә!» 

Ә’рф‑ә’дәтедщьвине
26Әм иди ча wа бь кьн гә ли 

хушк-бь ра? Га ва һун дь щь вь нә 
щи ки, һәр кә се жь wә чи wи 

һә бә, һә гәр к’ӧ лам бә, һин кь-
рьн бә, ә’йанти бә, хә бәр да на 
зь ма нед хә риб бә, шь ро вә кь рь на 
зь ма нед хә риб бә, бь ра һ’ә му 
жи бо на ава бу на щь ви не бьн. 
27Һә гәр йәк бь зь ма не хә риб 
хә бәр дь дә, бь ра дӧ дӧ бьн, йан 
йа ла пә зә’ф сь се, ле бь ра йәк 
пәй йә ки р’а хә бәр дә у йәк 
жи шь ро вә кә. 28Ле һә гәр кә-
сәк т’ӧнә кӧ шь ро вә кә, бь ра 
әw щь ви не да дән ге хwә нә кә, 
т’ә не бәр хwә да Хwә де р’а хә-
бәр дә. 29У жь п’е хәм бә ра жи 
бь ра дӧ дӧ бьн, йан йа ла пә зә’ф 
сь се хә бәр дьн у йед дьн бь ра 
ә’нә нә кьн. 30Ле һә гәр ль бәр 
йә ки жь на ва р’у ньш ти йа жи 
тьш тәк вә бә, иди бь ра йе пе-
шьн дән ге хwә бь бь р’ә. 31Чьм ки 
һун һ’ә му жи, йәк пәй йә ки р’а 
дь ка рьн п’е хәм бәр ти йе бь кьн, 
wә ки һ’ә му жи һин бьн у һ’ә му 
жи дьл бьс ти ньн. 32У р’ӧ һ’ед 
п’е хәм бә ра бьн сә’ ви ти йа п’е-
хәм бә ра да нә, 33чьм ки Хwә де 
нә Хwә де йе бе п’әр га ли йе йә, 
ле Йе ә’дь ла йи йе йә. 

* 14:21 Иша йа 28:11-12; Qа ну на Дӧ ща ри 28:49. 
* 14:22 Хә бә ра «ни шан» ль вьр бь дӧ щу р’а те фә’м кь рь не, к’ар у зьрар. 
П’е хәм бәр ти ни ша нә кә к’ар ә бо на ба wәр мән да, чьм ки пе wе ба wә ри-
йа wан те шь дан дь не, к’а ре дь к’ә вьн. Ле хә бәр да на бь зь ма нед хә риб 
бо на нә ба wә ра ни ша нә кә зьрар ә, чьм ки фә’м на кьн, к’а ре на к’ә вьн. 
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Ча wа на ва һ’ә му щь ви нед 
щьм ә’ та Хwә де да*, 34бь ра жь-
нед wә щь ви не да хwә кәр’ 
кьн, чьм ки изь на wан т’ӧнә 
хә бәр дьн, ле бь ра гӧһ дар бьн, 
ча wа Qа нун жи дь бе жә. 35Ле 
һә гәр әw тьш тә ки дь хwа зьн 
бь за нь бьн, бь ра ль ма ле жь 
ме ред хwә бь пьр сьн, чьм ки 
нә ща йиз ә кӧ жьн щь ви не да 
хә бәр дә. 
36Т’ӧ хә бә ра Хwә де жь wә 

дәр к’әт? Йан т’ә не гь һиш тә 
wә? 37Һә гәр йәк дь фь кь рә, кӧ 
хwә ха п’е хәм бәр ә йан р’ӧ һ’а-
ни йә, бь ра за нь бә чь кӧ мьн 
wә р’а нь ви син, т’ә ми йа Хӧ дан 
ә. 38Ле һә гәр йәк гӧһ на дә ван 
тьш та, һун жи гӧһ нә дь нә wи. 
39Аwа хушк-бь ра но, һ’әй ра 

п’е хәм бәр ти кь рь не да бьн у дән-
ге йед бь зь ма нед хә риб хә бәр 
дь дьн нә дь нә бь р’и не. 40Т’ә не 
һәр тьшт бь ра бь т’әр бәт, щи 
бь щи у ма qу ли бә. 

Р’абунаМәсиһәжьмьрьне

151Әз wе Мьз ги ни йеф дь-
хwа зьм би нь мә би ра wә 

хушк-бь ра но, йа кӧ мьн wә р’а 
дан на син кьр у wә qә бул кьр, 
сәр wе жи сә кь ни нә. 2Бь wе жи 
һун хь лаз дь бьн, һә гәр wе хә-
бә ре, йа кӧ мьн wә р’а дан на син 
кьр, qә wин бь гь рьн. Һә гәр на, 
ба wә ри йа wә йе ба ди һә wаф бә. 

3Мьн әв йә ка сәр һәр тьш ти-
р’а, ча wа станд, ӧса жи да wә, 
кӧ Мәсиһ бо на гӧ нед мә мьр, 
ль го ра нь ви са ра* 4у һа тә дә-
фьн кь рь неф, р’о жа сь си йа Әw 
Хwә де да жь мь рь не р’а бу ль го ра 
нь ви са ра*, 5Пәт рус ва* хӧйа бу, 
пәй р’а һәр донз дәһ шан ди йа-
ва**. 6Паше ща рә ке р’а пен сьд 
хушк-бь ра йи зе дә тьр ва хӧйа 
бу, жь wан гә ләк һ’ә та нь һа 
сах ьн, ле һь нәк жи мь рь нә. 
7Паше Аqуб ваф хӧйа бу, пәй р’а 
һ’ә му шан ди йа ва. 

* 14:33 Аһа жи те фә’м кь рь не кӧ әв хә бәр «ча wа на ва һ’ә му щь ви нед 
щьм ә’ та Хwә де да» р’еза 33-ва гь ре да йи йә, нә кӧ р’еза 34-ва. Аwа 
го ти әв те фә’м кь рь не ча wа фь кь рә кә хwә сә ри хwә йә: «На ва һ’ә му 
щь ви нед щьм ә’ та Хwә де да аһа йә». 
* 15:3 Иша йа 53:5-12. 
* 15:4 Зә бу ра 16:8-10. 
* 15:5 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ки фас». 
** 15:5 Лу qа 24:34-36; Мәт та 28:16-17; Мар qос 16:14; Йу һ’ән на 20:19. 
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8Ахь ри йе, пәй һ’ә му йа р’а 
мьн ва хӧйа бу, ча wа йә ки нә 
сә ре хwә жь ди йа хwә бу йи*. 
9Чьм ки әз жь шан ди йа йе 
һә ри паш ьм, кӧ нә ла йиq ьм 
шан ди жи бе мә го ть не, чьм ки 
мьн щь ви на Хwә де зе ранд*. 
10Ле әз бь к’ә рә ма Хwә де мә 
чь жи һә мә у к’ә рә ма Wи кӧ 
бь мьн р’а йә, бош-бә тал ни-
бу. Ле сәр да әз жь wан һ’ә му 
шан ди йа зә’ф тьр хә бь тим у нә 
кӧ әз бум, ле к’ә рә ма Хwә де йә 
кӧ бь мьн р’а йә. 11Аwа һә гәр 
әз бьм, йан әw бьн, әм һ’ә му 
жи аһа дан на син дь кьн у wә 
аһа жи ба wәр кь ри йә. 

Р’абунабаwәрмәндайә
жьмьрьне

12Аwа һә гәр әм дан на син 
дь кьн, кӧ Мәсиһ жь мь рь не 
р’а бу йә, ча wа жь wә һь нәк 
дь бе жьн, кӧ р’а бу на мь ри йа 
т’ӧнә? 13Һә гәр р’а бу на мь ри йа 
т’ӧнә, кӧ ӧса йә Мәсиһ жи жь 
мь рь не р’а нә бу йә. 14У һә гәр 
Мәсиһ жь мь рь не р’а нә бу йә, 
кӧ ӧса йә дан на си ни йа мә 
жи бош-бә тал ә у ба wә ри йа 
wә жи бош-бә тал ә. 15У әме 

* 15:8 К’а ред Шан ди йа 9:3-6. 
* 15:9 К’а ред Шан ди йа 8:3. 

жи бь бь нә шә’ дед Хwә де йә 
дә рәw, чьм ки мә бо на Хwә де 
шә’ дә ти да, кӧ Әwи Мәсиһ жь 
мь рь не р’а кьр, ле һә гәр мь ри йе 
р’а нә бьн, кӧ ӧса йә Әw жи жь 
мь рь не р’а нә кь ри йә. 16Чьм ки 
һә гәр мь ри йе р’а нә бьн, кӧ ӧса 
йә Мәсиһ жи жь мь рь не р’а-
нә бу йә. 17У һә гәр Мәсиһ жь 
мь рь не р’а нә бу йә, wә ки ӧса 
йә ба wә ри йа wә ба ди һә wа йә, 
һә ла һе һу нә на ва гӧ нед хwә да 
нә 18у әwед ба wә ри йа Мәсиһ да 
жи мь рь нә ӧн да бу нә. 19Һә гәр 
т’ә не әм бо на ве жи йи не гӧ ма на 
хwә Мәсиһ ти ньн, кӧ ӧса йә әм 
жь һ’ә му мә рь ва мә’ рьм тьр ьн. 
20Ле р’аст Мәсиһ жь мь рь не 

р’а бу йә, ча wа бә реф дә рә мә та 
пе шьн жь на ва мь ри йа р’а бу-
йи. 21Мь рьн р’у йе мә рь вә ки да 
бу, бь мә рь вә ки жи wе р’а бу на 
мь ри йа бь бә. 22Ча wа һ’ә му йед 
жь Адәмф бу йи дь мь рьн, ӧса жи 
һ’ә му йед жь Мәсиһ бу йи wе сах 
бьн. 23Ле һәр кәс до ра хwә да: 
Пе ши йе Мәсиһ ча wа бә ре дә-
рә мә та пе шьн, паше йед п’а ра 
Мәсиһ, wәх те һа ть на Wи да. 
24Һьн ге ахь ри wе бе, га ва к’о ка 
һәр сәр wер ти йе, һ’ӧ кӧ мә ти йе у 
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qә wа те би нә у п’ад ша ти йе бь дә 
дәс те Бав Хwә де. 25Чьм ки Әw 
гә рә ке п’ад ша ти йе бь кә, һ’ә та 
кӧ Хwә де һ’ә му дьж мь на бь кә 
бь не п’и йед Wи*. 26Дьж мь не 
хь ла зи йе кӧ wе к’о ке ле би нә, 
мь рьн хwә ха йә, 27чьм ки нь-
ви сар дь бе жә: «Хwә де һәр тьшт 
бь не п’и йа да ель миф Wи кьр». 
Ле га ва те го ть не «һәр тьшт» 
ель ми Wи кьр, фә’м да ри йә, 
пеш ть ри Wи Хwә де йи, Йе кӧ 
һәр тьшт ель ми Wи кьр*. 28У 
га ва һәр тьшт ель ми Wи бьн, 
һьн ге Кӧр’ Хwә ха жи wе ель-
ми Wи Хwә де йи бә, Йе кӧ һәр 
тьшт ель ми Wи кьр, wә ки һәр 
тьш ти да Әw бь бә Хwә де йе 
һәр тьш ти. 
29Wә ки дьн го ти, әwед кӧ 

бо на мь ри йа те нә нь хӧ ман дь-
не wе чь бь кьн? Һә гәр мь ри йе 
т’ӧ щар р’а нә бьн, иди чь ма 
бо на мь ри йа те нә нь хӧ ман-
дь не? 30Чь ма әм жи һәр гав 
хwә да ве жь нә сәр се ла сор? 
31Әw фьр’ наq бу на мьн шә’ дә 
йә, хушк-бь ра но, йа кӧ әз пе 

wә фьр’ наq дь бьм йәкти йа 
Мәсиһ Исайе Хӧ да не мә да, 
әз һәр р’ож дәст жь ә’мь ре 
хwә дь к’ь ши ньм. 32Һә гәр мьн 
Әфә се да шә р’е хwә дә рә ща 
мә рь ва йе да т’ә ви «сә’ ва» кьр, 
чь к’ә тә к’и се мьн? Һә гәр 
р’а бу на мь ри йа wе т’ӧ нә бә, 
дә иди «әм бь хwьн-вә хwьн, 
чьм ки әме сь бе бь мь рьн»*, 
ча wа һь нәк дь бе жьн. 33Нә ха-
пьн! «Һә вал ти йа хь раб мә рь ве 
хwә йи п’әр гал хь раб дь кә»*. 
34Р’аст бь фь кь рьн, сәр һ’ь ше 
хwә да wә рьн, иди гӧ на нә кьн, 
чьм ки һь нәк жь wә һе Хwә де 
нас на кьн, әз ве йә ке дь бе жьм, 
кӧ һун шәрм бь кьн. 

Qальбенуйи
пәйр’абунамьрьнер’а

35Ле бә ле йә ке бе жә: «Мь ри 
ча wа дь ка рьн р’а бьн у qа ль бе 
wа не ча wа бә?» 36Сә ре аqьл! 
Әw т’о хь ме кӧ тӧ дь чи ни, һ’ә та 
«нә мь рә» жи йи не р’а шин на бә. 
37У әw тьш те кӧ тӧ дь чи ни, нә 
кӧ wи qа ль би дь чи ни, к’и жан 

* 15:25 Зә бур 110:1. 
* 15:27 Зә бур 8:6. 
* 15:32 Иша йа 22:13; 56:12. 
* 15:33 Әва го ть нә кә йә ки йу нан ә, на ве wи «Мә нан дәр», бә ри Иса жь 
са ла 342-а һ’ә та са ла 291-а һә бу. 
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кӧ wе бь гь һи жә, ле һ’ә бә кә 
са дә йә, мә сә лә гә ньм, йан 
жи жь т’о хь мед ма йин. 38У 
Хwә де qа льб дь дә wи т’о хь ми, 
ча wа кӧ дь хwа зә у һәр т’о хь мәк 
qа ль бе хwә дьс ти нә. 39Һ’ә му 
qа льб хун-гош тәк ни ньн, qа-
ль бе ме рьв баш qә йә у qа ль бе 
һ’әй wен баш qә, йе тәй рә да 
баш qә йә, йе мә’ си йа жи баш qә. 
40Qа ль бед ль ә’з мен жи һә нә, 
qа ль бед ль дь не жи һә нә, ле 
р’әw ша йед ә’з мен баш qә йә 
у йед дь не баш qә. 41Р’әw ша 
тә’ ве баш qә йә, р’әw ша һи ве 
баш qә у р’әw ша стәйр ка жи 
баш qә йә у һәр стәйр кәк бь 
р’әw ша хwә жь һәв те нә фьр-
qи кь рь не. 42Бь ви аwайи жи 
р’а бу на мь ри йа йә: Qа ль бе 
де рьс те чан дь не, йе нә де рьс 
wе р’а бә. 43Әw бе р’әwш те 
чан дь не, бь р’әw ше wе р’а бә, 
әw бе т’а qә ти йе те чан дь не, 
бь qә wа те wе р’а бә. 44Qа ль бе 
бин бәр те чан дь не у qа ль бе 
р’ӧ һ’а ни wе р’а бә. 

Ча wа кӧ qа ль бе бин бәр һә йә, 
ӧса жи qа ль бе р’ӧ һ’а ни һә йә. 
45Аһа жи нь ви сар ә: «Мә рь ве 
пе шьн Адәмф, бу бин бә рә ки 

сах»*, ле Адә ме паш ьн бу р’ӧ-
һ’ә ки жи йин да йи не. 46Ле бә ле 
пе ши йе йе р’ӧ һ’а ни нә бу, ле 
йе бин бәр, паше йе р’ӧ һ’а ни. 
47Мә рь ве пе шьн жь хwә ли йа 
ә’р де бу, мә рь ве дӧ да жь ә’з мен 
бу. 48Ча wа йе жь хwә ли йе бу, 
ӧса жи йед жь хwә ли йе нә, 
ча wа йе жь ә’з мен ә, ӧса жи 
йед жь ә’з мен ьн. 49У мә ча wа 
кь ра се йе жь хwә ли йе ль хwә 
кь ри йә, әме ӧса жи кь ра се йе 
жь ә’з мен ль хwә кьн. 
50Го ть на мьн әв ә хушк-бь-

ра но, wә ки хун у гошт ль 
П’ад ша ти йа Хwә де нь ка рьн 
wар бьн, нә жи де рьс бун wе 
ль нә де рьс бу не wар бә. 51К’а 
бь бь һен, әз сӧ р’ә ке wә р’а бе-
жьм: Әм һ’ә му йе нә мь рьн, ле 
әм һ’ә му йе жи бе нә гӧ һас ть не*, 
52ньш ке ва, ча wа ч’ә’ ве хwә 
бь гь ри-вә ки, дә ма бо р’и йа 
ахь ри йе бе ле да не. Чьм ки га ва 
бо р’и бе ле да не, мь ри wе нә де-
рьс бу йи р’а бьн, әме жи бе нә 
гӧ һас ть не. 53Чьм ки гә рә ке 
әви де рьс нә де рь си йе ль хwә 
wәр гь рә у әви мь ри нә мь ри-
йе ль хwә wәр гь рә. 54Ле га ва 
әви де рьс нә де рь си йе ль хwә 

* 15:45 Дәст пе бун 2:7. 
* 15:51-52 Т’е са ло ни ки I, 4:14-17. 



408

КО РЬН Т’И I, 16  

wәргь рә у әви мь ри нә мь ри-
йе ль хwә wәр гь рә, һьн ге әw 
го ть не бе се ри, кӧ нь ви сар ә: 
 «Сәр к’ә ть не мь рьн һ’у фи 

хwә кьр»*. 
55 «Мь рьн, к’а не qи ле жә’ ра 

тә? 
 Мь рьн, к’а не сәр к’ә ть на 

тә?»* 
56Qи ле мь рь не гӧ нә йә у qә-
wа та гӧ на жь Qа ну не йә. 57Ле 
шь кьр жь Хwә де, кӧ әм бь 
дәс те Хӧ да не мә Иса Мәсиһ 
сәр хьс тьн. 
58Аwа хушк-бь ра йед мь нә 

дә лал, qә wин бь ми ньн, жь 
щи йе хwә нә һ’ә жьн, һәр гав 
шь хӧ ле Хӧ дан да пеш да һә р’ьн, 
бь за нь бьн хә ба та wә бош-бә-
тал ни нә ль бәр Хӧ дан. 

Бонак’омәкт’опкьрьне

161Ле нь һа дәр һә qа к’о-
мәк т’оп кь рь на бо на 

щьм ә’ та Хwә де, мьн ча wа т’ә ми 
да щь ви нед Га лат йа йе, һун 
жи ӧса бь кьн: 2Һәр йәк шәм, 
дәс те жь wә һәр кә си ва чь qас 
те, бь ра тьш тә ки дәс те хwә р’а 
паш хә, нә бә кӧ га ва әз бем, 
һьн ге бе т’оп кь рь не. 3У га ва 

әз бем, һун жи р’е к’и жа на р’а 
дь би ньн, әзе пе дәс те wан, бь 
нь ви сар п’еш к’е шед wә бь ши-
нь мә Ор шә ли меф. 4У һә гәр 
мьн р’а жи бь к’ә вә, кӧ әз һә-
р’ьм, иди әwе т’ә ви мьн бен. 

Т’ьвдиредПаwлос
5Пәй чу йи на qә за Мә кә-

дон йа йе р’а, әзе сә ри ки ль 
wә хьм, чьм ки әзе Мә кә дон-
йа йе р’а дәр баз бьм. 6Дь бә 
кӧ ль щәм wә бь ми ньм, йан 
жи зь вьс та на хwә wьр дәр баз 
кьм у һьн ге һун дь ка рьн мьн 
вә р’е кьн, әз к’ӧ да кӧ һә р’ьм. 
7Чьм ки әз нь һа на хwа зьм кӧ 
wә сәр р’и йа хwә бь би ньм 
һә р’ьм, ле әз гӧ ман ьм кӧ хе-
лә ке щәм wә бь ми ньм, һә гәр 
Хӧ дан һ’ьз бь кә. 8Ле нь һа әзе 
һ’ә та Р’о жаф Пен щи йә һ’ә саб, 
ль Әфә се бь ми ньм, 9чьм ки 
дәр гә һә ки хе ре йи мә зьн ль 
бәр мьн вә бу йә у пәй к’ә ти йед 
мьн гә ләк ьн. 

10Һә гәр Ти мо т’е йо бе щәм wә, 
ӧса бь кьн кӧ әw жь wә вә нә к’ь-
шә, чьм ки әw жи бо на Хӧ дан 
дь хә бь тә, ча wа әз. 11Ӧса бь ра 
тӧ кәс wи бе qә дьр нә кә. Wи бь 

* 15:54 Иша йа 25:8. 
* 15:55 Һо сә йа 13:14. 



КО РЬН Т’И I, 16  

хер-сь ла мәт вә р’е кьн, wә ки бе 
щәм мьн, чьм ки әз һи ви йа wи 
у бь ра йед т’ә ви wи мә. 
12Ле дәр һә qа Апо ло йе бь ра-

да, мьн гә лә ки ла ва же кьр, 
кӧ т’ә ви бь ра сәр wә да бь һа та, 
ле не та wи һа ть не нь һа qәт 
т’ӧнә бу, ле wе бе, га ва мә щал 
бь к’ә ве. 

Готьнедахьрийе
13Һ’ьш йар бь ми ньн, ба wә ри-

йе да һ’им гьр ти бьн, ә’гит бьн, 
бь шь дьн, 14бь ра һәр кь рь нед 
wә бь һ’ьз кь рь не бьн. 

15Нь һа һун за ньн кӧ Сте фа-
нас ма ла хwә ва ба wәр мән дед 
qә за Аха йа йе йә пе шьн ә у wан 
хwә да нә хьз мәт к’а ри йа щьм-
ә’ та Хwә де. Иди әз һи ви жь wә 
дь кьм хушк-бь ра но, 16кӧ һун 
гӧ р’аф йед ӧса да бьн, ӧса жи 

* 16:22 «Ма ран ат’а» бь зь ма не ара ми те фә’м кь рь не: «Йа Хӧ дан wә рә».

гӧ р’а wан һ’ә му йа да, йед кӧ 
т’ә ви шь хӧ ле ве хә ба те дь бьн. 
17Әз бо на һа ть на Сте фа нас, 

Фор ту на то у Аха йи ко ша мә, 
ба ре дь ле мьн да wа на дәw са 
wә гьрт, 18бь wе йә ке дь ле мьн 
у wә жи р’ь һ’әт кь рьн. Qә дь ре 
йед ӧса бь гь рьн. 
19Щь ви нед qә за Ас йа йе да 

ль wә сь лав дь кьн. Аки ла у 
Прьс ки ла т’ә ви щь ви на ма ла 
хwә да гә лә ки йәкти йа Хӧ дан-
да ль wә сь лав дь кьн. 20Һ’ә му 
хушк-бь ра йед вьр ль wә сь лав 
дь кьн. Бь р’а му са на ши ре һ’ә-
лал ль һәв дӧ сь лав кьн. 

21Әв сь лав, бь дәст нь ви са ра 
мьн Паw лос ә. 22Һә гәр йәк Хӧ дан 
һ’ьз на кә, бь ра нь фьр’ ль wи бә. 
«Ма ран ат’а*». 23К’ә рә ма Хӧ дан 
Иса ль wә бә. 24Әз wә п’а ра 
Мәсиһ Иса к’ә ти йа һ’ьз дь кьм. 
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НӘ’МАПАWЛОСӘДӦДА
КОРЬНТ’ИЙАР’А

Пешготьн

Хӧйа дь бә кӧ «Нә’ ма Ко рьн т’и йа йә Дӧ да» жи ми на нә’ ма 
пе шьн, Паw лос дә ма р’е wи ти йа хwә йә 3-да нь ви си йә, не зи ки 
са ла 56-а. Га ва әwи нь ви си, һә лә qә ти йа wи у щь ви наф Ко рьн т’е 
һәв р’а һа qа си п’ак ни бу. Хӧйа дь бә кӧ жь ән дә мед щь ви не һь нәк 
һьм бә ри wи р’а бь бун, әwи жи бәрк’ ль wан һь ла ть буф, ле нә’ ма 
хwә да сә бьр у һ’ьз кь рь на хwә һьн да ва wан да хwәй кь ри йә у гӧ-
ма на хwә жи жь wан нә бь р’и йә, кӧ wе ахь ри йе һәв р’а т’ь фаqф бьн 
у мь qа бьл бу не т’ӧ нә бә. 

Паw лос п’а ра нә’ ме йә пе шьн да һә лә qә ти йа хwә у щь ви на Ко-
рьн т’е ә’нә нә дь кә у шь ро вә дь кә, кӧ чь ма нә’ ма бә ре да ӧса һ’ьшк 
ль wан һь ла ть бу, йед кӧ мь qа бь ли wи бун. Әw нь һа ве нә’ ме да 
шь кьр да йи на хwә ә’лам дь кә, кӧ һь ла ть наф wи йә һ’ьшк бу мә’ ни, 
кӧ әw сәр кь рь на хwә п’ош ман бун, вә гә р’и йан у го ть нед wи р’а 
qайл бун (сә ред 1-е һ’ә та 7-а). 

Паше Паw лос р’е дь дә бәр ба wәр мән да, кӧ әw али йе п’еш к’е-
шедф бо на али к’а ри йа ба wәр мән дед Щь һус та не йәф дәст тәнг мәр’д 
бьн (сә ред 8-а һ’ә та 9-а). 

Сә ред хь ла зи йе да жи Паw лос дәр һә qа qӧ ль хе шан ди тиф у р’а-
бун-р’у ньш ть на хwә да дь бе жә. Әw бо на wан дь бе жә, йед кӧ хwә 
ча wа шан ди йед р’аст һ’ә саб дь кь рьн, ле Паw лос шан ди йе дә рәw 
(сә ред 10-а һ’ә та 13-а). Ле бә ле ве нә’ ме да мә рә ме Паw лос т’ӧ щар 
нә әw бу, кӧ әwи на ве хwә бь льнд кь ра, йан хwә бь льнд бь гьр та у 
п’ә йе һин кь рь на хwә бь да. Ле әw пьшт гь ри йе qӧ ль хе шан ди ти йа 
хwә дь кә, wә ки бь ка рь бә Мьз ги ни йаф р’аст бь дә qә бул кь рь не, кӧ 
һ’ә му жи Мәсиһ нас кьн у qә бул кьн ча wа Хӧ данф. 
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Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1-11) 
Паw лос у щь ви на Ко рьн т’е (1:12–7:16) 
К’о мәк да ри йа бо на ба wәр мән дед Щь һус та не (8:1–9:15) 
Щаб да йи на Паw лос бо на һ’ӧ кӧ ме шан ди ти йа хwә (10:1–

13:10) 
Паш го тьн (13:11-13) 

Сьлавкьрьн

11Жь Паw ло се бь ә’мь ре 
Хwә де шан ди йеф Мәсиһ 

Иса у Ти мо т’е йо йе бь ра йе мә, 
щь ви наф Хwә де йә Ко рьн-

т’е р’а у wе т’ә ма ми йа щьм ә’ та 
Хwә де р’а, йа кӧ т’ә ва йи йа qә за 
Аха йа йе да йә: 

2Дә бь ра к’ә рәмф у ә’дь ла йи йа 
Ба веф мә Хwә де у Хӧ данф Иса 
Мәсиһ ль wә бә. 

Паwлосшькьрийедьдә
Хwәде

3Шь кьр Хwә де йе Ба ве Хӧ-
да не мә Иса Мәсиһ р’а, Ба ве 
дьл шә wа ти йе у Хwә де йе һ’ә му 
бәр дь ли йеф. 4Әw на ва һ’ә му 
тә’ ли-тән ги йа да дьл дь дә бәр 
мә, wә ки әм жи бь ка рь бьн дьл 
бь дь нә бәр wан, йед кӧ на ва һәр 
щу р’ә тә’ ли-тән ги йа да нә, бь 
wе бәр дь ли йе, пе к’и жа не әм 
хwә ха жь Хwә де те нә бәр дь ли-

кь рь не. 5Бә ле ча wа әм т’ә ви wан 
щә фа йед Мәсиһә гә ләк дь бьн, 
ӧса жи гә лә ки бь дәс те Мәсиһ 
бәр дь ле мә да те һа ть не. 6Һә гәр 
әм тә’ ли-тән ги йа да нә, әw бо на 
бәр дь ли у хь лаз бу наф wә йә у 
һә гәр әм бәр дь ли кь ри нә, әw 
бо на wе бәр дь ли йа wә йә, кӧ 
һун бь ка рь бьн бь сә бь ре wан 
тә’ ли-тән ги йа бь к’ь шин ьн, 
к’и жа на әм жи дь к’ь ши ньн. 
7У әм wә да ә’сә йи гӧ ман ьн, 
чьм ки әм за ньн кӧ һун ча wа 
т’ә ви щә фа йед мә нә, ӧса жи 
т’ә ви бәр дь ли йа мә нә. 
8Әм на хwа зьн кӧ һун һаш 

жь wан тә’ ли-тән ги йа т’ӧнә бьн 
хушк-бь ра но, йед кӧ мә qә за 
Ас йа йе да к’ь шан дьн. Әм жь 
qә wа та хwә дәр һа qа си к’ә ть-
нә бьн ба ред гь ран, һ’ә та кӧ 
мә дәс те хwә жь ә’мь ре хwә 
жи к’ь шанд. 9Бә ле мә хwә р’а 
qь ра ра мь рь не һ’ә саб кьр, ле 
әв йәк бу wә ки әм гӧ ма на хwә 
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* 1:12 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Бь дьл са хи йе у һ’ә ла ли йе». 
* 1:16 К’а ред Шан ди йа 19:21. 
* 1:19 Бь йу на ни «Сил ва но» нь ви сар ә, кӧ щу р’ә ки на ве «Си лас» ә. 

нә дь нә сәр хwә, ле сәр Хwә де, 
Йе кӧ мь ри йа жь го р’а р’а дь кә. 
10Жь дәс те wе мь рь на тьрс у 
хоф Әwи әм хь лазф кь рьн у wе 
хь лаз кә жи. У гӧ ма на мә һә йә 
кӧ wе ди са мә хь лаз кә, 11бь 
али к’а ри йа wан дӧа йед кӧ һун 
бо на мә дь кьн. Бь ви аwайи бь 
са йа дӧа йед гә лә ка к’ә рәмф wе 
мә р’а бе да йи не у гә лә ке бо на 
мә шь кь ри йе бь дь нә Хwә де. 

Паwлосшьровәдькә
чьманәчуйәКорьнт’е

12Р’у спи ти йа мә әв ә: Иса фа 
мә шә’ дә ти йе дь дә, wә ки мә бь 
дь ле сах у вә кь ри* жь Хwә де да ль 
ве дь не ә’мь ре хwә дәр баз кьр, 
ила һиф һьн да ва wә да, нә кӧ бь 
сәр wах ти йаф мә рь ва йи йеф, ле бь 
к’ә рә ма Хwә де. 13Әм тьш тә ки дьн 
wә р’а на нь ви сьн, пеш ть ри wан 
тьш тед кӧ һун дь ка рьн бь ху ньн 
у фә’м бь кьн у әз гӧ ман ьм кӧ 
һу не т’ам фә’м бь кьн, 14ча wа 
жь п’ь р’и-һьн дь ки wә әм фә’м 
кь рь нә, wә ки һун бь гь һи жь нә 
wе фә’ ми не кӧ әм р’у спи ти йа 
wә нә, ча wа һун жи йа мә нә, 
Р’о жа һа ть на Хӧ дан Иса. 

15Мьн бь ве гӧ ма не ше wь ра 
хwә кьр, пе ши йе бь һа та ма щәм 
wә, кӧ wә дӧ ща ра к’ә рәм бьс-
тан да, 16аwа го ти сә рик бь да 
wә, жь щәм wә бь чу ма Мә кә-
дон йа йе у жь Мә кә дон йа йе жи 
ди са сәр wә да вә гә р’и йа ма, кӧ 
wә жи әз ль али йе Щь һус та не-
даф вә р’е кь ра ма*. 17Га ва әз аһа 
дь ше wь рим, гә ло мьн сь вь ка йи 
кьр? Йан ше wь ра хwә да ми на 
бән де ве дьн йа йе ше wь рим, кӧ 
«Бә ле» у «На»-йа мьн сь бәһ-евар 
нә бә йәк? 18Ле Хwә де шә’ дә йә, 
кӧ созе мә wә р’а нә бу йә «Бә ле» 
у паше «На». 19Чьм ки Кӧ р’еф 
Хwә де, Иса Мәсиһ кӧ пе мә wә р’а 
һа тә дан на син кь рь не, (бь мьн, 
Си лас* у Ти мо т’е йо), «Бә ле» у 
«На» нә бу, ле на ва Wи да т’ь ме 
«Бә ле» йә. 20Чьм ки һ’ә му со зед 
Хwә де бь Иса Мәсиһ «Бә ле» нә, 
лә ма жи әм бь Wи «Аминф» дь-
бе жьн, бо на р’у мә та Хwә де. 21У 
Хwә де йә, йе кӧ әм wә ва т’ә ва йи 
йәкти йа Мәсиһ да һ’им гьр ти 
кь рьн. Хут Wи әм к’ьфш кь рьн 
22у мо ра Хwә да ни сәр мә, Р’ӧ һ’еф 
Пи роз кь рә дь ле мә ча wа бь һеф 
жь бәр созе Хwә ва. 
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23Ле сәр мьн р’а Хwә де шә’ дә 
йә, кӧ мьн qе ми ши wә нә кьр, 
кӧ нә һа ть мә Ко рьн т’е. 24Әм 
һ’ӧ кӧ ми сәр ба wә ри йаф wә 
на кьн, чьм ки һун ба wә ри йе да 
шь ди йа йи нә, ле әм т’ә ви wә 
дь хә бь тьн бо на ша бу на wә.

 

21Аwа мьн хwә ха хwә р’а qь-
рар кьр кӧ ди са нә йем дь ле 

wә бе шин ьм. 2Чьм ки һә гәр әз 
дь ле wә бе шин ьм, иди к’е wе 
дь ле мьн ша кә, пеш ть ри әwед 
кӧ мьн дь ле wан ешан дь нә? 
3Мьн әw йәк нә’ ма хwә да нь-
ви си бу, кӧ нә бә га ва әз бем, 
йед кӧ гә рә ке мьн ша кьн, әw 
дь ле мьн бе шин ьн. Чьм ки әз 
wә һ’ә му йа да гӧ ман ьм, кӧ ша-
бу на мьн ша бу на wә һ’ә му йа 
йә. 4Мьн бь гә ләк һе сь ра, бь 
гә ләк к’ә дәр у к’ә сә ра дь ле 
хwә wә р’а нь ви си, wә ки һун нә 
кӧ ль бәр хwә к’әвьн, ле wә ки 
wе к’у ра йи йа һ’ьз кь рь на мь нә 
һьн да ва хwә да фә’м бь кьн. 

Бәрбьһерийа
һьндавайенәһәqда

5Аwа һә гәр йә ки дьл еши кьр, 
нә кӧ т’ә не дь ле мьн ешанд, ле 
йе һь нә ка жи, wә ки гә лә ки зе дә 

нә кьм, нә бе жьм йе wә һ’ә му йа 
жи. 6Әw щә за бә си wи мә рь ви 
йә, кӧ жь wә гә лә ка wи р’а һа ти-
йә да йи не. 7Ле нь һа һун гә рә ке 
бь бах ши нь нә wи у ль бәр дь ле 
wи да бен, wә ки к’әр би бәр хwә-
к’ә ть не хwә ӧн да нә кә. 8Аwа әз 
һи ви жь wә дь кьм, һ’ьз кь рь на 
хwә һьн да ва wи да мак кьн. 
9Һә ма бо на wе йә ке жи мьн нь-
ви си йә, wә ки wә бь ще р’ь би ньмф 
бь за нь бьм к’а һун һәр тьш ти да 
гӧһ дар ьн. 10Һә гәр һун тьш тә-
ки дь бах ши нь нә йә ки, әз жи 
т’ә ви wә мә. У һә гәр тьш тә ки 
бах шан дь не һә бә, бо на wә ль 
бәр дин да ра Мәсиһ дь бах ши-
ньм, 11wә ки ми ре щьнф пьш те 
ль мә нәш ке нә, чьм ки әм һаш 
жь һ’ӧ нӧ ред wи һә нә. 

ХәмгинийаПаwлосә
льТройайе

12Га ва әз бо на Мьз ги ни-
да йи наф Мәсиһ гь һиш ть мә 
Тро йа йе, мьн дит кӧ Хӧ дан 
дә рик ль бәр мьн вә кь ри йә. 
13Ле дь ле мьн нә р’ь һ’әт бу, 
чьм ки мьн бьре хwә Ти то ль 
wьр нә дит. Һьн ге мьн ха ть ре 
хwә жь wан хwәст, чу мә qә за 
Мә кә дон йа йе*. 

* 2:13 К’а ред Шан ди йа 20:1. 
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Сәрк’әтьнабьсайаМәсиһ
14Ле шь кьр жь Хwә де, кӧ 

т’ь ме мә п’е га к’о ма Мәсиһә 
сәр к’ә ть не да пеш да дь бә* у 
би на нас кь рь на хwә бь мә һәр 
дә ра бә ла дь кә. 15Чьм ки әм 
би на Мәсиһә хwәш ьн ль бәр 
Хwә де, һьн на ва хь лаз бу йи йа да, 
һьн на ва ӧн да бу йи йа да. 16Бо на 
һь нә ка әм би на мь рь не нә, кӧ 
wан бәр бь мь рь не дь бә у бо на 
һь нә ка жи би на жи йи не, кӧ 
wан бәр бь жи йи не дь бә. У к’и 
дь ка рә ви ба ри һьл дә? 17Әм нә 
ми на һь нә ка нә, йед кӧ хә бә ра 
Хwә де к’а ра хwә ва гь ре дь дьн, 
ле бә ле әм ча wа мә рьв нә жь 
Хwә де да шан ди, ль бәр Хwә де 
бь һә лә qә ти йа Мәсиһ пе сьт qе 
дь ле р’аст хә бәр дь дьн. 

Qӧльхк’аредПәйманаНу

31Гә ло әм ди са вә дь гә р’ьн, 
хwә ха пә сь не хwә бь дьн? 

Йан ми на һь нә ка мә р’а ла зьм 
ә әм шә’ дә нә’ ма сәр wә да бь-
ши ньн, йан жь wә бьс ти ньн? 
2Нә һун ьн шә’ дә нә’ мед мә 
дь ле мә да нь ви сар, али йе һәр 

мә рь ви да нас кь ри у хwән ди? 
3К’ьфш ә кӧ һун нә’ ма Мәсиһ 
ьн бь хьз мәт к’а ри йа мә нь-
ви сар, нә кӧ бь һ’ӧ бь ре, ле бь 
Р’ӧ һ’е Хwә де йе сах, нә кӧ сәр 
сә лед кә вь ри, ле сәр т’әх тед 
дь ле хун у гошт*. 
4Әм ве йә ке Хwә де да гӧ ман 

ьн бь са йа Мәсиһ. 5Нә кӧ әм 
жь хwә һ’ә саб дь кьн кӧ әм 
ла йи qи ве кь рь не нә, ле ка ри-
на мә жь Хwә де йә. 6Әwи әw 
ка рин да мә, wә ки әм бь бь нә 
qӧ льх к’а ред пәй ма наф ну, нә 
кӧ йе нь ви са ре, ле йе Р’ӧһ’, 
чьм ки qа ну на нь ви сар дь кӧ жә, 
ле Р’ӧһ’ дь дә жи йи не. 
7Аwа һә гәр әw qӧ ль хе кӧ сәр 

кә вь ра бь һ’әр фа к’о ла йи бу у 
ахь ри йе мь рь не пеш да ти нә 
һа qас хwә йи р’у мәт бу, wә ки 
за р’ед Исра елф нь ка рь бун р’у йе 
Му саф бь нь һе р’и йа на, жь дәст 
wе шәw qа р’у йе wи йи кӧ ди са 
wе дәр баз бу йа бь чу йа*, 8ле 
бә ле qӧ ль хе Р’ӧһ’ wе һе чь qас 
хwә йи р’у мәт бә? 9Чьм ки һә-
гәр әw qӧ ль хе кӧ ахь ри йе ди-
wан сәр мә рь ва да да ни, һа qас 
хwә йи р’у мәт бу, һе чь qас зе дә 

* 2:14 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Кӧ т’ь ме мә бь Мәсиһ сәр дь хә». 
* 3:3 Дәр к’ә тьн 24:12; Йе рә ми йа 31:33; Һә зә ки й ел 11:19; 36:26. 
* 3:7 Дәр к’ә тьн 34:29. 
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wе хwә йи р’у мәт бә әw qӧ ль-
хе кӧ мә рьв пе бе сущ дь бьн. 
10Бә ле йе кӧ хwә йи р’у мәт бу, 
әw бе р’у мәт дәр к’әт жь бәр 
wе р’у мә та кӧ сәр wе р’а бу. 
11Һә гәр qӧ ль хе кӧ wе дәр баз 
бь бу йа бь чу йа хwә йи р’у мәт 
бу, иди йе кӧ wе бь ми нә, һе 
чь qас хwә йи р’у мәт ә! 

12Аwа әм хwә йе ве гӧ ма не нә, 
лә ма хә бәр да на хwә да мер к’и-
ми нә. 13Әм нә ми на Му са нә, 
ча wа wи хе ли ави ть бу сәр р’у йе 
хwә, wә ки за р’ед Исра ел һ’ә та 
хь ла зи йе әw р’у мә та wе дәр-
баз бу йа нә ди та на*. 14Бә ле әw 
сәw да йе хwә да фә’ мә ко ри бун 
у һ’ә та иро жи га ва пәй ма на 
кә вьн дь ху ньн, хут әw хе ли сәр 
фә’ ме wан дь ми нә. Әw һьн ге те 
һьл да не, га ва әw дь бь нә п’а ра 
Мәсиһ. 15Бә ле һ’ә та иро жи, 
га ва Qа ну наф Му са дь ху ньн, 
хе ли сәр фә’ ме wан дь ми нә, 
16ле га ва йәк ль Хӧ дан вә гә р’ә, 
һьн ге «әw хе ли те һьл да не»*. 
17У әw Хӧ дан Р’ӧһ’ ә у Р’ӧ һ’е 
Хӧ дан ль к’ӧ дә ре бә, ль wе 
дә ре жи аза йи һә йә. 18Аwа әм 

һ’ә му жи р’у ки бе хе ли кь ри 
ми на нәй нь ке шәw qа р’у мә та 
Хӧ дан вә дь гә р’и ньн* у әм бь 
дә рә щед р’у мәт бь р’у мә те те нә 
гӧ һас ть не, дь бь нә хут әw су-
рә те Wи, әв йәк бь али к’а ри йа 
Хӧ дан ә, кӧ хwә ха Р’ӧһ’ ә. 

Хьзнар’ӧһ’анийә
дәрданедфһ’әр’ида

41Бо на ве йә ке әм жь ви 
qӧ ль хи вә на к’ь шьн, йа кӧ 

мә бь р’ә’ ма Хwә де стан ди йә. 
2Ле бә ле әм жь тьш тед ә’й бә 
дь зи ва дур ьн у фел ба зи йа на-
кьн, хә бә ра Хwә де да qәл пи йе 
на кьн. Ле сәр да әм р’ас ти йе 
ә’йан дь кьн у бь ви аwайи хwә 
ди йа ри иса фаф һәр мә рь ви дь-
кьн ль бәр Хwә де. 3Ле һә гәр 
әв Мьз ги ни йа кӧ әм дь дьн 
вә шар ти йә жи, әw ль бәр ӧн-
да бу йи йа вә шар ти йә. 4Ми ре 
ве дьн йа йе йи нә һәq шә вә р’ә ша 
ко ра ани йә сәр фә’ ме нә ба wә-
ра, wә ки р’о на йа Мьз ги ни йа 
р’у мә та Мәсиһ нә дә сәр wан, 
Йе кӧ су рә те Хwә де йә. 5Әм нә 
кӧ хwә дан на син дь кьн, ле Иса 

* 3:13 Дәр к’ә тьн 34:33. 
* 3:16 Дәр к’ә тьн 34:34. 
* 3:18 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Әм һ’ә му жи р’у ки бе хе ли кь ри р’у мә та 
Хӧ дан дь би ньн». 
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Мәсиһ ча wа Хӧ дан у хwә жи ча-
wа хӧ ла мед wә, бо на Иса. 6Wи 
Хwә де йе кӧ гот: «Бь ра жь тә’ ри йе 
р’о на йи дә ре»*, Wи хwә ха дь ле 
мә да шәwq да, wә ки әм р’у мә та 
Хwә де нас кьн, бь wе шәw qа кӧ 
жь р’у йе Мәсиһ дәр те. 

7Ле әв хьз нә на ва мә дәр да нед 
һ’ә р’и да һә йә, wә ки бе к’ьф ше 
кӧ зо ра йи йа qә wа те жь Хwә де 
йә, нә кӧ жь мә. 8Әм һәр али-
йа ва тә’ ли-тән ги йа да нә, ле нав 
дәст-п’и йе тән га си йа даф на чьн, 
дә рә ще бе гӧ ман да нә, ле бе гӧ-
ман ни ньн, 9хwә йи нә йар ьн, 
ле нә бе йар ьн, ле да йи-к’ә ти 
нә, ле нә ӧн да бу йи нә. 10Һәр 
гав әм мь рь на Иса бә дә нед 
хwә да дь бьн, wә ки жи йи на 
Иса жи бә дә на мә да к’ьфш бә. 
11Чьм ки әмә кӧ сах ьн, бо на 
Иса мь рь не р’а те нә да йи не, 
wә ки жи йи на Иса жи qа ль бе 
мә йи мь ри да к’ьфш бә. 12Аwа 
мь рьн на ва мә да йа хwә дь кә, 
ле жи йин на ва wә да. 

13Ча wа нь ви сар ә: «Мьн ба wәр 
кьр, лә ма хә бәр да»*. Хут бь wи 
р’ӧ һ’е ба wә ри йе әм жи ба wәр 
дь кьн у лә ма хә бәр дь дьн. 14Әм 
за ньн Әwе кӧ Хӧ дан Иса жь 

мь рь не р’а кьр, wе мә жи т’ә ви 
Иса жь мь рь не р’а кә у мә т’ә ви 
wә бәр хwә бь дә сә кь нан дь не. 
15Бә ле әв һ’ә му бо на wә йә, кӧ 
га ва к’ә рәм һе сәр гә лә ка да 
бь р’ь жә, шь кьр да ри йа р’у мә та 
Хwә де жи һе зе дә бә. 
16Лә ма әм жь ве йә ке вә на-

к’ь шьн. Бә ле әм жь дәр ва ва 
де рьс дь бьн дь чьн, ле дьл да 
р’ож бь р’ож ну йә жи йин дь бьн. 
17Чьм ки щә фед мә йә дәм-дә-
мә сь вьк мә дь кь нә хwә йи йе 
р’у мә та гь ра нә һ’ә та-һ’ә та йе йә 
бе һьм бәр. 18Аwа әм ди на хwә 
на дь нә тьш тед хӧйа дь бьн, ле 
йед нә хӧ йа, чьм ки тьш тед хӧйа 
бо на wәх тә ки нә, ле йед нә хӧ йа 
һ’ә та-һ’ә та йи нә.

 

51Чьм ки әм за ньн, һә гәр 
qа ль бе мә йи ахин ми на 

ко не фь ра ри хь раб бә, ма лә кә 
мә йә һ’ә та-һ’ә та йе ль ә’з ма на 
һә йә, йа кӧ бе дәст жь Хwә де да 
че кь ри йә. 2У бә ле әм ви ко ни-
да дь нә’ льн, һ’әй ра wе йә ке да 
нә, кӧ ма ла хwә йә ә’з ма ни ль 
хwә wәр гь рьн, 3wә ки, га ва әм 
wе хwә wәр гь рьн, бе сь т’ар 
к’ьфш нә бьн. 4Бә ле һ’ә та кӧ әм 

* 4:6 Дәст пе бун 1:3. 
* 4:13 Зә бур 116:10. 
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ви ко ни да дь ми ньн, бьн ба ре 
гь ран да дь нә’ льн, нә кӧ әм дь-
хwа зьн ви жь хwә бе хьн, ле йа 
ә’з ма ни сәр хwә wәр гь рьн, wә ки 
йе хwә йи мь рьн wе жи йи не да 
бә та вә бәф һә рә. 5Хwә де Хwә ха 
әм ве йә ке р’а һа зьр кь рь нә у 
Р’ӧ һ’е Хwә ча wа бь һеф жь бәр 
созе Хwә ва да мә. 
6Аwа әм һәр гав ве йә ке да 

ә’сә йи гӧ ман ьн. Әм за ньн 
һ’ә та әм ви qа ль би да дь ми ньн 
жь Хӧ дан дур ьн, 7чьм ки әм 
бь ба wә ри йе дь жин, нә кӧ бь 
ди ть на ч’ә’ ва. 8У гӧ ма на мә йә 
ә’сә йи һә йә у һе дь хwа зьн жь 
ви qа ль би дә рен ль щәм Хӧ дан 
бь һе wь рьн. 9Бо на ве йә ке әм 
дь щә’ ди ньн, кӧ һә гәр әм бь-
ми ньн йан дә рен, т’ә не ль Wи 
хwәш бен. 10Чьм ки гә рә ке әм 
һ’ә му жи ль бәр ди wа на Мәсиһ 
бь сә кь ньн, wә ки һәр кәс wә кә 
wан ә’мә лед qа ль бе хwә да кь ри 
бьс ти нә, чь кӧ кь рь бә, qән щи 
йан хь ра би*. 

Qӧльхешандитийе
бональһәванинат’әвиХwәде
11Аwа әм кӧ һаш жь хофа 

Хӧ дан һә нә, дь кьн кӧ мә рь ва 

би нь нә р’а йе. У әм Хwә де ва жи 
ә’йан ьн, гӧ ман һә йә, кӧ әм 
иса фа wә ва жи ә’йан ьн. 12Нә 
кӧ әм бәр wә ди са пә сь не хwә 
дь дьн, ле мә ща ле дь дь нә wә, 
кӧ һун бь мә бь фь р’ьн, wә ки 
тьш тә ки wә йи го ть не wан р’а 
һә бә, йед кӧ бь ди ть на ч’ә’ ва 
дь фь р’ьн, нә кӧ бь йа дь ла да. 
13Һә гәр мә һ’ь ше хwә ӧн да 
кь ри йә, әw бо на Хwә де йә, ле 
һә гәр әм сәр һ’ь ше хwә нә, 
әw бо на wә йә. 14Һ’ьз кь рь на 
Мәсиһә һьн да ва мә да п’е йи 
сәр мә дь кә, чьм ки әм фә’м 
дь кьн, кӧ йәк бо на һ’ә му йа 
мь ри йә, кӧ ӧса йә һ’ә му жи 
мь рь нә. 15Мәсиһ бо на һ’ә му йа 
мьр, wә ки әwед сах бо на хwә 
сах ни бьн, ле бо на Wи, Йе кӧ 
бо на wан мьр у жь мь рь не р’а бу. 
16Чь ль мә дь к’ә вә, әм иди 

нь һа кә сәки бь ть һә ре мә рь-
ва йи на нь һе р’ьн. Р’аст ә wәх-
тә ке мә бь ть һә ре мә рь ва йи 
Мәсиһ нь һе р’и, ле нь һа иди 
әм ӧса на нь һе р’ьн. 17Аwа һә-
гәр йәк йәкти йа Мәсиһ да йә, 
әw ә’фь ри нә ки ну йә, тьш тед 
кә вьн дәр баз бун чун у ва йед 
ну* һа тьн. 18Әв һәр тьшт жь 

* 5:10 Р’о ма йи 14:10. 
* 5:17 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «У ва һәр тьшт ну бу йә». 
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Хwә де да нә, кӧ әм бь Мәсиһ 
т’ә ви Хwә ль һәв анин у qӧ ль хе 
ль һәв ани не да мә. 19Аwа го ти 
Хwә де бь Мәсиһ дьн йа т’ә ви 
Хwә ль һәв ани, нә һә qи йед wан 
wан р’а нә һә qи һ’ә саб нә кь рьн у 
го ть на ль һәв ани не спар тәф мә. 
20Аwа әм жь али йе Мәсиһ да 
qа сь ди йе дь кьн, ча wа кӧ Хwә-
де бь мә һи ви жь wә дь кә: Әм 
али йе Мәсиһ да р’ә ща жь wә 
дь кьн, т’ә ви Хwә де ль һәв wә-
рьн! 21Әwи кӧ һә лә qә ти йа Wи 
т’ә ви гӧ на т’ӧнә бу, Хwә де Әw 
бо на мә кь рә һә вал-п’а ре гӧ на*, 
wә ки әм йәкти йа Wи да бь бь нә 
һә вал-п’а ред р’ас ти йаф Хwә де.

 

61Әм жи ча wа һә вал-хә ба-
тед Хwә де иди һи ви жь wә 

дь кьн, йед кӧ к’ә рә ма Хwә де 
стан дь нә, нә һе льн кӧ әw к’ә-
рәм бе фәй дә бә. 2Чьм ки Хwә де 
дь бе жә: 
 «Дә ма р’ә’м-к’ә рә ме Мьн 

дән ге тә бь һист 
 у р’о жа хь лаз бу не да һа ть мә 

һә wа ра тә»*. 
Ва нь һа йә дә ма р’ә’м-к’ә рә ме! 
Ва нь һа йә р’о жа хь лаз бу не! 

3Әм дь кьн т’ӧ тьш ти да нә-
бь нә ба йи се к’ә ть на т’ӧ кә си, 
wә ки qӧ ль хе мә нә йе ло мә-
к’ар кь рь неф. 4Ле һәр тьш ти да 
әм хwә бь сә бь ра хwә йә мә зьн 
дь дь нә к’ьф ше, ча wа qӧ льх к’а-
ред Хwә де: Тә’ ли-тән ги йа да, 
һе си ри-бә лән га зи йа у дәрд-кӧ-
ла да, 5ле да на да, кә ла даф у һәр 
али йа ва һ’ь щум кь ри, к’ә сь ри, 
бе хәw, бьр’ чи*, 6бь ньх та һ’ә лал, 
бь за нә бу не, бь дь ле фь рә, бь 
ши рь на йи йе, бь Р’ӧ һ’е Пи роз 
у бь һ’ьз кь рь на бе һ’ь лә к’а ри, 
7бь го ть на р’ас ти йе у qә wа та 
Хwә де. Әм бь дәс те ч’әп у р’ас те 
жи р’ас т һ’ә са бу не ва си льһ’ кь ри 
нә, 8һӧр мә те у бе һӧр мә ти йе да, 
qә дьр у р’ә зи ли йе да. Мә һ’ә саб 
дь кьн ча wа йед дә рә wин, ле әм 
сәр р’ас ти йе нә, 9мә һ’ә саб дь кьн 
ча wа йед нә нас, ле йед бь нав у 
дәнг ьн, ча wа йед мь ри, ле ва йә 
әмә сах ьн, ча wа щә за стан ди, 
ле нә кӧш ти нә, 10әм ча wа йед 
зә лу ли йе да нә, ле әм һәр т’ьм 
ша нә, ча wа йед бә лән газ, ле 
әм гә лә ка дәw лә ти дь кьн, ча wа 
к’ьфш дь бә йа не тьш тә ки мә 
т’ӧнә, ле һәр тьш тед мә һә нә. 

* 5:21 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Хwә де Әw бо на мә кь рә qӧр банф бо на гӧ на». 
* 6:2 Иша йа 49:8. 
* 6:5 К’а ред Шан ди йа 16:22-23; 17:1-10. 
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11Мә вә кь ри wә р’а хә бәр да йә 
гә ли ко рьн т’и йа, дь ле мә жи 
һьн да ва wә да фь рә йә. 12Һун 
жь али йе мә да бин тәнг на бьн, 
ле һун би на хwә ль хwә тәнг 
дь кьн. 13Әз ча wа т’ә ви за р’ед 
хwә хә бәр дь дьм, һун жи wә-
кә wе йә ке ль мә вә гә р’и ньн 
у дь ле хwә мә р’а вә кьн. 

П’утп’арьстийеваф
гьредайинибьн

14Т’ә ви нә ба wә ра нә к’ә вь нә 
бь не ни рә ки. Чь к’а ре һә qи йе 
т’ә ви нә һә qи йе һә йә? Йан чь 
һә лә qә ти йа р’о на йе т’ә ви тә’-
ри йе? 15У чь т’ь фа qи йаф Мәсиһ 
т’ә ви щьнф* һә йә? Йан чь п’ар 
на ва ба wәр мән да у нә ба wә ра да 
һә йә? 16Йан жи чь һә вал ти йа 
п’а рьст гә һаф Хwә де т’ә ви йа 
п’у та һә йә? Чьм ки әм п’а-
рьст гә һа Хwә де йе сах ьн! Ча wа 
Хwә де гот: 
 «Әзе на ва wан да бь ми ньм, 
 на ва wан да бь мә шьм, 
 Хwә де йе wан бьм 
 у әwе жи щьм ә’ та Мьн бьн»*. 

17 Бо на ве йә ке «Хӧ дан дь бе-
жә: 

 Дә р’а бьн жь на ва wан дә рен, 
щӧ дә бьн. 

 Ль тьш тед һ’ә рамф нә к’ә вьн, 
 у Әзе wә qә бул кьм*, 
18 Ба ве wә бьм, 
 һу не жи кӧр’ у qи зед Мьн 

бьн, 
 Хӧ да не Һ’ә му Зо ра йи йе дь-

бе жә*». 

71Әм кӧ хwә йе ван со за нә 
дә лал но, дә әм хwә жь һ’ә му 

к’ь ре ти йа* qа льб у р’ӧ һ’е хwә 
па qьж кьн у бь хофа Хwә де лап 
бӧ һӧр ти-жь ба рә бьн. 

ШабунаПаwлос
2Мә дь ле хwә да щи кьн! Мә 

нә һә qи т’ӧ кә си нә кь ри йә, 
зи йан нә да йә т’ӧ кә си у кә сәк 
к’а ра хwә р’а нә да йә хә ба те. 
3Әз ве йә ке на бе жьм кӧ wә 
нә һәq кьм, ле ча wа мьн пеш да 
го ти йә, һун дь ле мә да нә, һә-
гәр әм бь мь рьн йан бь жин әм 
т’ә ви wә нә. 4Әз гә лә ки wә да 

* 6:15 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Бә ли ар». «Бә ли ар» на вә ки щьн ә. 
* 6:16 Qа ну на К’а һин ти йе 26:12; Йе рә ми йа 32:38; Һә зә ки й ел 37:27. 
* 6:17 Иша йа 52:11; Һә зә ки й ел 20:34, 41. 
* 6:18 П’ад ша ти II, 7:8, 14. 
* 7:1 Бь го ть нә кә дьн: «П’ис, мьр’ дар’». 
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гӧ ман ьм, гә лә ки пе wә фьр’ наq 
дь бьм! На ва һ’ә му тә’ ли-тән-
ги йед мә да бәр дь ли йа wә жь 
сә ре мьн зе дә тьр ә у ша бу не да 
к’ьм-к’ь ми мә. 
5Бә ле га ва әм гь һиш ть нә 

Мә кә дон йа йе, мә qәт р’ь һ’ә ти 
нә дит, ле мә һ’ә му али йа ва тә’-
ли-тән ги к’ь шан дьн, дор-бә ра 
шәр’-дә’w бун, дь ла да жи хәм 
у дәрд бун. 6Ле Хwә де йе кӧ бәр 
дь ле шкәс ти йа да те, бь һа ть на 
Ти то дьл да бәр мә 7у нә кӧ 
т’ә не пе һа ть на wи, ле бь wе 
йә ке жи, кӧ ча wа wә дьл да бу 
бәр wи. Әwи мә р’а гь ли кьр, кӧ 
һун чь qа си дә ма на мьн да нә, 
шин у гь ри нә у хи рә та мьн 
дь к’ь ши ньн. Бь ве йә ке дь ле 
мьн һе ша бун к’ә те. 

8Бә ле һә гәр мьн пе wе нә’ ме 
дь ле wә ешанд, әз нә п’ош ман 
ьм. Р’аст ә әз п’ош ман бум, 
га ва мьн дит кӧ wе нә’ ме һь-
нәк wәхт дь ле wә ешанд. 9Ле 
нь һа әз ша мә, нә кӧ бо на wе 
йә ке кӧ һун бәр хwә к’ә ть нә, 
ле чьм ки һун бо на т’о бә кь-
рь неф бәр хwә к’ә тьн. Һун ль 
го ра хwәс ть на Хwә де бәр хwә 
к’ә тьн, ӧса кӧ wә т’ӧ зи йан жь 
мә нә дит. 10Бәр хwә к’ә ть на ль 
го ра хwәс ть на Хwә де ме рьв 
бәр бь т’о бә йи йе дь бә кӧ хь лаз 

кә у п’ош ма ни те да т’ӧнә, ле 
бәр хwә к’ә ть на жь ве дьн йа йе 
бәр бь мь рь не дь бә. 11Дә ди на 
хwә бь дь нә wе бәр хwә к’ә ть-
на ль го ра хwәс ть на Хwә де 
кӧ чь qас к’ар да wә: Wә ча wа 
щә’ данд бь р’у спи ти ща ба хwә 
да! Чь һерс, чь хоф, чь һ’ьз рәт, 
чь хи рәт, чь щә за да йи на бо на 
нә һә qи йе! Wә һ’ә му али йа ва 
хwә да к’ьф ше, кӧ һун ван 
йә ка да сәр ньх та һ’ә лал ьн. 
12Аwа әw нә’ ма кӧ мьн wә р’а 
нь ви си, нә бо на wи бу, йе кӧ 
нә һә qи кьр у нә бо на йе һа тә 
нә һәq кь рь не, ле бә ле wә ки әw 
дә ма на wә йә һьн да ва мә да ль 
бәр Хwә де ә’йан бә. 13Бо на ве 
йә ке дьл һа тә бәр мә.

Пеш ть ри wе бәр дьл һа ть не да, 
һе гә лә ки дьл һа тә бәр мә бо на 
ша бу на Ти то, чьм ки wә һ’ә му-
йа дь ле wи р’ь һ’әт кь рь бу. 14Ль 
бәр wи әз пе wә фьр’ наq бум 
у әз р’у р’әш дәр нә к’ә тьм. Ле 
ча wа һәр тьш те кӧ мә wә р’а гот 
р’аст бу, ӧса жи әw фьр’ на qи йа 
мә йә бәр Ти то р’аст дәр к’әт. 
15У дь ле wи һе сәр wә гәрм 
бу йә, га ва бо на гӧһ да ри йа wә 
һ’ә му йа бир ти нә, кӧ wә ча wа 
бь хоф у тьрс әw qә бул кь ри йә. 
16Әз ша мә, кӧ һәр тьш ти да 
wә да гӧ ман ьм. 
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Мәр’данийабаwәрмәнда

81Ижар хушк-бь ра но, әм wе 
к’ә рә ма Хwә де wә ва дь дь нә 

һ’ә сан дь не, йа кӧ щь ви нед Мә-
кә дон йа йе р’а һа ти йә да йи не*. 
2На ва wе һе си ри-бә лән га зи йа 
кӧ пе һа ть нә ще р’ь бан дь не у 
на ва к’ә си би йа хwә йә гь ран да 
жи, ша бу на wан һе зе дә бу у һе 
хwә да нә мәр’ да ни йе. 3Әз шә’ дә 
мә, кӧ wа на wә кә qә wа та хwә у 
жь qә wа та хwә зе дә тьр жи бь 
р’ә зә дь ли дь дан, 4гә лә ки һи ви 
жи дь кь рьн, кӧ әм qә дь ре wан 
бь гь рьн, бь һе льн кӧ әw т’ә ви 
ве к’о мәк да йи на бо на щьм ә’ та 
Хwә де бьн. 5У нә һа qас чь qас 
кӧ гӧ ма на мә һә бу, ле ща ни йа 
хwә пе ва пе ши йе да нә Хӧ дан 
у паше мә, бь ә’мь ре Хwә де. 
6Иди һьн ге мә жь Ти то һи ви 
кьр, кӧ әw wи шь хӧ ле qән щи 
кӧ на ва wә да дәст пе кьр, хь лаз 
кә жи. 7Ча wа һун һәр тьш ти да 
т’е рә-т’ь жи нә, ба wә ри йе, хә-
бәр да не, за нә бу не, т’ә ма ми йа 
хи рә те да у wе һ’ьз кь рь на хwә йә 
һьн да ва мә да, ӧса жи ви шь-
хӧ ле qәнщ да т’ер-т’ь жи бьн. 
8Әз ве хә бәр да не да ә’мь ри 

сәр wә на кьм, ле wә ки һун 

ч’ә’в бь дь нә хи рә та һь нә кед 
дьн бо на к’о мәк да йи не, дь-
хwа зьм wә бь ще р’ь би ньм, к’а 
һун һ’ьз кь рь не да чь qас шир-
һ’ә лал ьн. 9Чьм ки һун к’ә рә ма 
Хӧ да не мә Иса Мәсиһ за ньн: 
Р’аст ә Әw йә ки дәw лә ти бу, ле 
бо на wә к’ә сиб бу, wә ки һун бь 
к’ә сиб бу на Wи дәw лә ти бьн. 
10Әз ве йә ке да фь кь ра хwә 

wә р’а дь бе жьм: Әв йәк бо на 
к’а ра wә йә, чьм ки һе са ла 
пар ва нә кӧ т’ә не wә пе ши йе 
дәст пе кьр wе йә ке бь кьн, ле 
ӧса жи һун пе ши йе wе йә ке р’а 
р’а зи бун. 11Дә ижар ве кь рь на 
хwә би нь нә се риф, wә ки р’ә-
зә дь ли йа хwә да чь qас хи рәт 
дь кьн, һа qас жи би нь нә се ри, 
wә кә qә wа та хwә. 12Чьм ки һә-
гәр һун бь р’ә зә дь ли к’о мә ке 
бь дьн, әw wә кә wе йә ке qә бул 
ә, чь qас дәс те к’е ва те, ле нә 
wә кә wе йә ке, кӧ дест да т’ӧнә. 
13Әз нә кӧ фь ре qә ти йа һь-

нә ка дь хwа зьм у тән га си йа wә, 
ле wә ки һәр тьшт wә кә һәв бә. 
14Нь һа зе дә йа wә дь ка рә ке-
ма си йа wан т’ь жи кә у р’о жә ке 
жи зе дә йа wа не ке ма си йа wә 
т’ь жи кә. Бь ви аwайи wе wә кә 
һәв дә ре, 15ча wа нь ви сар ә: 

* 8:1 Р’о ма йи 15:26. 
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«К’е гә ләк т’оп кьр, зе дә нә бу 
у к’е һьн дьк т’оп кьр, кем нә бу»*. 

Титоуһәваледхwәва
16Шь кьр жь Хwә де кӧ әw 

хи рәт да Ти то жи, кӧ али wә 
бь кә. 17Әw нә кӧ т’ә не һи ви кь-
рь на мә р’а р’а зи бу, ле хи рә та 
wи жи qә бул нә кьр, хwәст бь 
р’ә зә дь ли бе щәм wә. 18Т’ә ви 
wи әм wи бь ра йи дь ши ньн, йе 
кӧ һ’ә му щь ви на да бо на Мьз-
ги ни да йи не пә сь не wи дь дьн 
19у нә кӧ т’ә не һа qас, ле ӧса 
жи жь али йе щь ви на да һа тә 
бь жар ть не, кӧ бь бә һә ва ле wе 
р’е wи ти йа кӧ әм к’о мәк да йи-
не р’а qӧ льх дь кьн, бо на р’у мә та 
Хӧ дан у wә ки әм дьл хwәс ть-
на хwә жи ве йә ке да бь дь нә 
к’ьф ше. 20Әм һ’әв за хwә жь ве 
йә ке жи дь кьн, кӧ нә бә йәк ви 
qӧ ль хе мә йи мәр’д да йи не да мә 
ло мә к’ар кә. 21Чьм ки әм дь кьн 
р’аст дә рен, нә кӧ т’ә не ль бәр 
Хӧ дан, ле ль бәр мә рь ва жи. 
22Әм т’ә ви wан һәр дӧ бь ра, 

бь ра ки хwә йи дьн жи дь ши-
ньн, йе кӧ мә гә ләк тьш ти да 
әw ще р’ь бан ди йә у т’ь ме жи 
хи рәт к’еш ди ти йә у нь һа жи 
һе хи рәт к’еш ә һьн да ва wә да, 

чьм ки әw гә лә ки wә да гӧ ман ә. 
23Һә гәр пьрс бе сәр Ти то, әw 
һә вал у хә бат к’а ре т’ә ви мьн ә 
бо на wә. Ле һә гәр бе сәр wан 
һәр дӧ бь ра йед мә, әwа на жь 
али йе щь ви не да шан ди нә, 
бо на р’у мә та Мәсиһ дь хә бь-
тьн. 24Аwа һ’ьз кь рь на хwә у 
әw пә сь не кӧ мә бо на wә да йә, 
wан р’а бь дь нә из бат кь рь не, 
wә ки һ’ә му щь вин wе йә ке 
бь би ньн. 

91Дәр һә qа к’о мәк да йи-
на щьм ә’ та Хwә де да әв 

тьш тә ки зе дә йә, кӧ әз wә-
р’а бь нь ви сьм. 2Чьм ки әз wе 
р’ә зә дь ли йа wә за ньм у на ва 
мә кә до ни йа да пе wә фьр’ наq 
дь бьм дь бе жьм, кӧ wә ба wәр-
мән дед qә за Аха йа йе һе са ла 
пар ва к’а ре хwә к’о мәк да йи не 
кь ри йә у әв хи рәт к’е шийа wә, 
гә ләк жь нав wан да лә qан дь-
нә. 3У әз жи wан бь ра йед хwә 
дь ши ньм, wә ки фьр’ на qи йа 
мь нә һьн да ва wә да, wе йә ке-
да бә тал дәр нә йе, ле һун ӧса 
һа зьр бьн, ча wа мьн wан р’а 
го ти йә, 4кӧ нә бә һә гәр мә кә-
до ни т’ә ви мьн бен у бь би ньн 
һун нә һа зьр ьн, әм шәр ми бьн 

* 8:15 Дәр к’ә тьн 16:18. 
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(на хwа зьм бе жьм һун жи) wе 
гӧ ма не да, йа кӧ әм wә да гӧ ман 
бун. 5Лә ма жи мьн р’е те р’а 
дит, һи ви жь бь ра кьр, кӧ бә ри 
мьн бе нә щәм wә у т’ьв да рә ке 
wе п’еш к’е шаф гӧм рә, йа кӧ wә 
соз да бу бь би ньн. Һьн ге әwе 
бь р’ә зә дь ли йе һа зьр бә, нә 
кӧ бь дәс те зо ре. 

Гӧмрәдайинубәредwе
6Ве йә ке бир нә кьн: Йе дәст 

дь дә бәр чан дь не, wе һьн дь ки 
жи бь дь ру, ле йе дәст на дә бәр 
чан дь не, wе гӧм рә жи бь дь ру. 
7Дь ле һәр кә си р’а чь qас дәр-
баз дь бә, бь ра һа qа си жи бь дә, 
нә кӧ бь дә ле дь ле wи пәй бә 
йан бь борщ да ри йе бә, чьм ки 
Хwә де йе бь дьл у әшq дь дә 
һ’ьз дь кә. 8Хwә де дь ка рә һ’ә му 
али йа ва сәр wә да бь ба ри нә, 
wә ки һәр али йа да һәр гав һ’ә му 
тьш тед wә йә кер һа ти һә бьн у 
зе дә бә жи бо на һәр кь рь нед 
qәнщ. 9Ча wа нь ви сар ә: 
 «Wи гӧм рә да бә лән га за, 
 qән щи кь рь на Wи* һ’ә та-һ’ә-

та йе дь ми нә»**. 

10Әwе кӧ т’ох ьм дь дә т’о хьм-
р’әшф у нан жи бо на хwа рь не, 
wе т’ох ьм п’еш к’е ши wә кә у 
зе дә кә, бә ред qән щи кь рь на 
wә* жи бь гь һи нә**. 11Һу не 
һәр тьш ти ва дәw лә ти бьн, 
wә ки һәр али йа ва мәр’д бьн 
у әw qән щи йед һун бь дәс те 
мә дь кьн, бь бь нә мә’ ни кӧ 
шь кь ри йе бь дь нә Хwә де. 12У 
га ва һун ви qӧ ль хи дь кьн, 
нә кӧ т’ә не ке ма си йа щьм-
ә’ та Хwә де т’ь жи дь кьн, ле 
әв йәк дь кә кӧ Хwә де р’а һе 
шь кьр да йин зе дә бә. 13Әв 
кь рь на wә р’ас ти йа ба wә ри йа 
wә из бат дь кә, бь ви аwайи 
шь кь ри йа хwә Хwә де ти ньн 
бо на гӧһ да ри кь рь на Мьз ги-
ни йа Мәсиһә кӧ һун иq рарф 
дь кьн у бо на wе мәр’ да ни йа 
wә, кӧ һун али к’а ри йа wан у 
һ’ә му йа дь кьн. 14У әwе бо на 
wә дӧа бь кьн, һ’әй ра wә да 
бьн, бо на wе к’ә рә ма Хwә де-
йә сәр к’ә рә ма, йа кӧ wә р’а 
һа ти йә да йи не. 15Шь кьр жь 
Хwә де бо на wе да йи на wи йә 
кӧ на йе го тьн! 

* 9:9 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Һә qи йа Wи». 
** 9:9 Зә бур 112:9 (111:9). 
* 9:10 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бә ред һә qи йа wә». 
** 9:10 Иша йа 55:10. 
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ЩабдайинаПаwлос
бонаһ’ӧкӧмешандитийахwә

101Әз, Паw лос хwә ха һи ви 
жь wә дь кьм, бь мь лук ти 

у ши рь на йи йа Мәсиһ, ча wа те 
го ть не кӧ әз р’у бь р’у на ва wә-
да ми на бәр хә ки мә, ле дур ва 
һьн да ва wә да ми на ше рә ки мә. 
2Әз р’ә ща дь кьм, ӧса нә кьн кӧ 
га ва бем жи бь бь мә шер, чьм ки 
әз ә’сә йи за ньм кӧ әз дь ка рьм 
тӧ рӧш кьм һьн да ва wан да жи 
һ’ьшк бьм, йед кӧ бо на мә ӧса 
дь фь кь рьн, йан чи йәф әм бь 
мә рь ва йи дь кьн. 3Бә ле р’аст 
ә әм мә рьв ьн, ле бь мә рь ва йи 
әс кә ри йе на кьн. 4Ч’ә кед әс кә-
ри йа мә, нә йе мә рь ва йи нә, ле 
йед qә wа тә жь Хwә де нә, бо на 
wе ран кь рь на т’ә’ би йа. 5Әм wан 
ше wь ра у һ’ә му бь льнд щи йед 
к’ӧ ба ри йе йә мь qа бь ли за нә бу-
на Хwә де бә тал дь кьн у һ’ә му 
фь кь ра дь кь нә һе сир, ель миф 
Мәсиһ дь кьн. 6Әм һа зьр ьн 
щә за бь дь нә һ’ә му нә гӧһ да-
ра, га ва гӧһ да ри йа wә т’ам бә. 
7Һун р’әнг-р’у йа дь нь һе р’ьн. 

К’и хwә да гӧ ман ә, кӧ әw п’а ра 
Мәсиһ ә? Бь ра ве жи бь фь кь рә, 
кӧ ча wа әw п’а ра Мәсиһ ә, ӧса 
жи әм ьн. 8Чьм ки һә гәр әз һь-
нә ки жи зе дә дь фь р’ьм, бо на wе 

һ’ӧ кӧм да ри йа кӧ Хӧ дан да мә, 
тьш тә ки шәр ми йе те да т’ӧнә, 
әw бо на ава бу на ба wә ри йа wә 
йә, нә кӧ хь раб бу не. 9Аwа әз 
дь кьм кӧ ӧса к’ьфш нә бә, йа не 
әз бь нә’ мә йед хwә wә дь тьр-
си ньм. 10Ча wа һь нәк дь бе жьн: 
«Нә’ мә йед wи һ’ьшк ьн у бь 
qә wат ьн, ле әw дин да ра хwә ва 
бә лән га зәк ә у хә бәр да не да жи 
йә ки пе нә бу йи йә». 11Йед ӧса 
бь ра фә’м бь кьн, әм дур ва бь 
хә бәр у нә’ мә йед хwә ва ча wа нә, 
не зик кь ред хwә да жи ӧса нә. 
12Р’аст әм нә wе рьн, хwә сәр 

ме зи не бь к’ь шин ьн у һьм бә ри 
wан кьн, йед кӧ хwә ха пә сь не 
хwә дь дьн. Әwа на на дь нә бәр 
һ’ь ше хwә, га ва на ва хwә да хwә 
пе һәв чап дь кьн у хwә дь дь нә 
бәр һәв. 13Ле чь жь п’әй да йи-
на мә дь к’ә вә, әм нь ге хwә жь 
бә р’а хwә дь реж тьр на кьн, ле 
wә кә wи си но ре да йи, чь qас 
Хwә де кь рә п’а ра мә, кӧ дь гь-
һи жә һ’ә та щәм wә. 14Әм жь 
си нор дәр га вә кә хwә на ве жьн, 
ча wа һе нә гь һиш ть бь нә щәм 
wә, чьм ки га ва р’ас ти йе к’әвә 
әм бь Мьз ги ни да йи на Мәсиһ 
иди гь һиш ть нә һ’ә та щәм wә. 
15Әм жь си нор дәр на йен у пе 
хә ба та һь нә кед дьн на фь р’ьн. Ле 
әм wе гӧ ма не нә, кӧ ба wә ри йа 
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wә бь гь һи жә, wә кә wе да йи на 
кӧ мә стан ди йә, хә ба та мә жи 
на ва wә да һе зе дә бәр фь рә бә. 
16Әм дь хwа зьн кӧ жь wә wе да тьр 
дәр баз бьн, Мьз ги ни йе щи йед 
дьн жи дан на син кьн, нә кӧ әм 
бь кь ре йә ки дьн бь фь р’ьн, йе 
кӧ си но ре хwә да кь ри йә. 17Ле 
ча wа нь ви сар ә: «Йе кӧ дь фь-
р’ә, бь ра пе Хӧ дан бь фь р’ә»*. 
18Чьм ки нә кӧ әwе п’ә йе хwә 
дь дә, ль Хӧ дан qә бул ә, ле йе 
кӧ Хӧ дан п’ә йе wи дь дә. 

Паwлосушандийеддәрәw

111Әз дь хwа зьм кӧ һун 
бь ка рь бьн һь нә ки бе-

һ’ь ши йа мьн бь бь һе рьн! Ле 
бь кьн кӧ бь бь һе рьн жи! 2Әз 
к’ӧм р’ә ши йе wә дь кьм, бь wе 
к’ӧм р’ә ши йаф Хwә де. Чьм ки мьн 
һун йә ки р’а, аwа го ти Мәсиһ р’а 
ни шан кь рьн, wә ки wә ми на 
qи зә кә бь к’ьрф ль бәр Wи бь-
дь мә сә кь нан дь не. 3Ле т’ә не әз 
дь тьр сьм, тӧ wә рә ча wа мә’р бь 
фел ба зи йа хwә Һе wа ха панд, 
ӧса жи әw һ’ь ше wә бь чәл qи нә 
у һун дәс те хwә жь шир һ’ә ла-
ли у дьл са хи йа хwә йә һьн да ва 

Мәсиһ да бь кьн*. 4Га ва йәк те 
у Исаки дьн дан на син дь кә, 
к’и жан мә дан на син нә кь ри йә, 
йан р’ӧ һ’ә ки дьн һун дьс ти ньн, 
к’и жан wә жь мә нә стан ди йә, 
йан мьз ги ни кә дьн дь дә, кӧ мә 
нә да йә wә, һун ван тьш та р’ьнд 
дь бьн. 5Ле бь т’әх ми на мьн әз 
т’ӧ тьш ти ва жь wан шан ди йед 
ә’йа нә һа кем тьр ни ньм! 6Дь бә 
әз хә бәр да не да нә сәр хwә мә, 
ле нә али йе за нә бу не да. Мә әв 
йәк һ’ә му али йа ва һәр тьш ти да 
ни ша ни wә да йә. 

7Гә ло мьн гӧ нә кьрф, кӧ Мьз-
ги ни йа Хwә де бе һәq да wә, хwә 
жи бәр wә шке нанд, кӧ һун 
бь льнд бьн? 8Мьн щь ви нед 
ма йин т’а лан кь рьн жь бәр 
һә qе хwә ва, wә ки хьз мәт к’а-
ри йе wә р’а бь кьм. 9У га ва әз 
ль щәм wә бу мә һ’әw ще тьш тә-
ки, мьн гь ра ни нә да жь wә т’ӧ 
кә си, чьм ки әw ба wәр мән дед 
кӧ жь Мә кә дон йа йе һа ть бун, 
чь ке ма си йед мьн һә бун, wа-
на дәс те хwә дь ре жи мьн кьр. 
Бә ле мьн һәр али йа ва кь ри йә 
кӧ гь ра ни йе нә дь мә wә у дь кьм 
кӧ нә дьм жи*. 10Бь wе р’ас ти йа 

* 10:17 Йе рә ми йа 9:24. 
* 11:3 Дәст пе бун 3:1-6, 13. 
* 11:9 Фи ли пи 4:15-18. 
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Мәсиһ, йа кӧ на ва мьн да йә, 
р’у спи ти йа мьн wе дор-бә ред 
qә за Аха йа йе да жи бә тал дәр-
нә йе. 11Чь ма әз аһа дь кьм? Әз 
wә һ’ьз на кьм? Wе йә ке Хwә де 
занә! 12У әз ча wа дь кьм, әзе ӧса 
жи бь кьм, wә ки р’е нә к’ә вә wан, 
йед кӧ мә’ ни йа дь гә р’ьн, wә ки 
п’ә йе хwә бь дьн, йан чи йә әw 
жи ми на мә дь хә бь тьн. 
13Ле на, йед ӧса шан ди йед 

дә рәw ьн, п’а лед qәлп ьн, хwә 
дь кь нә дьл qе шан ди йед Мәсиһә 
р’аст. 14У әв йәк нә тьш тә ки 
ә’щеб ма йи не йә! Ми ре щьн 
хwә ха жи хwә дь кә дьл qе мьл-
йа к’ә теф р’о на йи йе. 15Һьл бәт 
нә тьш тә ки мә зьн ә, кӧ хьз мәт-
к’а ред wи жи бь к’ә вь нә дьл qе 
хьз мәт к’а ред һә qи йе. Ахь ри йа 
wа не wә кә ә’мә лед wан бә. 

Паwлосп’әйехwә
тә’ли‑тәнгийедхwәдадьдә
16Ди са дь бе жьм, бь ра т’ӧ кәс 

мьн бе һ’ьш һ’ә саб нә кә. Ле 
һә гәр һун дь кьн жи, иди бь ра 
мьн ми на йә ки бе һ’ьш qә бул 
кьн, кӧ әз жи һь нә ки п’ә йа 
бе мә хwә. 17Чь кӧ дь бе жьм, 
р’аст ә ль Хӧ дан хwәш на йе, ле 
ча wа йә ки бе һ’әм ди хwә, бәр 

ба йе на ве хwә к’ә ти. 18Гә ләк 
бь мә рь ва йи п’ә йе хwә дь дьн, 
әзе жи п’ә йа бе мә хwә. 19Һун 
мә рьв нә сәр wахт ьн, лә ма бь 
дь лә ки ша ль бе һ’ь ша сә бьр 
дь кьн! 20Бә ле, һун сә бьр дь-
кьн, га ва йәк wә дь кә хӧ лам, 
йан һә бу каф wә дь хwә, йан wә 
к’а ра хwә р’а дь дә хә ба те, йан 
сәр wә р’а к’ӧ бар дь бә, йан 
р’у йе wә дь хә. 21Әз бь шәр ми-
йе дь бе жьм, кӧ әм wе йә ке да 
пе нә бу йи бун! 

Һә гәр йәк р’у йе wи дь гь рә бь 
тьш тә ки бь фь р’ә, р’у йе мьн жи 
дь гь рә, (әз ве йә ке жь бе фә’ ми йа 
хwә дь бе жьм). 22Әwа на иб ра ниф 
нә? Әз жи. Исра ели нә? Әз жи. 
Жь р’ь к’ьн йа та Бь ра һимф ьн? 
Әз жи. 23Qӧ льх к’а ред Мәсиһ 
ьн? (Бе һ’ь ши хә бәр дь дьм), 
әз һе жь wан зе дә тьр ьм! Жь 
wан зә’ф тьр хә бь ти мә, жь wан 
зә’ф тьр к’ә ть мә кә ла, жь wан 
зә’ф тьр ле дан хwа ри йә, гә ләк 
ща ра һ’ә та бәр дә ре мь рь не 
жи чу мә. 24Бь дәс те щь һу йаф 
пенщ ща ра, жь чь ли йәк кем, 
бь qам чи йа һа ть мә ле да не*, 
25се ща ра бь дәс те р’о ми йа бь 
шь ва һа ть мә ле да не, ща рә ке әз 
да мә бәр кә вь ра, се ща ра р’асти 

* 11:24 Qа ну на Дӧ ща ри 25:3. 
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гә ми wәл гә р’ан дь не һа ть мә, 
шәв у р’о жә ке бә’ ре да ма мә*. 
26Гә ләк р’е wи ти йед хwә да на-
ва щу р’ә-щу р’ә qә дә-бә ла да 
бу мә: Жь ч’ә ма, жь р’е бь р’а, 
жь мь лә те хwә, жь нә щь һу-
йаф, ба жер да, чол-бәс та да, 
сәр бә’ ре, жь бь ра йед дә рәw*. 
27Дь хә бь тим, дь чәр чь рим, гә-
ләк ща ра хә wе шә ва нә дь кьр, 
т’и-бьр’ чи, гә ләк ща ра бе нан, 
сәр ме у бе сь т’а ри йе да бум. 
28Пеш ть ри тьш тед ма йин, хә-
мед һ’ә му щь ви на йә һәр р’ож 
жи сәр мьн т’оп дь бьн. 29Га ва 
йәк сәр һ’а ле хwә да дь гь ри, әз 
жи т’ә ви wи дь гь рим! Га ва йәк 
жь р’е те дәр хьс ть не, дь ле мьн 
жи дь qьл qь лә! 
30Һә гәр ла зьм бә әз п’ә-

йе хwә бь дьм, әзе сәр һ’а лед 
хwә йә сьст п’ә йа бе мә хwә. 
31Хwә де йе Ба ве Хӧ дан Иса, кӧ 
һ’ә та-һ’ә та йе һе жа йи шь кь ри йе 
йә, занә кӧ әз дә рә wа на кьм. 
32Ба жа ре Ша ме да wә ли йеф 
бәр дәс ти йе Аре тас п’ад ша, 
бо на кӧ мьн бь гь рә, но бә дар 

да бу нә бәр дәр гә һед ба жер*, 
33әз пе сә пә те п’ән щә рә ке р’а 
су ре ва да хьс ть мә хwа ре у жь 
дәс те wи р’ә вим. 

Дитьнуә’йантийед
Паwлосәә’змани

121Мьн дь к’ә вә әз п’ә йа 
бь дь мә хwә, ле р’ас ти 

к’а ра wе т’ӧнә. Ле бә ле әзе нь һа 
дәр ба зи сәр wан ди тьн у ә’йан-
ти йа бьм, йед кӧ Хӧ дан ни ша ни 
мьн да нә. 2Әз ба wәр мән дә ки 
Мәсиһ нас дь кьм, чар дәһ сал 
пеш да, (нь за ньм qа льб да бу, 
нь за ньм бе qа льб бу, әw Хwә де 
занә), һ’ә та ә’з ма не сь си йа* 
һа тә һь ла ть не. 3У әз за ньм 
кӧ әв мә рь ва, (qа льб да бу, бе 
qа льб бу, әз нь за ньм, wе йә ке 
Хwә де занә), 4һ’ә та бӧ һьш теф 
һа тә һь ла ть не у тьш тед на йе нә 
го ть не бь һис тьн кӧ жь ме рьв 
на к’ә вә бо на wан тьш та хә бәр 
дә жи. 5Әзе бо на йе һа п’ә йа 
бе мә хwә, ле бо на хwә п’ә йа 
на дь мә хwә, пеш ть ри сәр һ’а-
ле сьс ти йед хwә. 6Ле һә гәр әз 

* 11:25 К’а ред Шан ди йа 16:22; 14:19. 
* 11:26 К’а ред Шан ди йа 9:23-25; 14:5. 
* 11:32 К’а ред Шан ди йа 9:23-25. 
* 12:2 Һь нәк дь фь кь рьн, кӧ дә ма Паw лос да «ә’з ма не сь си йа» йе һә ри 
жор ьн бу. 
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бь хwа зьм жи п’ә йе хwә бь дьм, 
әв нә бе һ’ь ши йә, чьм ки әз 
р’ас ти йе дь бе жьм. Ле әз хwә 
дь гь рьм, кӧ нә бә йәк сәр мьн 
тьш тә ки зе дә бь фь кь рә, пеш-
ть ри тьш те кӧ жь мьн дь бь һе 
йан дь би нә. 
7У wә ки нә бә әз бо на гә ләк 

ә’йан ти йед нә бәр һ’ь ша к’ӧ бар 
бьм, бә ла кә ми на дәр зи ке qа-
ль бе мьн да мьн р’а һа тә да йи не, 
мьл йа к’ә тә ки жь ми ре щьн, кӧ 
т’ә па бе мьн, wә ки әз к’ӧ бар 
нә бьм. 8Бо на ве йә ке мьн се 
ща ра һи ви жь Хӧ дан кьр, кӧ ве 
йә ке жь мьн дур хә, 9ле Әwи 
мьн р’а гот: «К’ә рә ма Мьн бә си 
тә йә, чьм ки qә wа та Мьн сьс-
ти йа да ми йа сәр дь бә». Аwа әзе 
бь дь лә ки ша һ’а ле сьс ти йед 
хwә да бь фь р’ьм, wә ки qә wа та 
Мәсиһ на ва мьн да бә. 10Лә ма 
жи әз бо на на ве Мәсиһ сьс ти-
йа, qа ра, һе си ри-бә лән га зи йа, 
зе ран дь на у тә’ ли-тән ги йа 
бә гәм дь кьм, чьм ки га ва әз 
сьст дь бьм, һьн ге qә wат дь бьм. 

ХәмедПаwлос
һьндавакорьнт’ийада

11Р’ас ти мьн бе һ’ь ши кьр кӧ 
п’ә йе хwә да, ле wә п’е йи сәр 
мьн кьр! Гә рә ке wә п’ә йе мьн 
бь да. Әз т’ӧ тьш ти ва жь wан 

шан ди йед wә йә ә’йан кем тьр 
ни мә, ле әз хwә ха жи нә т’ӧ 
тьшт ьм. 12Ни ша нед шан ди-
ти йа р’аст, аwа го ти ни шан, 
к’ә рә мәт у кь ред qә wат, на ва 
wә да бь т’ә ма ми йа сә бь ре һа-
ть нә кь рь не. 13Мьн чь тьш ти ва 
qә дь ре wә жь qә дь ре щь ви нед 
ма йин кем тьр гьр ти йә, пеш-
ть ри wе йә ке кӧ мьн гь ра ни 
нә да wә? Бь бах ши нь нә мьн 
ве нә һә qи йе! 
14Әва се щар ә әз к’а ре хwә 

дь кьм, кӧ сәр wә да бем. У әз 
гь ра ни йе на дь мә wә. Ч’ә’ ве мьн 
нә ль һә бу ка wә йә, ле ль wә йә! 
Чьм ки нә кӧ гә рә ке зар’ бо на 
де-ба ва бь кьн, ле де-бав бо на 
за р’а. 15Әзе бь дь лә ки ша, хwә 
жи у мал-һ’а ле хwә жи бо на 
wә бь дьм. Һә гәр әз һе гә лә ки 
wә һ’ьз бь кьм, гә ло һу не мьн 
һьн дь ки һ’ьз бь кьн? 16Әм һа 
һьл дьн, кӧ мьн гь ра ни нә да йә 
wә, ле бь йа һь нә ка әзи һ’ь лә к’ар 
бу мә у бь фел ба зи йа хwә һун 
ави ть нә т’ә лә ка хwә. 17Гә ло мьн 
бь дәс те әwед кӧ мьн сәр wә да 
шан дьн, һун к’а ра хwә р’а да нә 
хә ба те? 18Мьн һи ви жь Ти то 
кьр у әw бь ра т’ә ви wи шанд. 
Гә ло Ти то һун к’а ра хwә р’а 
да нә хә ба те? Мә бь р’ӧ һ’ә ки 
нә дь кьр? Әм р’е ке да нә дь чун? 
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19Дь бә кӧ һун т’ә ма ми йа 
ви wәх ти да дь фь кь рьн, кӧ әм 
дь хwа зьн хwә ль бәр wә р’ус пи 
кьн? На! Ле ль бәр Хwә де әм 
йәкти йа Мәсиһ да хә бәр дь дьн 
у һәр тьш ти дә лал но, бо на к’а-
ра wә дь бе жьн. 20Әз дь тьр сьм, 
га ва әз бем, тӧ wә рә wә ӧса 
нә би ньм, ча wа әз дь хwа зьм у 
һун жи мьн ӧса нә би ньн, ча wа 
һун дь хwа зьн. Дь тьр сьм кӧ һе 
на ва wә да шәр’-дә’w һә бьн, 
һ’әв су ди, һерс к’ә тьн, һәв р’ь-
к’и*, хәйб, бӧх дан, к’ӧ бар-ба-
ба хи у бе т’әр бә ти. 21Дь тьр сьм, 
кӧ га ва әз ди са сәр wә да бем, 
Хwә де йе мьн сә ре мьн ль бәр 
wә бәр жер кә у бо на гә лә ка 
ши не бь кьм, к’и жа на пеш да 
гӧ нә кь рь нә у жь кь ред һ’ә ра-
ми йе, бе на му си йе у тол ти йе 
т’о бә нә кь рь бьн. 

Т’әмиусьлаведахьрийе

131Әва ща ра сь си йа йә 
әзе сәр wә да бем. Ча wа 

нь ви сар ә: «Гә рә ке бь дә ве дӧ 
йан се шә’ да һәр тьшт бе ә’сә-
йи кь рь не»*. 2Мьн бә ре го ти йә 
у нь һа жи дь бе жьм, ча wа ща ра 
дӧ да на ва wә да һа зьр бум, нь һа 

жи ди са дур ва wан р’а дь нь ви-
сьм, йед кӧ пеш да гӧ нә кь рь нә 
у ӧса жи һ’ә му йа р’а: Га ва ди-
са бем, иди әз на дь мә ха ть ре 
т’ӧ кә си, 3чьм ки һун к’ә ть нә 
бьн ә’нә на, кӧ бь за нь бьн, гә-
ло Мәсиһ пе мьн хә бәр дь дә. 
Әw һьн да ва wә да нә сьст ә, ле 
на ва wә да qә wат ә. 4Р’аст ә Әw 
бь сьс ти йе һа тә хач кь рь неф, 
ле бь qә wа та Хwә де сах ә. Әм 
йәкти йа Wи да сьст дь бьн, ле 
бь qә wа та Хwә де һьн да ва wәда 
әме бь жин т’ә ви Wи. 

5Һун дь ле хwә бь ще р’ь би ньн, 
к’а һун на ва ба wә ри йе да нә? 
Хwә ә’нә нә кьн. Һун фә’м на-
кьн, кӧ Иса Мәсиһ на ва wә да 
йә, т’ә не ще р’ь бан дь не да һун 
пе нә бу йи ни бьн? 6Ле гӧ ман 
һә йә, кӧ һу не фә’м бь кьн, кӧ 
әм нә пе нә бу йи нә. 7Ле әм дӧа 
жь Хwә де дь кьн, кӧ һун хь ра-
би йе нә кьн, нә кӧ wә ки әм 
ще р’ь бан дь не да qәнщ к’ьфш 
бьн, ле wә ки һун qән щи йе 
бь кьн, һә гәр әм пе нә бу йи жи 
к’ьфш бьн. 8Чьм ки әм нь ка рьн 
тьш тә ки ль р’ас ти йе бь кьн, 
ле т’ә не бо на к’а ра wе. 9Әм 
ша дь бьн, га ва әм сьст дь бьн 

* 12:20 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Т’ә не хwә р’а». 
* 13:1 Qа ну на Дӧ ща ри 19:15. 
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у һун qә wат дь бьн. У әм жи 
бо на wә дӧа дь кьн, wә ки һун 
т’ам бь гь һи жьн. 10Бо на ван 
йә ка әз дур ва wә р’а дь нь ви сьм, 
кӧ нә бә га ва әз бем, һьн да ва 
wә да һ’ьш ки йе бь кьм бь wи 
һ’ӧ кӧ ме кӧ Хӧ дан да йә мьн, 
йа кӧ бо на ава кь рь не йә, нә 
бо на хь раб кь рь не. 
11Һәй нә сәр хушк-бь ра но, 

хwәш бьн! Сәр хwә да wә рьн, 

дьл бь дь нә һәв дӧ, сәр не тә ке 
бьн, ль пәй ә’дь ла йи йе бьн у 
Хwә де йе һ’ьз кь рь не у ә’дь ла-
йи йе wе т’ә ви wә бә. 

12Сь ла ве бь дь нә һәв бь р’а му-
са на ши ре һ’ә лал. Т’ә ма ми йа 
щьм ә’ та Хwә де ль wә сь лав дь кә. 

13К’ә рә ма Хӧ дан Иса Мәсиһ, 
һ’ьз кь рь на Хwә де у һә лә qә-
ти йа Р’ӧ һ’е Пи роз т’ә ви wә 
һ’ә му йа бә. 
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Пешготьн

Га лат йа Ас йа Бь ч’ук да qә за кә Р’о ма йе бу. Паw лос дә ма р’е-
wи ти йа шан ди ти йаф хwә йә пе шьн да ба жа ред Ән так йа Пь сид-
йа йе, Лис тра, Дер бә, Qон йа йе да һ’и ме щь ви недф ба wәр мән да 
ави тьн у ӧса жи ща рә ке йан дӧ ща ра чу йә wьр (К’а ред Шан ди йа 
13:13–14:26, 16:6; 18:23). 

Ле бә ле пәй Паw лос р’а, ча wа щи йед дә рә кә, ӧса жи на ва Га лат-
йа йе да дан на син кь ред баш qә һа тьн у щь ви на wан т’ә ви һәв кь рьн. 

Га ва Мьз ги ни йаф Мәсиһ бә ла бу у нав мь лә та да һа тә qә бул кь-
рь не, әв пьрс жи пеш да һат у го тьн: «Әwе кӧ т’о бәф дь кә гә рә ке ль 
го ра Qа ну наф Му саф бе сь нәт кь рь неф, кӧ бь бә мә си һи йеф р’аст». 
Паw лос һе пеш да шь ро вә кь рь бу, кӧ әw йәк т’ӧ щар нә ӧса йә. 
Чьм ки әw р’и йа кӧ ба wәр мән да т’ә ви Мәсиһ дь кә йәк, әw ба wә риф 
йә. Ле һь нәк һа ть нә на ва щь ви нед Га лат йа йе, һьм бә ри Паw лос 
р’а бун у го тьн: «Гә рә ке Qа ну на Му са бе хwәй кь рь не, wә ки бәр 
Хwә де р’аст бе нә һ’ә са бе». 

Бь ве нә’ ме Паw лос дь хwа зә фь кь ред йед ӧса вә гә р’и нә бәр-
бь ба wә ри йа р’аст, чьм ки әw бь һин кь рь на нә р’аст жь ба wә ри йа 
хwә ха ль фиф бун. Әw сәр һа ти йа хwә шь ро вә дь кә, дь бе жә ча wа 
әw у Бар на басф чу нә Ор шә ли меф у т’ә ви шан ди йед ма йин хә бәр 
дан у ча wа Аqубф, Пәт русф у Йу һ’ән наф qӧ ль хе wан qә бул кь рьн у 
qайл бун, кӧ әw на ва нә щь һу йаф дан на син кьн. (Дь бә кӧ Паw лос 
бә’ са wе чу йи на хwә йә Ор шә ли ме дь кә, йа кӧ К’а ред Шан ди йа 
15:1-4-да нь ви сар ә). 

Паw лос изь не дь дә хwә кӧ әw хwә шан ди йе Иса Мәсиһ һ’ә саб 
кә. Әw пьшт гь ри йе qӧ ль хе хwә дь кә у дь бе жә, кӧ әв qӧ ль хе wи 
нә жь али йе мә рь ва даф йә, ле да йи на Хwә де йә у шан ди ти йа wи 
бо на мь лә тед нә щь һу йә. 
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Әw мер к’и ми дь бе жә, кӧ мә рьв пе Qа нун qә дан дь не ль бәр 
Хwә де р’аст на йе һ’ә са бе, ле т’ә не бь ба wәр кь рь не. Мә рьв т’ӧ щар 
нь ка рә wе хь лаз бу наф кӧ Хwә де дь дә бь кь ред хwә йә qәнщ qа зьнщ 
кә. Ахь ри йе Паw лос дь бе жә, кӧ ә’мь ре ба wәр мән да гә рә ке бь аза-
йи йе у һ’ьз кь рь не бә, к’и жан кӧ Р’ӧ һ’еф Пи роз бь ба wәр кь рь на 
мә рь ва п’еш к’ешф дь кә. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1-10) 
Һ’ӧ кӧ ме Паw лос ча wа шан ди (1:11–2:21) 
Мьз ги ни к’ә рә ма Хwә де йә (3:1–4:31) 
Щаб да ри у аза йи йа ба wәр мән да (5:1–6:10) 
Паш го тьн (6:11-18) 

Сьлавкьрьн

11Әз Паw ло се шан диф, нә 
кӧ жь али йе мә рь ва да йан 

бь дәс те мә рь ва к’ьфш бу йи мә, 
ле бь дәс те Иса Мәсиһ у Бавф 
Хwә де, Йе кӧ Әw жь мь рь не 
р’а кьр, 2әз бь һ’ә му ба wәр-
мән да ва т’ә ва йи бәр бь р’и wә 
щь ви недф Га лат йа йе да дь бьм. 
3Дә бь ра к’ә рәмф у ә’дь ла-

йи йа Хwә де Ба ве мә у Хӧ данф 
Иса Мәсиһ ль wә бә, 4Йе кӧ 
ща ни йа Хwә анә го ри ә’мь ре 
Ба ве мә Хwә де жь бәр гӧ нед 
мә ва да, wә ки мә жь ви зә ма не 
нь һа йи хь раб хь лазф кә. 5Шь-
кьр жь Хwә де р’а һ’ә та-һ’ә та йе! 
Аминф. 

Р’астит’әне
Мьзгиникедафйә

6Әз ә’щеб ма йи дь ми ньм, кӧ 
һун ӧса зу пьш та хwә дь дь нә 
Хwә де йе кӧ бь са йа к’ә рә маф 
Мәсиһ га зи wә кьр у бә ре хwә 
дь дь нә мьз ги ни кә дьн. 7Р’аст 
мьз ги ни кә дьн т’ӧнә, ле һь нәк 
һә нә wә т’ә ви һәв дь кьн у дь-
хwа зьн Мьз ги ни йаф Мәсиһ 
бь гӧ һе зьн. 8Ле һә гәр әм йан 
мьл йа к’ә тәкф жи жь ә’з мен бе, 
мьз ги ни кә ӧса бь дә wә, к’и жан 
кӧ нә ми на wе Мьз ги ни йе йә, 
йа кӧ мә да йә wә, бь ра нь фьр’ 
ль wи бә! 9Ча wа мә пеш да гот, 
нь һа жи ди са дь бе жьм: Һә гәр 
йәк мьз ги ни кә нә ми на wе 



433

ГА ЛА ТИ, 1  

* 1:14 К’а ред Шан ди йа 8:3; 22:3-5. 
* 1:16 К’а ред Шан ди йа 9:3-6. 
* 1:18 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ки фас». «Ки фас» бь зь ма не 
ара миф те фә’м кь рь не: «Пәт рус». 
** 1:18 К’а ред Шан ди йа 9:26-30. 

Мьз ги ни йа кӧ wә qә бул кьр 
дь дә wә, бь ра нь фьр’ ль wи бә! 
10Чь ма әз нь һа дь кьм мә рьв 

жь мьн р’а зи бьн, йан Хwә де? 
Йан гә ло әз дь кьм кӧ ль мә-
рь ва хwәш бем? Һә гәр мьн һе 
бь хwәс та әз ль мә рь ва хwәш 
бь һа та ма, мьн нь ка рь бу әз 
бь бу ма хӧ ла ме Мәсиһ. 

ЧаwаХwәдеПаwлос
кьрәшанди

11Әз ве йә ке ль wә дь дь мә 
һ’ә сан дь не хушк-бь ра но, кӧ 
әw Мьз ги ни йа мьн дан на син 
кьр, нә йа мә рь ва йи йә. 12Мьн 
әw жь мә рь ва нә станд, нә жи 
жь кә сәки һин бум, ле Иса 
Мәсиһ мьн ва ә’йан кьр. 
13Wә бо на бе п’әр га ли йа мь-

нә бә ре йә на ва щь һу ти йе да 
бь һис ти йә. Мьн бе һ’ә саб щь-
ви на Хwә де дь зе ранд у дь кьр 
кӧ wе хь раб кьм. 14Әз на ва 
щь һу ти йе даф жь гә ләк һә ва лед 
хwә йә щь һу пеш да тьр чу бум, 
али йе р’аw-р’ь зь маф кал-ба ва да 
жи гә лә ки хwә йи хи рәт бум*. 

15Ле га ва Хwә де хwәст, (Йе кӧ 
әз бь жар тьм, ча хе әз һе зь ке 
ди йа хwә да бум у бь к’ә рә ма 
Хwә әз к’ьфш кь рьм), 16Кӧ р’е 
Хwә мьн ва ә’йан кьр, кӧ на ва 
нә щь һу йа даф Wи дан на син 
кьм, һьн ге мьн ше wь ра хwә 
т’ӧ кә си нә кьр*, 17нә жи р’а-
бу мә Ор шә ли ме, щәм әwед кӧ 
бә ри мьн бь бу нә шан ди, ле әз 
пе р’а-пе р’а чу мә Ә’рә бьс та не 
у ди са вә гә р’и йа мә Ша ме. 
18Паше се са ла шун да р’а бу мә 
Ор шә ли ме, кӧ Пәт русф* бь би-
ньм у панз дәһ р’о жа щәм wи 
мам**. 19Ле бә ле жь шан ди-
йед ма йин мьн т’ӧ кәс нә дит, 
пеш ть ри Аqу беф бьре Хӧ дан. 
20Чь кӧ wә р’а дь нь ви сьм, әз 
бәр Хwә де бе хе льф дь бе жьм. 
21Паше чу мә али йед Сур йа йе 
у Ки лик йа йе. 22Ле щь ви нед 
Мәсиһә Щь һус та не даф әз р’у 
бь р’у нас нә дь кь рьм. 23Wа на 
т’ә не бь һис ть бу кӧ: «Әwе wәх-
тә ке әм дь зе ран дьн, нь һа хwә ха 
wе ба wә ри йеф дан на син дь кә, 
к’и жан wи wәх тә ке дь кьр кӧ 
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хь раб кә». 24У бо на мьн шь кь ри 
дь да нә Хwә де. 

Паwлосушандийедмайин

21Паше чар дәһ са ла шун да 
т’ә ви Бар на басф ди са р’а-

бу мә Ор шә ли ме, Ти то жи мьн 
т’ә ви хwә бьр*. 2Әз чум, чьм ки 
Хwә де бәр мьн вә кьр, кӧ һә р’ьм. 
У мьн әw Мьз ги ни ль wан да 
һ’ә сан дь не, йа кӧ әз на ва нә-
щь һу йа да дан на син дь кьм, ле 
әв йәк мьн йед сә рә кә р’а баш qә 
дь гот. Мьн нә хwәст кӧ әз ба-
ди һә wаф бь бәз ьм йан бә зи бьм. 
3Ле һ’ә та Ти то йе т’ә ви мьн кӧ 
йу нан бу, п’е йи сәр wи жи нә-
кь рь нә, кӧ бе сь нәт кь рь неф. Әв 
пьрс пеш да һат, 4чьм ки чәнд 
бь ра йед дә рәw шу ль ки нә на ва 
мә, wә ки щә’ су си йе аза йи йа мә 
бь кьн, йа кӧ бь са йа Мәсиһ Иса 
мә дәст ани йә. Wа на дь хwәст әм 
бь кь ра на бьн дәст. 5Ле мә qәт 
дә qә ке жи гӧ р’аф wан нә кьр, кӧ 
р’ас ти йа Мьз ги ни йе на ва wә да 
һ’им гьр ти бь ми нә. 
6Ле бо на wан жи, йед кӧ сә-

рә кә к’ьфш дь бун, (qәт хә ма 

мьн ни нә, кӧ әw бә ре чь бу нә, 
Хwә де фьр qи йе на кә на ва мә-
рь ва), wан сә рә ка жи т’ӧ тьш те 
ну мьн р’а нә го тьн. 7Ле сәр ба-
ра-сәр да ди тьн кӧ ль мьн һа ти йә 
спар ть не, wә ки әз Мьз ги ни йе 
бь дь мә нә щь һу йа*, ча wа кӧ ль 
Пәт рус жи һа ти йә спар ть не, 
wә ки Мьз ги ни йе бь дә щь-
һу йаф**. 8Чьм ки Хwә де йе кӧ 
Пәт рус кь рә шан ди йе щь һу йа, 
һә ма Wи жи әз кь рь мә шан ди йе 
нә щь һу йа. 9Га ва Аqубф, Пәт рус* 
у Йу һ’ән на йеф кӧ «Стун» дь һа-
ть нә һ’ә са бе, бо на wе к’ә рә ма 
кӧ мьн р’а һа ть бу да йи не пе 
һ’ә си йан, дәс тед хwә йә р’ас те 
ча wа ни ша на т’ь фа qи йеф да нә 
мьн у Бар на бас. Әw qайл бун, 
кӧ әм һә р’ь нә на ва нә щь һу йа 
у әw жи һә р’ь нә на ва щь һу йа. 
10Т’ә не wан һи ви кьр, кӧ әм 
бә лән га за бир нә кьн, йа кӧ әз 
хwә ха жи дә ма на wе йә ке да мә. 

ПаwлосшашийаПәтрус
һьлтеф

11Ле га ва Пәт рус һа тә Ән-
так йа йе, әз аш кә рә мь qа бь ли 

* 2:1 К’а ред Шан ди йа 11:30; 15:2. 
* 2:7 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Нә сь нәт кь ри йа». 
** 2:7 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Сь нәт кь ри йа». 
* 2:9 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ки фас». 
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wи р’а бум, чьм ки әwи шаш бу. 
12Бә ри һа ть на чәнд мә рь вед 
кӧ Аqуб шан дь бун, әwи т’ә ви 
нә щь һу йед ба wәр мәнд нан дь-
хwар. Ле га ва әwа на һа тьн, әwи 
хwә дь да али ки у вә дь к’ь ши йа, 
жь тьр са әwед кӧ дь го тьн, гә рә ке 
нә щь һу бе нә сь нәт кь рь не. 13У 
щь һу йед ба wәр мән дә ма йин 
жи т’ә ви wи дӧ р’у ти кь рьн, 
һ’ә та кӧ Бар на бас жи ха ль фиф, 
к’ә тә на ва wе дӧ р’у ти йа wан. 
14Ле га ва мьн дит кӧ әwа на 
на ва р’ас ти йа Мьз ги ни йе да 
на ми ньн, һьн ге ль бәр һ’ә му-
йа мьн го тә Пәт рус: «Һә гәр тӧ 
щь һу йи, ми на йә ки нә щь һу 
дь жи йи у нә ми на щь һу йа, тӧ 
ча wа дь ки сәр нә щь һу йа, кӧ 
бь бь нә ми на щь һу йа?» 

Щьһуунәщьһуһәрдӧжи
пебаwәрийехьлазфдьбьн
15Әмә кӧ ә’сь ле хwә да щь һу 

нә у нә жь «нә щь һу йед гӧ нә-
к’арф» ьн, 16за ньн кӧ мә рьв бь 
кь ред Qа ну не нь ка рә р’аст бе 
һ’ә са бе, ле т’ә не бь Иса Мәсиһ 
ба wәр кь рь не. Мә жи Мәсиһ 
Иса ба wәр кьр, wә ки бь Мәсиһ 

ба wәр кь рь не әм р’аст бе нә һ’ә-
са бе, нә кӧ бь кь ред Qа ну не, 
чьм ки т’ӧ qул-бән дә бь кь ред 
Qа ну не нь ка рә р’аст бе һ’ә са-
бе*. 17Аwа һә гәр әм дь кьн бь 
Мәсиһ р’аст бе нә һ’ә са бе у wе 
га ве хӧйа бә, кӧ әм хwә ха жи 
ми на wан гӧ нә к’ар ьн, һьн ге 
Мәсиһ бу wә к’и ле гӧ на? Т’ӧ 
щар! 18Һә гәр әw тьш тед мьн 
хь раб кь рь нә, ди са дәст пе дь-
кьм че дь кьм, әз нә һә qи йа хwә 
дь дь мә из бат кь рь не. 19Чьм ки 
әз бь Qа ну ни бо на Qа ну не мь-
рьм, wә ки бо на Хwә де бь жим. 
Әз т’ә ви Мәсиһ хачф бум, 20жь 
вьр шун да нә кӧ әз дь жим, ле 
Мәсиһ ә кӧ на ва мьн да дь жи. У 
нь һа кӧ әз ви qа ль би да дь жим, 
бь Кӧ р’еф Хwә де ба wәр кь рь не 
дь жим, Йе кӧ әз һ’ьз кь рьм у 
ща ни йа Хwә бо на мьн да дәр. 
21Әз к’ә рә маф Хwә де т’әх сир 
на кьм, чьм ки һә гәр р’аст һ’ә-
саб бунф бь Qа ну не бу йа, кӧ 
ӧса йә Мәсиһ ба ди һә wа мьр. 

Qанунубаwәри

31Гә ли га ла ти йед бе һ’ьш! 
К’е сә ре wә т’ь жи кьр?* Нә 

* 2:16 Р’о ма йи 3:20-22. 
* 3:1 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Кӧ һун гӧ р’а р’ас ти йе 
нә кьн». 
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ахьр Иса Мәсиһ ль бәр ч’ә’ ве 
wә хач бу йи һа тә ди йар кь рь не? 
2Әз т’ә не ве йә ке дь хwа зьм жь 
wә бь за нь бьм: Wә Р’ӧ һ’е Хwә-
де бь Qа нун qә дан дь не станд, 
йан бь Мьз ги ни бь һис ть не у 
ба wә ри йа хwә же ани не? 3Чь ма 
һун һа qас бе һ’ьш ьн, кӧ wә бь 
Р’ӧ һ’е Хwә де дәст пе кьр у нь-
һа бь мә рь ва йи хь лаз дь кьн? 
4Һа qас тьшт ба ди һә wа һа ть нә 
сә ре wә? На qә wь мә кӧ ба ди-
һә wа бьн! 5Чь ма әw Хwә де йе 
кӧ Р’ӧ һ’е Хwә п’еш к’е шиф wә 
дь кә у на ва wә да к’ә рә мә та 
дь кә, бо на Qа нун qә дан дь-
на wә дь кә, йан бо на кӧ wә 
Мьз ги ни бь һист у ба wә ри йа 
хwә же ани? 

6Мә сә лә, бо на Бь ра һимф аһа 
нь ви сар ә: «Бь ра һим Хwә де ба-
wәрф кьр у әw йәк же р’а р’ас ти 
һа тә һ’ә са бе»*. 7Аwа за нь бьн, 
йед кӧ ба wәр дь кьн әw ьн за-
р’ед Бь ра һим*. 8Нь ви са ре һе 
пеш да да бу к’ьф ше, кӧ Хwә де 

нә щь һу бь ба wә ри йеф wе р’аст 
һ’ә саб бь кь ра на у зу ва Мьз ги ни 
да бу Бь ра һим кӧ: «Бь тә дӧа-
йе һ’ә му мь лә та бь бә»*. 9Аwа 
әwед кӧ ба wәр дь кьн, т’ә ви 
Бь ра һи ме ба wәр мәнд дӧа ль 
wан те кь рь не. 

10Әwед кӧ хwә спар ть нәф кь-
ред Qа ну не, әw бь не нь фь р’е да 
нә, чьм ки нь ви сар ә: «Нь фьр’ 
ль һәр кә си йә, йе кӧ на ва һ’ә му 
нь ви са ред к’ь те ба Qа ну не да 
на ми нә у на qә ди нә»*. 11Ә’йан ә 
т’ӧ кәс бь Qа ну не нь ка рә ль бәр 
Хwә де р’астф бе һ’ә са бе, чьм ки 
нь ви сар ә: «Йе р’аст wе бь жи, 
чьм ки ба wәр дь кә»*. 12Ле Qа-
нун бь ба wә ри йе ни нә, ле бә ле 
ча wа нь ви сар дь бе жә: «К’и кӧ 
т’ә ми йед Qа ну не бьqәдинә бь 
wан wе бь жи»*. 13Мәсиһ әм жь 
wе нь фь р’а Qа ну не к’ь р’ин, әw 
дәw са мә к’ә тә бьн wе нь фь р’е, 
чьм ки нь ви сар ә: «Нь фьр’ сәр 
йе дар ва дар да кь ри йә»*. 14Әв 
йәк бу, wә ки бь Мәсиһ Иса 

* 3:6 Дәст пе бун 15:6; Р’о ма йи 4:3. 
* 3:7 Р’о ма йи 4:16. 
* 3:8 Дәст пе бун 12:3; 18:18; 22:18. 
* 3:10 Qа ну на Дӧ ща ри 27:26. 
* 3:11 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Йе бь ба wә ри йе р’аст һ’ә саб бу йи wе бь-
жи». Һә ба qуq 2:4. 
* 3:12 Qа ну на К’а һин ти йе 18:5. 
* 3:13 Qа ну на Дӧ ща ри 21:23. 
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дӧа йе Бь ра һим бе сәр нә щь-
һу йа, кӧ бь ба wә ри йе әм Р’ӧ һ’е 
соз да йи бьс ти ньн. 

СозеХwәдеуQанун
15Хушк-бь ра но! Әз ти нь мә 

сәр ә’дә те дь не. Һә гәр йә ки 
wә си йә тәкф т’әс тиq кь рь бә, т’ӧ 
кәс нь ка рә wе бә тал кә, йан 
жи тьш тә ки дьн сәр да зе дә 
кә. 16Аwа әw соз Бь ра һим у 
зӧ р’ә та wи р’а һа ть нә да йи не. 
Нь ви са ре да на йе го ть не: «Зӧ-
р’ә тед тә» ча wа бо на гә лә ка, ле 
бо на йә ки: «Зӧ р’ә та тә»* у әw 
зӧ р’әт Мәсиһ ә. 17Аwа го ти әз 
ве йә ке дь бе жьм, әw wә си йә та 
кӧ пеш да жь Хwә де да һа ть бу 
т’әс тиq кь рь не, Qа ну на кӧ чар-
сьд си са ли шун да дәр к’әт, нь-
ка рә ӧса бь кә, wә ки wә си йә та 
соз да йи qә wа та хwә ӧн да кә*. 
18Чьм ки һә гәр wар ти Qа ну не ва 
гь ре да йи бу йа, wе соз да йи не ва 
гь ре да йи ни бу йа, ле Хwә де бь 
соз п’еш к’е ши Бь ра һим кьр*. 

19Иди мә рә ме Qа ну не чь бу? 
Qа нун сәр да зе дә бу кӧ нә һә-

qи бе нас кь рь не у гә рә ке әw 
бь ма һ’ә та һа ть на Зӧ р’ә та wи, 
к’и жа ни р’а соз да бу. Qа нун жь 
али йе мьл йа к’ә та да, бь дәс те 
нав че ти йа йә ки* һа тә да йи не**. 
20Бо на wә си йәт кь рь не нав че-
ти нә ла зьм ә га ва wә си йәт бь 
дәс те йә ки те кь рь не у ль вьр 
әw йәк т’ә не Хwә де йә. 

Wарухӧлам
21Аwа Qа нун мь qа бь ли со зед 

Хwә де йә? Т’ӧ щар! Бә ле һә гәр 
qа ну нәк һә бу йа, кӧ бь ка рь бу-
йа жи йин бь да, һьн ге ә’сә йи 
р’аст һ’ә саб бун wе бь qа ну не 
бь бу йа. 22Ле нь ви сар һ’ә му йа 
бьн һе сир ти йа гӧ нә даф дь дә 
к’ьф ше, wә ки чь кӧ бь Иса 
Мәсиһ ба wәр кь рь не һа ть бу-
нә соз да йи не, ба wәр мән да р’а 
бе нә да йи не. 
23Бә ри һа ть на ба wә ри йе, 

әм бьн дәс те Qа ну не да ча wа 
гьр ти дь һа ть нә хwә йи кь рь не, 
һ’ә та хӧ йа бу на wе ба wә ри йе 
кӧ wе бь һа та. 24Бь ви аwайи 
Qа нун бу т’әр бәт да реф мә у әм 

* 3:16 Дәст пе бун 12:7; 13:15; 24:7. 
* 3:17 Дәр к’ә тьн 12:40. 
* 3:18 Р’о ма йи 4:14. 
* 3:19 Әw йәк Му саф бу. 
** 3:19 Qа ну на Дӧ ща ри 33:1-3; Иб ра ни 2:2; К’а ред Шан ди йа 7:38, 52. 
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бәрбь р’и Мәсиһ анин*, кӧ әм 
бь ба wә ри йе р’аст бе нә һ’ә са бе. 
25Ле нь һа кӧ ба wә ри һат, әм 
иди нә бьн дәс те т’әр бәт да ре 
Qа ну не да нә. 
26Бь ба wә ри йе һун һ’ә му 

йәкти йа Мәсиһ Исада ла wед 
Хwә де нә*. 27Һун һ’ә му кӧ 
йәкти йа Мәсиһ да һа ть нә нь-
хӧ ман дь неф, wә Мәсиһ сәр хwә 
wәр гьр ти йә. 28Иди фьр qи нә 
на ва щь һу у нә щь һу йа да һә йә, 
нә на ва хӧ лам у аза йа да, нә 
жи на ва ме ра у жь на да, чьм ки 
һун һ’ә му жи йәк ьн йәкти йа 
Мәсиһ Исада. 29У һә гәр һун 
п’а ра Мәсиһ ьн, wә ки ӧса йә 
зӧ р’ә та Бь ра һим ьн у wа ред 
wи со зи нә*.

 

41Аwа әз дь бе жьм, wа ре 
кӧ хwә йе һәр тьш ти йә, 

ле һ’ә та кӧ хь шим ә жь хӧ лем 
на йе фьр qи кь рь не. 2Әw бьн 
дәс те хwәй кь ри йа у хәм к’е-
ша да йә, һ’ә та wи wәх те кӧ 

ба ве к’ьфш кь ри йә. 3Ӧса жи 
әм га ва һе р’ӧ һ’а ни да «хь шим» 
бун, мә хӧ лам ти сь хь редф ве 
дьн йа йе р’а* дь кь рьн. 4Ле га-
ва wәхт пе р’а гь һишт, Хwә де 
Кӧ р’е Хwә шанд, кӧ жь к’ӧл-
фә теф бу у к’ә тә бьн Qа ну не, 
5wә ки йед бьн Qа ну не аза кә 
у әм жи һә qе лаw тийа Хwә де 
бьс ти ньн*. 6Аwа һун кӧ ла wед 
Wи нә, Хwә де Р’ӧ һ’е Кӧ р’е Хwә 
шан дә на ва дь ле мә, кӧ га зи 
Хwә де дь кә: «Аббаф!» аwа го ти 
«Ба во!» 7Бь ви аwайи иди тӧ 
нә хӧ лам и, ле лаw и у һә гәр 
лаw и, ӧса жи Хwә де тӧ кь ри 
wа ре Хwә. 

ХәмгинийаПаwлос
бонагалатийа

8Бә ре, га ва wә Хwә де нас 
нә дь кьр, wә хӧ лам ти йед ӧса-
р’а дь кь рьн, кӧ р’аст нә хwә де 
бун. 9Ле нь һа кӧ wә Хwә де 
нас кь ри йә, ле бә ле Хwә де жи 
һун нас кь рь нә, һун ча wа ди са 

* 3:24 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Qа нун бу т’әр бәт дар һ’ә та һа ть на Мәсиһ». 
* 3:26 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Һун һ’ә му жи кӧ ба wә ри йа хwә Мәсиһ 
Иса ти ньн, ла wед Хwә де нә». 
* 3:29 Р’о ма йи 4:13. 
* 4:3 Бь го ть нә кә дьн: «Qә wат йан һ’ӧ нӧ ред р’ӧ һ’ед ве т’ә би йә те да, йан 
жи р’аw-р’ь зьм у qәй дә-qа ну нед ве дьн йа йе». 
* 4:5-7 Р’о ма йи 8:15-17. 



439

ГА ЛА ТИ, 4  

вәдь гә р’ь нә сәр wан сь хь ред ве 
дь не йә бе qә wа тә нә т’ӧ тьшт 
у ди са дь хwа зьн хӧ лам ти йе 
wан р’а бь кьн? 10Һун гӧһ дь дь нә 
р’о жед һ’ә саб, мә һа, р’ож гар у 
са ла. 11Әз бо на wә дь тьр сьм, 
кӧ әw шь хӧ ле мьн бо на wә 
кь ри йә дә йа һә р’ә. 
12Әз һи ви жь wә дь кьм 

хушк-бь ра но, бь бь нә ми на 
мьн, чьм ки әз жи ми на wә бу-
мә. Wә т’ӧ зи йан нә да йә мьн. 
13Һун за ньн кӧ ща ра пе шьн бе-
сь һ’ә ти йа qа ль бе мьн бу мә’ ни, 
мьн Мьз ги ни да wә. 14У чь кӧ 
һа тә сә ре qа ль бе мьн, әw йәк 
бу ще р’ь бан дь нәкф бо на wә, ле 
ди са wә әз бе һӧр мәт нә кь рьм 
йан пьш та хwә нә да мьн, ле 
wә кә мьл йа к’ә тә ки Хwә де әз 
qә бул кь рьм у wә кә Мәсиһ Иса. 
15Әw ша бу на wә ча wа бу? Әз 
wә кә ши ре хwә, һә гәр жь дәст 
wә ва бь һа та, wә йе ч’ә’ ве хwә 
жи дәр хьс та бь да мьн. 16Иди 
әз бу мә дьж мь не wә, wә ки мьн 
wә р’а р’аст хә бәр да йә? 
17Әwед ма йи нә кӧ к’ә ть нә 

дә ма на wә, әw хе ра wә на хwа-
зьн, ле бә ле әwа на дь хwа зьн wә 
жь мьн бь qә ти ньн, wә ки һун 

бь к’ә вь нә дә ма на wан. 18Qәнщ 
ә кӧ мә ри дә ма на qән щи йе да 
бә у нә кӧ т’ә не га ва әз на ва 
wә да бьм, ле һәр гав. 19Ла wед 
мьн, әз нь һа ди са бо на wә ми на 
еша к’ӧл фә та дь к’ь ши ньм, һ’ә та 
кӧ Мәсиһ на ва wә да бь гь һи жә. 
20Хwә зи әз нь һа ль щәм wә 
бу ма у мьн ть һә ре хә бәр да на 
хwә бь гӧ һас та, чьм ки әз бо на 
wә на ва мь та ла да мә! 

МәсәлаҺащәрфуСәрайе
21Жь мьн р’а бе жьн, һун кӧ 

дь хwа зьн бьн Qа ну не да бьн, wә 
нә бь һис ти йә Qа нун чь дь бе жә? 
22Нь ви сар ә кӧ: «Дӧ кӧ р’ед Бь-
ра һим һә бун, йәк жь ща ри йе 
бу, йәк жи жь жь на аза»*. 23Әwе 
жь ща ри йе бу, әw бь бьн йа т’а 
мә рь ва йе бьбу, ле әwе жь жь на 
аза бу, әw ль го ра созе Хwә де 
бу. 24Әва йә ка щу р’ә ки ма йин 
те фә’м кь рь не, әв һәр дӧ жьн 
дӧ пәй манф ьн: Йәк жь ч’и йа йе 
Си на йеф, бо на хӧ лам ти йе ти нә, 
әw Һа щәрф бу*. 25Һа щәр Ә’рә-
бьс та не да те һ’ә са бе ч’и йа йе 
Си на йе у һьм бә ри Ор шә ли ма 
нь һа дь бә, кӧ за р’ед хwә ва хӧ-
лам ти йе дь кә. 26Ле йа аза, әw 

* 4:22 Дәст пе бун 16:15; 21:2. 
* 4:24 Дәст пе бун 16. 
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Ор шә ли ма жор ьн те һ’ә са бе, 
кӧ әw ди йа мә һ’ә му йа йә*. 
27Чьм ки нь ви сар ә: 
 «Ша бә, бе зӧ р’ә та кӧ тә зар’ 

нә да нин. 
 Бь әшq бьс ть ре, дәнг бь льнд 

кә, 
 кӧ еша зар’ ани не тә нә к’ь-

шанд. 
 Чьм ки за р’ед тә мер бәр’ да-

йи йе 
 wе жь за р’ед йа хwә йи мер 

гә ләк тьр бьн»*. 
28Аwа һун* хушк-бь ра но, 

ми на Ис һаqф за р’ед wи со зи 
нә**. 29Ле ча wа һьн ге әwе жь 
мә рь ва йе бьбу, йе жь али йе 
Р’ӧһ’ да дь зе ранд, ӧса жи нь һа*. 
30Ле нь ви сар чь дь бе жә? «Әwе 
ща ри йе кӧ р’е wе ва бәр де дәр-
хә, чьм ки кӧ р’е ща ри йе гә рә ке 
т’ә ви кӧ р’е жь на аза wар нә бә»*. 
31Аwа хушк-бь ра но, әм нә за р’ед 
ща ри йе нә, ле за р’ед йа аза нә. 

Азайийахwәхwәйкьн

51Бо на аза йи йе Мәсиһ әм 
аза кь рь нә! Wе аза йи йе 

qә wин бь гь рьн у ди са нә к’ә-
вь нә бьн wи ни ре хӧ лам ти йе. 
2Бь бь һен, әз Паw лос wә р’а 

дь бе жьм: Һә гәр һун бь һе льн 
кӧ һун бе нә сь нәт кь рь не, 
Мәсиһ т’ӧ к’а ре на дә wә. 3Әз 
һәр мә рь вә ки р’а ди са мер к’и-
ми дь бе жьм, йе кӧ изь не дь дә 
хwә кӧ әw бе сь нәт кь рь не, әw 
дәйн дар ә кӧ т’ә ма ми йа Qа-
ну не бь qә ди нә. 4У һә гәр һун 
бь Qа нун qә дан дь не дь хwа зьн 
р’аст һ’ә саб бьн, wә ки ӧса йә 
һун жь Мәсиһ qә ти йа йи нә у 
жь к’ә рә ме к’ә ти нә. 5Ле чь жь 
мә дь к’ә вә, әм бь са йа Р’ӧ һ’е 
Пи роз у пе ба wә ри йе һ’әй ра 
wе р’аст һ’ә саб бу не да нә, йа 
кӧ әм те да гӧ ман ьн. 6Чьм-
ки йәкти йа Мәсиһ Исада, 
нә сь нәт кь рьн тьш тәк ә, нә 
жи нә сь нәт кь рьн, ле сә ри 
ба wә ри йә кӧ бь һ’ьз кь рь не 
йа хwә дь кә. 
7Һун р’ьнд пеш да дь чун! 

К’е һун да нә сә кь нан дь не, кӧ 
ель миф р’ас ти йе нә бьн? 8Әва 
һе ла на нә жь Wи йә, Йе кӧ 

* 4:26 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Ле Ор шә ли ма жор ьн аза йә, әw ди йа мә йә». 
* 4:27 Иша йа 54:1. 
* 4:28 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «һун» «әм» һә йә. 
** 4:28 Дәст пе бун 17:18-22. 
* 4:29 Дәст пе бун 21:9. 
* 4:30 Дәст пе бун 21:10. 
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га зи wә кь ри йә. 9«Һь нәк һә-
вир тьр’шкф т’ә ма ми йа һә вир 
һьл ти нә»*. 10Ле әз бь йәкти йа 
мә йә Хӧ дан да wә да гӧ ман ьм, 
кӧ һу не тьш тә ки ма йин нә-
фь кь рьн, ле әwе фь кь ред wә 
т’ә ви һәв дь кә wе сәр бә ла хwә 
вә бә, к’и жи һә бә. 
11Ле әз хушк-бь ра но, һә гәр 

һә ла һе сь нәт кь рь не дан на син 
дь кьм, иди чь ма те мә зе ран-
дь не? Wә ки ӧса йә гә рә ке т’ӧ 
кә се жь ха че Мәсиһ п’ьшкф 
нә бу йа. 12Хwә зи йед кӧ фь кь-
ред wә т’ә ви һәв дь кьн, хwә ха 
хwә к’о ке да жи бь бь р’и йа на! 
13Һун аза йи йе р’а һа ть нә 

га зи кь рь не хушк-бь ра но, ле 
т’ә не әw аза йи йа wә бь ра нә-
бә мә ща ла хwәс ть на бьн йа т’а 
ин сен. Дәw са wе бь һ’ьз кь рь не 
һәв дӧ р’а хӧ лам ти йе бь кьн. 
14Чьм ки т’ә ма ми йа Qа ну не 
бь ве го ть не те се ри: «Һә ва ле 
хwә wә кә хwә һ’ьз бь кә»*. 15Ле 
һә гәр һун дәв ба ве жь нә һәв дӧ, 
һәв дӧ бь хwьн, мь qа ти хwә бьн, 
кӧ к’о ка һәв дӧ нәй ньн. 

* 5:9 Ко рьн т’и I, 5:6. 
* 5:14 Qа ну на К’а һин ти йе 19:18. 
* 5:17 Р’о ма йи 7:15-23. 
* 5:20 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Т’ә не хwә р’а». 
* 5:21 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да «мер кӧ жи» т’ӧнә. 

БәредР’ӧһ’ефПироз
убьнйат’амәрьвайе

16Аwа әз дь бе жьм, бь са йа 
Р’ӧ һ’еф Пи роз бь мә шьн у һу не 
хwәс ть нед бьн йа т’а ин сен нә-
кьн. 17Чьм ки хwәс ть на бьн йа т’а 
ин сен мь qа бь ли Р’ӧһ’ ә, Р’ӧһ’ 
мь qа бь ли бьн йа т’а ин сен ә. Әв 
һәр дӧ ль һәв на кьн, лә ма һун 
нь ка рьн хwәс ть нед хwә бь кьн*. 
18Ле һә гәр һун бь Р’ӧһ’ те нә 
р’е бә ри кь рь не, һун на к’ә вь нә 
бьн дәс те Qа ну не. 
19Аwа кь ред бьн йа т’а ин сен 

ә’йан ьн: Бе на му си, һ’ә ра миф, 
тол ти, 20п’ут п’а рьс тиф, пи-
рә сер ти, нә йар ти, шәр’-дә’w, 
һ’әв су ди, һерс к’ә тьн, һәв р’ь-
к’и*, дӧ ти рә ти, щӧ дә ти, 21ч’ә’ ве 
хь раб, мер кӧ жи*, сәрх wәш, 
ку ч’ьк сан ти у чь кӧ ми на ван 
ьн. Әз нь һа wә р’а дь бе жьм, 
ча wа кӧ мьн пеш да жи wә р’а 
го ть бу, кӧ йед ван тьш та дь кьн, 
П’ад ша ти йаф Хwә де wар на бьн. 
22Ле бә ред Р’ӧһ’ әв ьн: 

Һ’ьз кь рьн, ша бун, ә’дь ла йи, 
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сәбьркьрьн, ши рь на йи, qән щи, 
амь ни, 23мь лук ти, хwә гьр тьн. 
Һьн да ва ван тьш та да qа нун 
т’ӧнә. 24У әwед кӧ п’а ра Мәсиһ 
Иса нә, бьн йа т’а хwә бь т’ә ви 
тә мед хь раб у һа вь жи йа ва сәр 
хач кӧш ть нә. 25Әм кӧ бь са йа 
Р’ӧһ’ дь жин, бь р’е бә ри йа Р’ӧһ’ 
бь мә шьн. 26Әм к’ӧ бар нә бьн, 
агь ре һәв гӧр’ нә кьн у һ’әв су-
ди йе ль һәв дӧ нә кьн. 

Баредһәвдӧһьлдьн

61Хушк-бь ра но, һә гәр йәк 
нә һә qи ке да бе гьр ть не, 

һун кӧ р’ӧ һ’а ни нә, wи би нь нә 
сәр р’и йа р’ас ти йе, ле бь р’ӧ һ’е 
мь лук ти йе. Ле һаш жь хwә жи 
һә бьн, кӧ һун нә к’ә вь нә ще р’ь-
бан дь не. 2Ба ред һәв дӧ һьл дьн 
у бь ви аwайи һу не qа ну на 
Мәсиһ бь qә ди ньн. 3Һә гәр йәк 
хwә дәw са тьш тә ки да ти нә у 
хwә ха нә т’ӧ тьшт ә, әw хwә ха 
хwә дь ха пи нә. 4Бь ра һәр кәс 
кь рь нед хwә бь дә сәр ме зи не 
у па ши һьн ге жь хwә р’а зи бә, 
нә кӧ хwә һьм бә ри һә ва ле хwә 
кә. 5Чьм ки һәр кә се хӧр ща 
хwә һьл гь рә.
6Әwе һи ни хә бә ра Хwә де 

дь бә, гә рә ке һәр тьш тед qәнщ 
т’ә ви дәрс да ре хwә п’ар кә. 
7Нә ха пьн, Хwә де на бә пе к’ә-

ни. Чьм ки мә рьв чь дь чи нә, 
wе жи дь чь нә. 8К’и кӧ бо на 
бьн йа т’а хwә дь чи нә, әwе жь 
wе бьн йа т’е мь рь не бь чь нә, ле 
к’и кӧ бо на Р’ӧһ’ бь чи нә, wе 
жь Р’ӧһ’ жи йи наф һ’ә та-һ’ә та йе 
бь чь нә. 9Жь qән щи кь рь не жи 
ащьз нә бьн, чьм ки әме wәхт да 
бь чь ньн һә гәр әм нә дь нә дәр. 
10Аwа һ’ә та кӧ wәхт дәс тед мә да 
йә, һ’ә му йа р’а qән щи йе бь кьн, 
ила һиф нә фә ред ма ла Хwә де р’а. 

Т’әмиусьлаведахьрийе
11Ди на хwә бь дь не, әз бь чь 

һ’әр фед гьр нь һа wә р’а дь нь-
ви сьм. 12Әwед кӧ дь хwа зьн жь 
дәр ва ва хwә бь дь нә к’ьф ше, 
әw п’е йи сәр wә дь кьн, кӧ һун 
бе нә сь нәт кь рь не. Ле әва на 
ве йә ке дь кьн, кӧ т’ә не бо на 
ха че Мәсиһ әw нә йе нә зе-
ран дь не. 13Әwед хwә йи сь нәт 
хwә ха Qа ну не хwәй на кьн, ле 
дь хwа зьн кӧ һун бе нә сь нәт-
кь рь не, wә ки әw бь ни ша на 
qа ль бе wә йи мә рь ва йи бь фь-
р’ьн. 14Ле жь мьн на к’ә вә кӧ 
әз бь тьш тә ки дьн бь фь р’ьм, 
пеш ть ри бь ха че Хӧ да не мә 
Иса Мәсиһ, бь к’и жа ни дьн-
йа бо на мьн хач бу йи йә, әз 
жи бо на дьн йа йе. 15Бә ле нә 
сь нәт кь рьн тьш тәк ә, нә жи 
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нә сь нәт кь рьн, ле сә ри әw ә, 
кӧ бь бьн ә’фь ри нә ки ну. 16Дә 
бь ра ә’дь ла йи у р’ә’м сәр wан 
һ’ә му йа бә, к’и жа нед кӧ анә-
го ри ве йә ке дь жин у ӧса жи 
сәр Исра елаф* Хwә де бә. 

* 6:16 «Исра ел» р’ӧ һ’а ни те фә’м кь рь не (Р’о ма йи 3:28-29; 9:6-29; Га-
ла ти 3:28-29).

17Жь вьр шун да бь ра т’ӧ кәс 
зә’ мә те нә дә мьн, чьм ки мьн 
да ха бь ри нед Иса һьл да йә сәр 
бә дә на хwә. 18Дә бь ра к’ә рә ма 
Хӧ да не мә Иса Мәсиһ т’ә ви р’ӧ-
һ’е wә бә хушк-бь ра но. Амин. 
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НӘ’МАПАWЛОС
ӘФӘСИЙАР’А

Пешготьн

Әфәс qә за Ас йа Р’о ма йе да бу. Әва ба жа ре һә ри ә’йан бу, ӧса 
жи п’ай т’әх те wе qә за йе бу. Т’ә ма ми йа Им пе ра то ри йа Р’о ма йе-
даф әw ба жа ре ча ра бу али йе мә зь на йи йа хwә да. Әw ба жа рә ки 
гә лә ки бә дәw у хwәш бу. Р’аст ә бь дан на син кь рь на Паw лос 
щь винф Әфә се да че нә бь бу, ле ди са wә кә се са ла ль wьр ма у әw 
һин кь рьн, дә ма р’е wи ти йа хwә йә 3-а (К’а ред Шан ди йа 19:1; 
20:31). Әwи әв нә’ ма хwә жь кә ле ба wәр мән дед Әфә се р’а нь ви-
си йә (3:1; 4:1; 6:20). Нә т’ә не әва нә’ ма, ле ӧса жи нә’ ма wи йә 
Фи ли пи йа, Ко ло си йа у Фь ли мон кә ле да һа ть нә нь ви са ре. Әва на 
«Нә’ мә йедф Кә ле» те нә һ’ә са бе. 

Әва нә’ ма ча wа qь рар у мә рә ме Хwә де йи һ’ә та-һ’ә та йе ә’йан 
дь кә, кӧ га ва wәхт пе р’а бь гь һи жә, әw т’ьв ди ра Wи wе бе се ри у 
һ’ә му тьш те «бьн сәр wер ти йа Мәсиһ да гь ре да йи бьн, һьн һәр 
тьш тед ль ә’р де, һьн жи ль ә’з мен» (1:10). Ӧса жи гә рә ке һ’ә му 
мь ләт, һьн щь һуф, һьн жи нә щь һуф бь бь нә мь лә тәк йәкти йа Иса 
Мәсиһ да, пе Хwә де һәв ва гь ре да йи. Шан диф га зи щьм ә’ та Хwә де 
ве йә ке дь кә, кӧ на ва ве qь ра ра Хwә де да бь ми ньн, бь йәкти йа 
т’ә ви Мәсиһ, т’ә ви йәк бу на т’ә ма ми йа мә рь ва йеф бьн. 

Паw лос п’а ра нә’ ме йә пе шьн да нет-фь кь ра йәкти йа т’ә ви 
Хwә де пеш да дь к’ь ши нә, дәр һә qа wан мә ща ла да дь бе жә, кӧ 
Бавф Хwә де ча wа щьм ә’ та Хwә бь жарт, ча wа ги һан дә гӧ нә-
афу бу не у са йа Кӧ р’е Хwә Иса Мәсиһ әw аза кь рьн. У ӧса жи 
дәр һә qа wи созе Хwә де йи мә зьн да дь бе жә, аwа го ти дәр һә qа 
Р’ӧ һ’еф Пи роз да, кӧ әw ча wа бь һеф бәр аза бу на мә ва те да йи не 
(сә ред 1-е һ’ә та 3-а). 
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* 1:1 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да «Әфә се да» т’ӧнә. 

Ле п’а ра дӧ да да шан ди хwән дә ва на р’а шь ро вә дь кә, кӧ әw жи-
йи нә кә ӧса да бь жин, wә ки әw йәкти йа Мәсиһә на ва wан да ӧса 
р’аст к’ьфш бә, ча wа һә йә. Ӧса жи щь ви не да, мал да, һә вал ти йе да 
у һьн да ва һәв да qә дьр-һӧр мәт бьн, бь мь лук ти йе, һ’ьз кь рь не у 
хәм к’е ши йе бәр һәв да хьн (сә ред 4-а һ’ә та 6-а). 

Шан ди ве нә’ ме да сәр се фь кь ред су рә ти (сим во ли) дь сә кь нә у 
бь ван су рә та йәкти йа щьм ә’ та Хwә де йә т’ә ви Мәсиһ ни шан дь кә: 
1. Щь вин ми на бә дә нә ке йә, сә ре к’и жа не Мәсиһ Хwә ха йә. 
2. Щь вин ми на wи авайийи йә, кә вь ре ә’ниш каф к’и жа ни Мәсиһ ә. 
3. Щь вин ми на к’ӧл фә тә ке йә, мал хе к’и жа не Мәсиһ ә. 
Паw лос ве нә’ ме да гә ләк дәрб дь дә сәр к’ә рә маф Хwә де йә йәкти йа 
Иса Мәсиһ да. Әw һәр тьш ти һ’ьз кь рьн, хwә да йин, бах шан дьн, 
к’ә рәм у р’о на йа пи ро зи йаф Мәсиһ ва гь ре дь дә. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1-2) 
Мәсиһ у щь вин (1:3–3:21) 
Мәсиһ да жи йи на ну (4:1–6:20) 
Паш го тьн (6:21-24) 

Сьлавкьрьн

11Жь Паw ло се бь ә’мь ре Хwә-
де шан ди йеф Мәсиһ Иса, 

wан мә рь ведф Хwә де р’а, йед кӧ 
Әфә се да* дь ми ньн у йәкти йа 
Мәсиһ Исада амьн ьн: 

2Дә бь ра к’ә рәмф у ә’дь ла йи-
йа Хwә де йе Ба веф мә у Хӧ данф 
Иса Мәсиһ ль wә бә. 

Дӧа‑дьрозгедр’ӧһ’анийә
бьсайаИсаМәсиһбона
щьһуфунәщьһуйаф

3 Шь кьр жь Хwә де р’а, Ба ве 
Хӧ да не мә Иса Мәсиһ, 

 кӧ пе һ’ә му дӧа-дь роз гед р’ӧ-
һ’а ни йә ль ди йа ре ә’з ма на 
йәкти йа Мәсиһ да дӧа ль 
мә кь рьн. 
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4 Бә ри ә’фь ран дь на дьн йа йе 
Хwә де йәкти йа Wи да әм 
бь жар тьн, 

 wә ки әм пи розф у бе qӧ сур 
бьн, ль бәр Wи һ’ьз кь рь-
не да бь жин. 

5 Әwи әм пеш да к’ьфш кь рь-
бун, 

 ча wа ль qь ра ра Wи хwәш 
һат, 

 кӧ мә бь дәс те Иса Мәсиһ 
бь кә ла wед Хwә*. 

6 Дә wә рьн әм пә сь не Wи 
бь дьн, бо на wе к’ә рә маф 
Wи йә хwә йи р’у мәт, 

 пе к’и жа не йәкти йа Һ’ьз кь-
ри йе Хwә да qән щи ль мә 
кьр. 

7 Йәкти йа Wи да әм аза бу нә 
бь ху на Wи, 

 аwа го ти афу бу наф гӧ на стан-
ди йә*. 

 Әва йә ка жь дәw лә мәнд ти йа 
к’ә рә ма Wи йә, 

8 йа кӧ Wи бь мәр’ да ни сәр 
мә да ба ранд, 

 пе һ’ә му сәр wах ти у фә’м-
да ри йе. 

9 Әwи сӧ р’а хwәс ть на Хwә 
мә ва ә’йан кьр, 

 ча wа ль Wи хwәш һат, йа кӧ 
һе пеш да qь рар кь рь бу, 

 wә ки йәкти йа Мәсиһ да 
би нә се ри, 

10 кӧ га ва wәхт пе р’а бь гь һи жә, 
әw т’ьв дир* ми йа сәр бә, 

 һ’ә му тьшт бьн сәр wер ти йа 
Мәсиһ да гь ре да йи бьн, 

 һьн һәр тьш тед ль ә’р де, 
һьн жи ль ә’з ма на. 

11 Ча wа Хwә де qь ра ра Хwә да 
пеш да к’ьфш кь рь бу, 

 кӧ һәр тьшт ль го ра хwәс тьн 
у ә’мь ре Wи бә, 

 әм щь һуф йәкти йа Мәсиһ да 
п’а ра Хwә де к’ә ть нә, 

12 wә ки әм пә сь не р’у мә та Wи 
бь дьн 

 кӧ мә пеш да гӧ ма на хwә 
да ни йә сәр Мәсиһ. 

13 Йәкти йа Wи да һун нә щь һуф 
жи бу нә п’а ра Хwә де, 

 га ва wә хә бә ра р’ас ти йе, аwа 
го ти Мьз ги ни йа хь лаз бу-
наф хwә бь һист. 

 Wә ба wә ри йаф хwә Wи ани 
 у бь Р’ӧ һ’еф Пи ро зи соз да йи 

һа ть нә мор кь рь не. 

* 1:5 Бь го ть нә кә дьн: «Һә qе лаw тийа Хwә де бьс ти ньн». 
* 1:7 Ко ло си 1:14. 
* 1:10 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Wә к’ил ти». 
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14 Р’ӧ һ’е Пи роз ча wа бь һеф 
һа ти йә да йи не 

 һ’ә та әм созе Хwә де wар бьн, 
 ча хе Хwә де щьм ә’ та Хwә лап 

аза кә, 
 бо на пә сьн да йи на р’у мә та 

Хwә. 

ДӧайеПаwлос
15Бо на ве йә ке мьн жь һьн-

ге ва кӧ бо на ба wә ри йа wә йә 
сәр Хӧ дан Иса у әw һ’ьз кь рь-
на wә йә һьн да ва т’ә ма ми йа 
щьм ә’ та Хwә де да бь һис ти йә, 
16бо на wә мьн дәст жь шь-
кьр да йи не нә к’ь шан ди йә. Әз 
т’ь ме на ва дӧа йед хwә да wә 
бир ти ньм, 17wә ки Хwә де йе 
Хӧ да не мә Иса Мәсиһ, Ба ве 
хwә йи р’у мәт, Р’ӧ һ’е сәр wах-
ти йе у ә’йан ти йе бь дә wә, кӧ 
һун Wи т’ам нас бь кьн. 18Бь ра 
ч’ә’ вед р’ӧ һ’е wә вә бьн, wә ки 
һун фә’м бь кьн, чь йә әw гӧ ма-
на кӧ Wи га зи wә кь ри йә у чь 
йә әw дәw лә мәнд ти йа р’у мә та 
Wи, йа кӧ щьм ә’ та Wи wе wар 
бә 19у чь йә әw qә wа та Wи йә 
мә зь нә бе һьм бәр, йа кӧ нав мә 

ба wәр мән да да дь хә бь тә. Әв ә 
әw qә wа та Wи йә зор, 20йа кӧ 
Хwә де сәр Мәсиһ да хә ба те, 
га ва Әw жь на ва мь ри йа р’а кьр 
у ль ди йа ре ә’з ма на к’е лә каф 
Хwә йә р’ас те да р’у ньш тан дь-
не*, 21Әw да ни сәр һ’ә му сәр-
wер ти йа, һ’ӧ кӧ мә ти йа, qә wа та, 
хӧ дан ти йа у ӧса жи сәр һ’ә му 
на вед кӧ те нә һьл да не, нә кӧ 
т’ә не ль ве дь не, ле wе дь не жи. 
22У Хwә де һәр тьшт кь рә бьн 
п’и йед Wи* у Әw бо на щь ви неф 
к’ьфш кьр ча wа сәр wе ре һәр 
тьш ти**. 23Щь вин жи бә дә на 
Мәсиһ ә, т’ә мам бу на Wи йә, кӧ 
Хwә ха һәр тьшт ә, һәр тьш ти 
т’ә мам дь кә. 

Жьмьрьнебәрбьжийине

21Һун жь дәст нә һә qи у 
гӧ нед хwә мь ри бун*, 2га-

ва һун пәй ә’дә тед ве дь не 
дь чун, ль го ра хwәс ть на ми ре 
сәр wер ти йа ве һә wе, wи р’ӧ һ’е 
кӧ нь һа жи на ва wан мә рь ва да 
йа хwә дь кә, йед кӧ нә гӧ р’аф 
Хwә де да нә. 3Әм һ’ә му жи 
wәх тә ке пәй wан тьш та дь чун, 

* 1:20 Зә бур 110:1. 
* 1:22 Зә бур 8:6. 
** 1:22 Ко ло си 1:18. 
* 2:1 Ко ло си 2:13. 
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бь дьл һа вь жи йед бьн йа т’а мә-
рь ва йе дь жит у дьл у фь кь ред 
мә р’а чь дәр баз дь бун мә әw 
дь кь рьн у бьн йа т’а хwә да жи 
һе жа йи хә зә ба Хwә де бун, 
ча wа йед ма йин. 4Ле Хwә де йе 
кӧ хwә йе р’ә’ ма дәw лә мәнд ә, 
бь һ’ьз кь рь на Хwә йә мә зьн, бь 
к’и жа не әм һ’ьз кь рьн, 5га ва 
әм һе жь дәст нә һә qи йед хwә 
мь ри бун, Әwи т’ә ви Мәсиһ 
әм сах кь рьн. Бь к’ә рә меф һун 
хь лаз бу йи нә! 6Йәкти йа Wи да 
әм жь мь рь не р’а кь рьн у т’ә ви 
Wи әм ль ди йа ре ә’з ма на да нә 
р’у ньш тан дь не, бь са йа Мәсиһ 
Иса. 7Wи әв йәк кьр, wә ки ль 
на ва wан зә ма нед кӧ wе бен, 
дәw лә мәнд ти йа к’ә рә ма Хwә йә 
бе һьм бәр, һьн да ва мә да бь са йа 
Мәсиһ Иса, бь ши рь на йи бь дә 
к’ьф ше. 8Чьм ки бь к’ә рә ме 
һун хь лаз бу йи нә, пе ба wә-
ри йе у әв йәк нә жь wә йә, ле 
да йи на Хwә де йә. 9Әв йәк нә 
жь кь рь на йә, wә ки йәк п’ә йе 
хwә бь дә. 10Бә ле әм че кь ри йед 
Wи нә, йәкти йа Мәсиһ Исада 
хӧ ль qи, бо на кь рь нед qәнщ, йа 
кӧ Хwә де пеш да һа зьр кьр, кӧ 
әм wан да бь ми ньн. 

Һ’әмубаwәрмәнд
бьсайаМәсиһйәкьн

11Һун кӧ ә’сь ле хwә да нә щь һу 
нә у жь али йе щь һу йа да «бе сь-
нәтф» дь һа ть нә һ’ә са бе, йед кӧ 
хwә ха хwә «сь нәт кь ри» һ’ә саб 
дь кь рьн, бь сь нә ти йа qа ль бә бь 
дәс та кь ри, аwа бир би ньн кӧ 
һун һьн ге чь бун. 12Һьн ге һун 
бе Мәсиһ у хә риб бун һьн да ва 
ба жар ван ти йа Исра ел даф у жь 
пәй ма наф у со зед wан дур бун 
у ве дь не да жи бе гӧ ман у бе 
Хwә де бун. 13Ле һун кӧ wәх-
тә ке ду ри ван йә ка бун, нь һа 
т’ә ви Мәсиһ Иса бу нә, бь ху на 
Мәсиһ һун не зик бу нә. 14Чьм-
ки Әw ә ә’дь ла йи йа мә, кӧ һәр 
дӧ, щь һу у нә щь һу кь рь нә йәк. 
Әwи ди wа ре нав бь р’и йе, аwа 
го ти дьж мь на ти бь бә дә на Хwә 
хь раб кьр 15у т’ә ми у ә’мь ред 
Qа ну наф Му са даф бә тал кь рьн, 
wә ки йәкти йа Хwә да, жь һәр 
дӧ йа щь һу у нә щь һу мә рь вә ки 
ну бь хӧ ль qи нә у бь ви аwайи 
бь кә ә’дь ла йи*. 16У Мәсиһ бә-
дә нә ке да һәр дӧ т’ә ви Хwә де бь 
ха чеф Хwә ль һәв анин, чьм ки 
бь wе кь рь не дьж мь на ти к’о кева 

* 2:15 Ко ло си 2:14. 
* 2:16 Ко ло си 1:20. 
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р’а кьр*. 17У һат Мьз ги ни йа 
ә’дь ла йи йе да wә нә щь һу йед 
ду ри Хwә де у щь һу йед не зи-
ки Wи*. 18Чьм ки бь са йа Wи, 
изь на мә һәр дӧ йа жи һә йә, 
бь Р’ӧ һ’ә ки не зи ки Ба ве бьн. 

19Аwа һун иди нә хәлq у хә риб 
ьн, ле ба жар ван ти йа wә т’ә ви 
щьм ә’ та Хwә де йә у нә фә ред 
ма ла Хwә де нә. 20Һун сәр wи 
р’ь к’ь не шан ди йа у п’е хәм бә ра 
ава кь ри нә, кә вь ре ә’ниш каф 
к’и жа ни Мәсиһ Иса Хwә ха 
йә. 21Бь Wи т’ә ма ми йа ава йи 
пе ва щи бь щи бо на Хӧ дан 
п’а рьст гә һә кәф пи роз бь льнд 
дь бә. 22Бь Wи һун жи бь һәв-
р’а те нә ава кь рь не, ча wа ха на 
Хwә де бь Р’ӧ һ’е Пи роз. 

Паwлос,шандийе
нәщьһуйа

31Бо на ве йә ке әз Паw лос 
бо на Мәсиһ Иса гьр ти мә, 

бо на wә нә щь һу йа... 2Гә рә ке 
wә бь һис ть бә, кӧ әв wә к’ил-
ти йа к’ә рә ма Хwә де бо на wә 
мьн р’а һа ти йә да йи не. 3Әв 
сӧ р’а бь да йи нә ке ль бәр мьн 
һа тә вә кь рь не. Мьн ль жо ре 
кьн wә р’а нь ви си 4у га ва һун 

бь ху ньн, һу не бь ка рь бьн бь за-
нь бьн кӧ әз ча wа сӧ р’а Мәсиһ 
фә’м дь кьм*. 5Әва сӧ р’а дәw-
ред бь һӧ ри да ль бәр бән дед 
дь не вә нә бу йә, ча wа нь һа бь 
Р’ӧ һ’е Пи роз ль бәр шан ди у 
п’е хәм бә ред Wи йә пи роз вә-
бу йә. 6Әва сӧ р’а вә бу, wә ки 
нә щь һу пе Мьз ги ни йе т’ә ви 
Исра еле wар бьн, бь бь нә бә-
дә нәк у хwә йи п’а ред созе Wи 
бьн, бь са йа Мәсиһ Иса. 

7Әз бу мә бәр дәс ти йе ве Мьз-
ги ни йе, анә го ри да йи на жь 
к’ә рә ма Хwә де, йа кӧ бь кь рь-
на qә wа та Wи мьн р’а һа ти йә 
да йи не. 8Бә ле әз кӧ жь на ва 
щьм ә’ та Хwә де да жь йе һә ри 
бь ч’ук кем тьр ьм, ле әв к’ә рәм 
мьн р’а һа ти йә да йи не, кӧ на ва 
нә щь һу йа да дәw лә мәнд ти йа 
Мәсиһә нә ль бәр һ’ь ша дан-
на син кьм 9у ль бәр һ’ә му йа 
вә кьм, кӧ ча wа т’ьв ди ра сӧ р’а 
Хwә де те хә ба те, йа кӧ һе дәw-
ред бә ре да щәм Хwә де йе кӧ һәр 
тьшт ә’фь ран ди йә, вә шар ти 
ма бу. 10Мә рә ме Хwә де әв бу, 
wә ки нь һа сәр wах ти йа Хwә йә 
щу р’ә-щу р’ә, бь дәс те щь ви-
неф ль сәр wер ти у һ’ӧ кӧмә тед 

* 2:17 Иша йа 57:19. 
* 3:4-6 Ко ло си 1:26-27. 
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ди йа ред ә’з ма на ва ә’йан бь-
кә, 11анә го ри qь ра ра Wи йә 
һе дәw ред бә ре да, йа кӧ Wи 
бь дәс те Мәсиһ Иса, Хӧ да не 
мә кьр. 12Йәкти йа Мәсиһ да 
у пе wе ба wә ри йа мә йә сәр 
Wи әм дь ка рьн бь мер к’и ми у 
р’у вә кь ри не зи ки Хwә де бьн. 
13Аwа әз жь wә һи ви дь кьм, 
кӧ һун бәр хwә нә к’ә вьн, бо-
на wан щә фа йед кӧ әз бо на 
wә дь к’ь ши ньм. Әва на бо на 
р’у мә та wә нә. 

Һ’ьзкьрьнаМәсиһ
14Бо на ве йә ке әз ль бәр Бав 

чок дь дьм, 15жь к’и жа ни һәр 
qә би лә кә ә’рд у ә’з ма на на ве 
хwә дьс ти нә. 16Дә бь ра Әw 
wә кә дәw лә мәнд ти йа р’у мә та 
Хwә qә wа те бь са йа Р’ӧ һ’е Хwә 
бь дә wә, кӧ һун к’у ра йи йа дь ле 
хwә да бь шь дьн, 17бь ба wә ри йе 
Мәсиһ дь ле wә да бь жи у һун 
һ’ьз кь рь не да р’аwф у р’ь к’ь не хwә 
ба ве жьн, 18кӧ т’ә ви т’ә ма ми йа 
щьм ә’ та Хwә де бь ка рь бьн фә’м 
бь кьн, кӧ бә ра йи, дь ре жа йи, 
бь льн да йи у к’у ра йи йа һ’ьз-
кь рь на Мәсиһ чь йә. 19Бә ле 
бь ра һун һ’ьз кь рь на Мәсиһ нас 
кьн, йа кӧ жь һәр һ’ьш-аqь ли 

зе дә тьр ә, wә ки һун т’ә ма ми йа 
Хwә де ва т’ь жи бьн. 

20Аwа шь кьр жь Wи р’а бә, Йе 
кӧ дь ка рә һәр тьш ти һе зе дә 
кә, нә ча wа әм дь хwа зьн йан 
дь фь кь рьн, бь wе qә wа та кӧ 
на ва мә да дь хә бь тә, 21шь кьр жь 
Wи р’а на ва щь ви не да, бь са йа 
Мәсиһ Иса, һ’ә му зә ма ни да, 
һ’ә та-һ’ә та йе! Аминф. 

Әмһ’әмужибәдәнәкьн

41Аwа әзи гьр ти йе бо на на ве 
Хӧ дан, һи ви жь wә дь кьм, 

кӧ һун ӧса бь жин, ча wа ла йи qи 
wе га зи йе йә, к’и жа не р’а һун 
һа ть нә га зи кь рь не. 2Һун бь 
т’ә ма ми йа мь лук ти йе у шкәс-
ти, бь сә бь ре һ’ьз кь рь не да ль 
бәр һәв да хьн*. 3Бь щә’ ди ньн, 
кӧ йәкти йа Р’ӧһ’ пе һәв гь ре-
да на ә’дь ла йи йе хwәй кьн. 
4Ча wа бә дән йәк ә у Р’ӧһ’ йәк 
ә, һун жи гӧ ма нә ке р’а һа ть-
нә га зи кь рь не. 5Хӧ дан йәк ә, 
ба wә риф йәк ә, нь хӧ ман дьнф 
йәк ә, 6Хwә де йәк ә, Әw Ба ве 
һ’ә му йа йә, кӧ сәр һ’ә му йа р’а 
йә, бь һ’ә му йа йа Хwә дь кә у 
на ва һ’ә му йа да йә. 
7Бә ле жь мә һәр кә си р’а жи 

к’ә рәм һа ти йә да йи не, ча wа 

* 4:2 Ко ло си 3:12-13. 
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Мәсиһ п’а рә вә кьр. 8Бо на ве 
йә ке те го ть не: 
 «Га ва һьл к’ь ши йа чу жо ре, 
 һе сир т’ә ви Хwә бь рьн 
 у п’еш к’ешф да нә мә рь ва»*. 
9Әв «һьл к’ь ши йа» чь те һ’ә са бе? 
Дь хwа зә бе жә, кӧ Әw пеш да 
бәр же ри wе дьн йа жер ьн бу. 
10Әwе кӧ бәр жер бу, һә ма Әw 
ә, Йе кӧ Хwә да фе за һ’ә му 
ә’з ма на, wә ки һәр тьш ти һ’ь-
зу ри йа Хwә ва т’ь жи кә. 11Әва 
Әw бу, Йе кӧ п’еш к’еш да нә 
мә рь ва, кӧ һь нәк бь бь нә шан-
ди, һь нәк п’е хәм бәр, һь нәк 
мьз гин дар, һь нәк жи сә’ ви 
у дәрс дар. 12Әwи әв йәк кьр, 
wә ки щьм ә’ та Хwә де шь хӧ лед 
хьз мәт к’а ри йе р’а һа зьр бә, бо на 
ава бу на бә дә на Мәсиһ, 13һ’ә та 
кӧ әм һ’ә му жи бь гь һи жь нә 
wе йә ке, кӧ ба wә ри йе у Кӧ р’еф 
Хwә де нас кь рь не да т’ь фаqф бьн, 
бь бь нә мә рь вед гь һиш ти, т’ам 
wә кә бә жьн-ба ла Мәсиһ. 
14Wә ки ӧса йә жь вьр шун да 

әм нә бь нә ми на за р’о ка кӧ жь 
пе ла вьр да-wе да дь к’ә вьн у бь 
дә рә wед мә рь ва бәр ба йе һәр 
һин кь рь нә ке дь к’ә вьн, йед 

кӧ бь фел ба зи йа дь ха пи ньн 
у дь ха ль фи ньнф. 15Ле р’ас ти-
йе пе һ’ьз кь рь не бе жьн*, һәр 
али йа да бь гь һи жь нә се ри, кӧ 
Мәсиһ ә. 16Жь Wи т’ә ма ми йа 
бә дә не һәв ва нә у һ’ә му жи бь 
али к’а ри йа һәр се вь кә ке һәв ва 
гь ре да йи йә. У га ва һәр п’а рә-
кә бә дә не шь хӧ ле хwә дь кә, 
һ’ьз кь рь не да хwә ха дь гь һи жә 
у мә зьн дь бә*. 

Жийинануйәт’әвиМәсиһ
чаwаәндәмедБәдәнаwи
17Аwа әз ве йә ке мер к’и ми 

дь бе жьм у бь на ве Хӧ дан т’ә-
ми ль wә дь кьм, кӧ һун иди 
т’ӧ ща ра wе р’е да нә чьн, ча wа 
п’ут п’а рьстф бь фь кь ред хwә йә 
п’уч’ дь чьн. 18Әwа на фә’ мед 
хwә да шу на р’әш ва чун у жь 
жи йи на Хwә де дур к’ә ть нә, 
жь дәст нә за ни йа на ва хwә 
у сәр һ’ьш ки йа хwә. 19Шәр ма 
р’у йе хwә ӧн да кь рь нә у ӧса 
хwә да нә до хи не, һ’ә та кӧ һәр 
щу р’ә кь рь нед һ’ә рамф дь кьн 
у т’ер на бьн. 

20Ле wә Мәсиһ ӧса нас нә кьр! 
21Бә ле wә бо на Wи бь һис ти йә 

* 4:8 Зә бур 68:18. 
* 4:15 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бь һ’ьз кь рь не пәй р’ас ти йе бьн». 
* 4:16 Ко ло си 2:19. 
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жи у ча wа йед п’а ра Иса, һун 
wе р’ас ти йа на ва Wи да һин 
бу нә. 22Дә һун хәй сә те хwә йи 
бә ре жь хwә дур хьн, wи мә-
рь ве кә вь ни кӧ бь һа вь жи йед 
һ’ь лә к’ар ва де рьс бу йи йә* 23у 
бь р’ӧһ’ у фь кь ред хwә да ну-
йә жи йин бьн, 24мә рь ве ну ль 
сәр хwә wәр гь рьн, кӧ кь ра се 
Хwә де да бь һә qи у һ’ә ла лийа 
бе qәл пи хӧ ль qи йә*. 

25Аwа дә рә wа жь хwә дур хьн, 
жь wә һәр йәк һә ва ле хwә р’а 
р’аст хә бәр дә*, чьм ки әм бь 
һәв р’а ән дә мед Бә дә на Мәсиһ 
нә. 26Һә гәр һун һерс к’әвьн, 
гӧ на нә кьн*, бь ра р’о сәр һер са 
wә р’а нә чә ава 27у щи нә дь нә 
ми ре щьнф. 28Әwе кӧ дь зи йе 
дь кә, бь ра иди нә дь зә, ле бь 
ху да на хwә йә һ’ә лал бь дәс тед 
хwә бь хә бь тә, кӧ бь ка рь бә дәст 
ба ве жә к’ә ти йа жи. 29Бь ра жь 
дә ве wә qәт хә бә рә кә хь раб 
дәр нә йе, пеш ть ри тьш тед кӧ 
ке ри гӧһ да ра тен у к’а ре дь-
дь нә wан. 30У Р’ӧ һ’е Хwә де йи 
Пи роз нә е ши ньн, бь К’и жа-
ни һун бо на Р’о жа Аза йи йе 

һа ть нә мор кь рь не. 31Дә бь ра 
һәр тә’ ла йи, һерс, бәр зә qиф, 
qа р’ә-qар’ у го ть нед нә р’е да 
жь wә дур бьн т’ә ви һәр щу-
р’ә к’ин-бо хи й е ва. 32У һәв р’а 
ши рьн у дьл шә wат бьн, ль һәв 
бь бах ши ньн, ча wа Хwә де бь 
Мәсиһ бах шан дә wә. 

Чаwач’ә’вбьдьнәХwәде

51Аwа ч’ә’в бь дь нә Хwә де, 
ча wа за р’ед һ’ьз кь ри 2у 

хwә ль һ’ьз кь рь не бь гь рьн, 
ча wа Мәсиһ жи әм һ’ьз кь рьн 
у жи йи на Хwә бо на мә да, 
Хwә де р’а бу һ’ә диф у qӧр ба наф 
бин хwәш. 
3Ле һ’ә та на ве qа ви йеф у һәр 

һ’ә ра ми йе, йан ть ма йе жи гә-
рә ке на ва wә да нә йе һьл да не, 
ча wа ль щьм ә’ та Хwә де на к’ә вә. 
4Ӧса жи го ть нед бе мә’ ри фә-
ти, йан бе фә’ ми, йан һ’ә нә кед 
qәл пе хь раб, кӧ ль wә на к’ә вьн, 
бь ра жь дә ве wә дәр нә йен, 
ле дәw се шь кьр да ри. 5Һун ве 
йә ке за нь бьн кӧ т’ӧ qав, йан 
һ’ә рам, йан ть ма к’ар (кӧ п’ут-
п’а рьстф ә) П’ад ша ти йа Мәсиһ 

* 4:22 Ко ло си 3:9; Р’о ма йи 6:6. 
* 4:24 Ко ло си 3:10. 
* 4:25 Зә кә ри йа 8:16. 
* 4:26 Зә бур 4:4. 
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у Хwә де да wар на бә. 6Бь ра т’ӧ 
кәс бь хә бә ред п’уч’ wә нә ха-
пи нә, чьм ки бо на ван тьш та 
һер са Хwә де ль wан мә рь вед 
нә гӧһ дар р’а дь бә. 7Аwа һун 
т’ә ви йед ӧса нә бьн! 8Һун жи 
wәх тә ке тә’ ри бун, ле нь һа һун 
кӧ п’а ра Хӧ дан ьн, р’о на йи нә. 
Аwа ми на за р’ед р’о на йе бь жин, 
9(чьм ки бә ре р’о на йи йе жь һәр 
qән щи йе, һә qи йе у р’ас ти йе 
дь бә) 10у бь за нь бьн кӧ чь ль 
Хӧ дан хwәш те. 11Т’ә ви wан 
кь ред бе бә рә тә’ ри йе нә бьн, 
ле wан сәр аве хьн, 12чьм ки 
бо на wан тьш тед кӧ әwа на бь 
дь зи ва дь кьн шәрм ә жи кӧ бе 
хә бәр да не. 13Ле га ва һәр тьшт 
те бәр р’о на йе, аш кә рә дь бә, 
14чьм ки һәр тьш те кӧ аш кә рә 
дь бә, дь бә р’о на йи. Бо на ве 
йә ке һа ти йә го ть не: 
 «Хә wь хи йо, һ’ьш йар бә! 
 Жь нав мь ри йа р’а бә 
 у Мәсиһ wе тә р’о на йи кә»*. 

15Аwа бь нь һе р’ьн кӧ һун нь ге 
хwә фә сал ба ве жьн, нә бь нә 
ми на бе фә’ ма, ле ми на сәр-
wах та. 16Дәст бь дь нә бәр wәхт, 

чьм ки зә ма ни хь раб ә*. 17Бо на 
ве йә ке бе фә’м ни бьн, ле бә ле 
бь за нь бьн чь йә qь ра ра Хӧ дан. 
18У бь шә ра ве сәрх wәш нә бьн, 
кӧ ә’мь ре ме рьв п’уч’ дь кә, ле 
бь Р’ӧ һ’е Пи роз ва т’ь жи бьн. 
19Зә бурф у дь роз га, сть ра нед 
р’ӧ һ’а ни һәв дӧ р’а бе жьн, бьс-
ть рен у дь ле хwә да Хӧ дан р’а 
бь ло ви ньн*. 20Һәр гав бо на 
һәр тьш ти р’а зи бу не бь дь нә 
Бав Хwә де, бь на ве Хӧ да не мә 
Иса Мәсиһ. 

Борщдарийажьнумера
21Бь хофа Мәсиһә на ва хwә да 

ль бәр һәв дӧ хwә бьш ке ньн. 
22К’ӧл фәт но, ӧса хwә ль бәр 

ме ред хwә бьш ке ньн, ча wа ль 
бәр Хӧ дан*, 23чьм ки мер сә ре 
жь не йә, ча wа Мәсиһ жи сә ре 
щь ви неф йә у Хwә ха Хь лаз кь реф 
бә дә на Хwә йә. 24У ча wа щь вин 
ль бәр Мәсиһ хwә дьш ке нә, 
бь ра ӧса жи жьн һәр тьш ти да 
бәр ме ре хwә шкәс ти бә. 
25Мер но, жь нед хwә һ’ьз 

бь кьн, ча wа кӧ Мәсиһ щь вин 
һ’ьз кьр у жи йи на Хwә бәр 

* 5:14 Иша йа 26:19; 60:1. 
* 5:16 Ко ло си 4:5. 
* 5:19 Ко ло си 3:16-17. 
* 5:22 Ко ло си 3:18; Пәт рус I, 3:1. 
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wе ва да*, 26wә ки wе бь хә бә ре 
бӧ һӧр ти-жь ба рә кә, пе аве бь-
шо*, 27кӧ щь ви не ль бәр Хwә 
qә шәнг бь дә сә кь нан дь не, кӧ 
т’ӧ лә к’ә йан qәр ч’ь мок, йан 
тьш тә ки ми на ван сәр т’ӧ нә бә, 
ле па qьж у бе qӧ сур бә. 28Ӧса 
жи гә рә ке мер жь на хwә һ’ьз 
бь кә, ча wа бә дә на хwә. Йе кӧ 
жь на хwә һ’ьз дь кә, әw хwә һ’ьз 
дь кә. 29Чьм ки бә дә на т’ӧ кә си 
бәр ч’ә’ ве wи нә р’әш ә, ле wе 
т’ер дь кә у хwәй дь кә, ча wа 
Мәсиһ жи щь ви не, 30чьм ки 
әм ән дә мед бә дә на Wи нә. 
31Ча wа нь ви сар ә: 
 «Бо на ве йә ке мер wе де у 

ба ве хwә бь һе лә, хwә ль 
жь не бь гь рә у һәр дӧ wе 
бь бь нә бә дә нәк»*. 

32Әва сӧ р’а к’ур ә, ле әз го ть-
на хwә ти нь мә сәр Мәсиһ у 
щь ви не. 33Бә ле жь wә һәр кәс 
жи бь ра жь на хwә һ’ьз бь кә 
ча wа хwә у жьн жь ме ре хwә 
хоф бь кә. 

* 5:25 Ко ло си 3:19; Пәт рус I, 3:7. 
* 5:26 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Wә ки wе бь хә бә ре һ’ә лал кә, пе ава 
һ’әwз бь шо». 
* 5:31 Дәст пе бун 2:24. 
* 6:1 Ко ло си 3:20. 
* 6:3 Qа ну на Дӧ ща ри 5:16; Дәр к’ә тьн 20:12. 
* 6:4 Ко ло си 3:21. 
* 6:5-8 Ко ло си 3:22-25. 

Т’әмийедбоназар’ау
де‑бава

61За р’но, ча wа ба wәр мән дед 
Хӧ дан гӧ р’а де у ба ве хwә-

да бьн, чьм ки әв йәк р’аст ә*. 
2«Qә дь ре де у ба ве хwә бь гь рә» 
кӧ әв ә т’ә ми йа пе шьн т’ә ви соз-
да йи не, 3«wә ки чәр ха тә р’аст 
бә у сәр ә’р де ә’мь ре тә дь реж 
бә»*. 4У һун бав но, за р’ед хwә 
һерс нәе хьн, ле wан бь ши рәт 
у һин кь рь на Хӧ дан мә зьн кьн*. 

Хӧламуаха
5Хӧ лам но, бь хоф у тьрс, дь ле 

сах гӧ р’а хwә йи йед хwә йә ве 
дь не да бьн, ча wа гӧ р’а Мәсиһ-
да*, 6нә кӧ бь хӧ лам ти йа ль бәр 
ч’ә’ ва, кӧ ль мә рь ва хwәш бен, 
ле ча wа хӧ ла мед Мәсиһ бь дьл 
qь ра ра Хwә де бь qә ди ньн. 7Бь 
р’ә зә дь ли хӧ лам ти йе бь кьн, 
ча wа Хӧ дан р’а, нә кӧ мә рь-
ва р’а. 8Һун за ньн кӧ һәр кәс, 
һә гәр хӧ лам бә, һә гәр аза, чь 
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qән щи йе кӧ бь кә, wә кә wе жи 
wе жь Хӧ дан бьс ти нә. 
9Һун жи хwә йи но, һьн да ва 

wан да ӧса бьн. Дәст жь гәф-гӧ-
р’и йе бь кьн. Һун за ньн кӧ Хwә йе 
wан жи, Йе wә жи ль ә’з ма на 
йә у щәм Wи т’ӧ фьр qи т’ӧнә*. 

Ч’әкедХwәде
10Һәй нә сәр, йәкти йа Хӧ-

дан да qә wат бьн, бь зо ра йи йа 
qә wа та Wи. 11Һәр ч’ә ке Хwә де 
ль хwә кьн, кӧ һун бь ка рь бьн 
мь qа бь ли һ’ӧ нӧ ред ми ре щьнф 
бь сә кь ньн. 12Чьм ки шә р’е мә 
нә мь qа бь ли хун у гошт ә, ле 
мь qа бь ли сәр wер ти у һ’ӧ кӧ-
мә ти йа йә, мь qа бь ли ми ред 
ве дьн йа тә’ ри йә у мь qа бь ли 
ор ди йед р’ӧ һ’а ни йә хь ра бә 
ль ди йа ре ә’з ма на нә. 13Бо на 
ве йә ке ч’ә кед Хwә де һьл дьн, 
кӧ һун бь ка рь бьн ль бәр р’о-
жа охьр ме гь ран бь сә кь ньн у 
пьш ти кь рь на һәр тьш ти р’а, 
щи йе хwә да qә wин бь сә кь ньн. 
14Аwа щи йе хwә да бь сә кь-

ньн, р’ас ти йе ми на к’әм бә ре 
ль пьш та хwә бь шь ди ньн, һә-

* 6:9 Ко ло си 4:1; Qа ну на Дӧ ща ри 10:17. 
* 6:14 Иша йа 59:17. 
* 6:15 Иша йа 52:7. 
* 6:17 Иша йа 59:17.

qи йе ми на зь рь һ’е ль син ге хwә 
wәр гь рьн* 15у сол нь гед wә да, 
бо на Мьз ги ни йа ә’дь ла йи йе 
һа зьр сә кь ни бьн*. 16Ль сәр 
һәр тьш ти р’а жи ба wә ри йе 
ми на мәр т’а ле бь гь рь нә хwә, 
бь к’и жа не һу не бь ка рь бьн 
һ’ә му ти ред агь ри йә кӧ йе Хь-
раб да ве жә, бь тә мь ри ньн. 17У 
хь лаз бу не ми на к’ӧм зь рь һ’е 
һьл дьн, ми на шур жи хә бә ра 
Хwә де, кӧ жь Р’ӧ һ’е Пи роз ә*. 
18Бь һ’ә му дӧа у р’ә ща һәр гав 
дӧа бь кьн пе Р’ӧ һ’е Пи роз. Сәр 
ве йә ке һ’ьш йар бь ми ньн у 
бо на т’ә ма ми йа щьм ә’ та Хwә-
де т’ь ме дӧа бь кьн. 19У бо на 
мьн жи дӧа бь кьн, кӧ га ва әз 
хә бәр дьм, го ть нәк мьн р’а бе 
да йи не, wә ки мер к’и ми сӧ р’а 
Мьз ги ни йе ә’йан кьм, 20бо на 
К’и жа не әз бь ван qәй де хwә 
qа сь ди йе дь кьм. Дӧа бь кьн, 
wә ки әз бо на Wе тӧ рӧш кьм 
хә бәр дьм, ча wа ла зьм ә.

Сьлаведахьрийе
21Wә ки һун жи бо на мьн бь-

за нь бьн, һаш жь һ’ал-һ’әwа ле 
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мьн һә бьн, Ть хи ко йе бь ра йе 
дә лал у qӧ льх к’а ре амьн йәкти-
йа Хӧ дан да wе һәр тьш ти wә р’а 
бе жә. 22Әз бо на wе йә ке wи сәр 
wә да дь ши ньм, wә ки һун һаш 
жь мә һә бьн у әw бь ве йә ке 
дьл бь дә wә. 

23Дә бь ра ә’дь ла йи у һ’ьз кь-
рьн ба wә ри йе ва т’ә ва йи жь Бав 
Хwә де у Хӧ дан Иса Мәсиһ ль 
хушк-бь ра бә. 24Бь ра к’ә рәм 
т’ә ви wан һ’ә му йа бә, йед кӧ 
бь һ’ьз кь рь на бе хь ла зи Хӧ да-
не мә Иса Мәсиһ һ’ьз дь кьн. 
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Пешготьн

Паw ло се шан диф әва нә’ ма жь кә ле щь ви наф ба жа ре Фи лип-
йа р’а нь ви си йә. Әв щь вин, щь ви на пе шьн бу, йа кӧ аха Әw ро па-
йе да, qә за Мә кә дон йа бьн Им пе ра то ри йа Р’о ма йе даф һ’и ме wе 
һа тә ави ть не. Әв нә’ мә һьн ге һа тә нь ви са ре, га ва дан на син кь ред 
мь qа бь ли Паw лос щь ви не да тьш тед ша шә мь qа бь ли һин кь рь на 
Мьз ги ни йе һин дь кь рьн у Паw лос гә лә ки бәр хwә дь к’әт. Ле али йе 
дьн ва жи әм ве нә’ ме да гӧ ман у әш qә кә мә зьн али йе Паw лос да 
дь би ньн, жь wе ба wә ри йа wи йә сәр Иса Мәсиһ. 

Сә бә бә кә дьн жи бо на нь ви са ра ве нә’ ме һә бу кӧ Паw лос бо-
на ба wәр мән дед Фи лип йа йе да р’а зи бу не дь дә Хwә де, wә ки на ва 
тән га си йедф wи да wа на к’о мәк да бу нә wи (4:10-20). Ӧса жи хӧйа 
дь бә кӧ Паw лос хwәс ти йә ве мә ща ле бь дә хә ба те, wә ки ба wәр-
мәнд хи рәт у ә’гит бьн, тән га си йа wи у хwә нә нь һе р’ьн. Әw һи ви 
дь кә, кӧ на ва wан да т’ь фаqф һә бә у ми на Мәсиһ шкәс ти бьн, нә 
к’ӧ бар у ба бах бьн. Әw бир ти нә кӧ йәкти йа Мәсиһ да бь к’ә рә-
маф Хwә де жи йи не пе ба wә ри йеф дьс ти ньн, нә кӧ пе qә дан дь на 
Qа ну наф Му саф. Паw лос дәр һә qа wе әшq у ша бу не да дь бе жә, 
к’и жа не кӧ Хwә де дь дә wан, йед кӧ йәкти йа Иса Мәсиһ да дь жин 
(сә ре 2-а). Сә ре 3-да, фи ли пи йа т’әг ли фи wе дә рә ще дь кә, кӧ әw 
бь щә’ ди ньн бь гь һи жь нә мә рә ме жи йи на Мәсиһ, аwа го ти п’е га 
Мәсиһ да һә р’ьн. 

Әва нә’ ма әшq, гӧ ман, йәк ти у сә бь ра бо на пеш да чу йи на жи-
йи на ба wәр мән да дь дә к’ьф ше. Ӧса жи дь дә к’ьф ше, кӧ Паw ло се 
шан ди гә лә ки ве щь ви не һ’ьз дь кә у qә дь ре wан дь гь рә. 
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Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1-11) 
Һ’а ле кӧ Паw лос те да йә (1:12-26) 
Жи йи на Мәсиһ да (1:27–2:18) 
Ше wь ра бо на Ти мо т’е йо у Епа фро ди то (2:19-30) 
Һ’әв за хwә дьж мь на у qә зи йа бь кьн (3:1–4:9) 
Паw лос у дос тед wи йә Фи лип йа йе да (4:10-20) 
Паш го тьн (4:21-23) 

Сьлавкьрьн

11Жь Паw лос у Ти мо т’е йо йе 
хӧ ла мед Мәсиһ Иса, 

т’ә ма ми йа щьм ә’ та Хwә де р’а, 
йед кӧ п’а ра Мәсиһ Иса нә у 
ль али йед Фи лип йа йе дь ми-
ньн, т’ә ва йи йа бәр пьр си йар у 
бәр дәс ти йед щь ви не ваф: 

2Дә бь ра к’ә рәмф у ә’дь ла йи-
йа Хwә де йе Ба веф мә у Хӧ данф 
Иса Мәсиһ ль wә бә. 

ДӧайеПаwлос
3Әз шь кь ри йа хwә Хwә де-

йе хwә ти ньм га ва һәр гав wә 
бир ти ньм, 4т’ь ме на ва һ’ә му 
дӧа йед хwә да, бо на wә һ’ә му йа 
бь дь ле ша дӧа дь кьм, 5чьм ки 
һун р’о жа пе шьн да һ’ә та иро 
т’ә ви шь хӧ ле Мьз ги ни да йи не 
бу нә. 6У әз ве йә ке да гӧ ман 
ьм, Әwе кӧ дь ле wә да дәст бь 
шь хӧ ле Хwә йи qәнщ кь ри йә, 

wе һ’ә та Р’о жа һа ть на Мәсиһ 
Иса жи бь гь һи нә се ри. 7Һун 
дь ле мьн да нә у һәq ә жи кӧ әз 
бо на wә һ’ә му йа аһа бь фь кь рьм. 
Чьм ки һун һ’ә му жи т’ә ви wе 
к’ә рә меф бу нә, йа кӧ жь Хwә-
де да мьн р’а һа ти йә да йи не, 
ча wа әз нь һа qәй да да мә, ӧса 
жи бо на Мьз ги ни йе сә кь ни 
бум у мьн әw дь да мак кь рь не. 
8Хwә де шә’ де мьн ә, кӧ әз бь 
һ’ӧ ба Мәсиһ Иса чь qа си һ’әй ра 
wә һ’ә му йа да мә. 

9У әз ве дӧа йе дь кьм, кӧ һ’ьз-
кь рь на wә һе-һе бь за нә бун у 
сәр wах ти йаф гь һиш ти ва зе дә 
бә, 10wә ки к’и жан һә рә qәнщ 
ә, һун wе бь бь же рьн. Һьн ге 
һу не Р’о жа һа ть на Мәсиһ да 
шир һ’ә лал у бе лә к’ә бьн 11у 
бь са йа Иса Мәсиһ бь бә ред 
һә qи йе ва т’ь жи бу йи бьн, бо на 
р’у мәт у пә сь не Хwә де. 
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ЖийинМәсиһә
12Әз дь хwа зьм кӧ һун бь за-

нь бьн хушк-бь ра но, wә ки чь 
кӧ һа тә сә ре мьн, әwе һе к’ар 
да пеш да чу йи на Мьз ги ни йе. 
13Аwа т’ә ва йи йа к’о ма к’о-
ч’ьк сә ре ва, ӧса жи һ’ә му йед 
ма йин ва ә’йан ә кӧ әз бо на 
на ве Мәсиһ на ва ван qәй да да 
мә. 14У дь ле п’ь р’а ни йа ба wәр-
мән да жи бь ван qәй дед мьн 
йәкти йа Хӧ дан да шь ди йан, кӧ 
һе бь мер к’и ми хә бә ра Хwә де 
бе хоф у тьрс бе жьн. 

15Р’аст ә һь нәк жь һ’әв су ди йе 
у мь хә нә ти йе Мәсиһ дан на син 
дь кьн, ле һь нәк жи жь не та 
qән щи йе. 16Әва на жь һ’ьз кь-
рь не дан на син дь кьн, чьм ки 
әw за ньн кӧ әз сәр ви qӧ ль хиф 
һа ть мә да ни не, кӧ пьшт гь-
ри йе Мьз ги ни йе бь кьм. 17Ле 
йед ма йин бо на һәв р’ь к’и йе 
Мәсиһ дан на син дь кьн, нә бь 
дь ле р’аст. Әw дь фь кь рьн, кӧ 
тән га си йеф сәр qәй дед мьн да 
зе дә кьн. 
18Ле фьр qи т’ӧнә! Ча wа жи 

бь бә, һә гәр әwа на бь qәл пи йе 
йан бь р’ас ти йе Мәсиһ дан на-
син дь кьн, әз бь ве йә ке ша мә. 
Бә ле әзе ша бьм жи, 19чьм ки әз 
за ньм кӧ әв йәк wе ахь ри йе ль 

бәр аза бу на мьн к’әвә, бь дӧа-
йед wә у али к’а ри йа Р’ӧ һ’е Иса 
Мәсиһ. 20Әз гӧ ман у ч’ә’в нь һе-
р’и йа ве йә ке мә, кӧ т’ӧ тьш ти ва 
әзе шәр ми нә ми ньм, ле бә ле 
һе мер к’и ми бьм, ча wа һәр гав 
ӧса жи нь һа пә сь не Мәсиһ бь 
qа ль бе мьн бе да йи не, һә гәр 
бь мь рь на мьн бә, йан жи бь 
жи йи на мьн бә. 21Чьм ки бо на 
мьн жи йин Мәсиһ ә у мь рьн 
жи к’ар ә. 22Һә гәр жи йи на ви 
qа ль би да һе к’а ре дь дә шь хӧ ле 
мьн, әз нь за ньм к’и жа ни бь бь-
же рьм. 23К’ә ть мә на ва дӧ кә вь ра: 
Әз һ’ьз рәт ьм кӧ жь ви qа ль би 
дә рем, һә р’ь мә щәм Мәсиһ, 
мьн р’а әва һе гә лә ки qәнщ ә, 
24ле ма йи на мь нә ви qа ль би да 
һе бо на к’а ра wә йә. 25Әз ве йә ке 
кӧ бе шьк ба wәр дь кьм, лә ма жи 
за ньм кӧ әзе бь ми ньм, т’ә ви wә 
һ’ә му йа бьм, wә ки һун һе пеш да 
һә р’ьн у ба wә ри йе даф ша бьн. 
26Аwа га ва әз ди са бе мә щәм 
wә, һун пе мьн бь са йа Мәсиһ 
Иса һе фьр’ наq бьн. 
27Ле т’ә не ча wа ла йи qи Мьз-

ги ни йа Мәсиһ ә, һун хwә ӧса 
хwәй кьн, кӧ һә гәр сәр wә да бем 
у wә бь би ньм йан дур ва бь бь-
һем бь за нь бьм кӧ wә бь р’ӧһ’ у 
дь лә ки пьшт да йә пьш та һәв, 
бо на шәр’ к’а ри йа ба wә ри йа 
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Мьз ги ни йе сә кь ни нә. 28Т’ӧ 
али йа ва жь пәй к’ә ти йед хwә 
вә нә к’ь шьн. Әв йәк ни ша нә кә 
ӧн да бу на wан у хь лаз бу наф wә 
йә у әв жи жь Хwә де йә. 29Әва 
к’ә рә ма Хwә де бо на ха ть ре 
Мәсиһ да йә wә, wә ки нә кӧ 
т’ә не һун ба wә ри йа хwә Wи 
би ньн, ле бо на Wи щә фе жи 
бь к’ь шин ьн. 30Нь һа жи һун 
на ва wи шә р’и да нә, к’и жан 
кӧ wә сәр мьн дит у нь һа бо на 
мьн дь бь һен*. 

ХwәньмьзкьрьнаМәсиһ
умәзьнайийаwи

21Аwа һә гәр т’әв бу на wә-
йә т’ә ви Мәсиһ би на бәр 

wә йә, һә гәр һ’ьз кь рь на Wи 
дьл дь дә бәр wә, һә гәр Р’ӧ һ’еф 
Пи роз wә дь кә йәк*, һә гәр 
дьл шә wа ти у р’ә’ ма wә һә йә, 
2әш qа дь ле мьн бь т’ь фа qаф хwә 
һун бь гь һи нь нә се ри: Бь ра әw 
һ’ьз кь рь на на ва wә да бә у сәр 
нет у фь кь рә ке бьн. 3Тьш тә-
ки бь һәв р’ь к’и йе нә кьн у ль 
на ве хwә нә гә р’ьн, ле жь wә 
һәр йәк бь мь лук ти йе һә ва ле 
хwә сәр хwә р’а бь гь рә. 4Т’ә не 

ль к’а ра хwә нә гә р’ьн, ле бь ра 
һәр кәс ль к’а ра һә ва ле хwә 
жи бь гә р’ә. 5Мәсиһ Иса сәр 
чь нет-фь кь ре бу, жь wә һәр 
кәс жи ӧса бь фь кь рә: 
6 Әw кӧ бьн йа т’а Хwә да Хwә де 

бу, 
 пәй wе йә ке нә к’әт, кӧ бь ма 

wә кә Хwә де, 
7 ле Хwә ха Хwә шке нанд, 
 к’ә тә бьн йа т’а хӧ ла мә ки 
 у бу ми на мә рь ваф, 
 к’ә тә дьл qе ин сен. 
8 Әwи Хwә нь мьз кьр, 
 һ’ә та мь рь не р’а жи qайл бу, 
 әw жи мь рь на сәр ха чеф. 
9 Бо на ве йә ке Хwә де Әw һе 

бь льнд кьр 
 у на вә ки ӧса п’еш к’е шиф 

Wи кьр, 
 кӧ жь һ’ә му на ва бь льнд тьр 

ә, 
10 wә ки һәр чок ль бәр на ве 

Иса бь тә wә, 
 һә гәр ль ә’з мен бә, 
 һә гәр сәр дь не бә, 
 һә гәр ль ди йа реф мь ри йа бә 
11 у һәр зар-зь ман иq рарф кә, 
 кӧ Иса Мәсиһ Хӧ дан ә, 
 бо на р’у мә та Бав Хwә де*. 

* 1:30 К’а ред Шан ди йа 16:19-40. 
* 2:1 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Һә гәр Р’ӧ һ’еф Пи роз wә т’ә ви Хwә дь кә йәк». 
* 2:11 Иша йа 45:23. 
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Дьнйайедамина
стәйркабьч’ьрусьн

12Аwа дә ла ли йед мьн но, 
ча wа әз на ва wә да бум һун 
т’ь ме гӧһ дар бун, нь һа һе гә-
лә ки гӧһ дар бьн, га ва нә на ва 
wә да мә. Бо на хь лаз бу на хwә 
бь хоф у тьрс бь хә бь тьн, кӧ wе 
йә ке бь гь һи нь нә се ри, 13чьм ки 
Хwә де Хwә ха ве йә ке дь кә дь ле 
wә, кӧ һун дь хwа зьн у дь кьн, 
ча wа ль Wи хwәш те. 
14Һәр тьш ти бе бин тән ги у 

бе шәр’ у дә’w бь кьн, 15wә ки 
һун на ва ви нь сь леф нә һәq у 
ха ль фи даф бе лә к’ә у бе qӧ сур, 
за р’ед Хwә де йә бе сущ бьн. На ва 
ван да шәwq бь дьн ми на р’о на-
йед ә’з ма на*, 16ча wа йед хә бә ра 
жи йи не һьл гьр ти. Әзе һьн ге 
Р’о жа һа ть на Мәсиһ р’ус пи 
бьм, кӧ ба ди һә wаф нә бә зи мә у 
ба ди һә wа нә хә бь ти мә. 17Бә ле 
һә гәр щи бе кӧ ху на мьн сәр 
wе ба wә ри йа wә да бе р’е ть не, 
йа кӧ хьз мәт к’а ри йа wә да ча wа 
qӧр банф Хwә де р’а те да йи не, 
әзе ша бьм у т’ә ви әш qа wә 
бьм. 18Ӧса жи һун ша бьн, 
т’ә ви әш qа мьн бьн. 

Тимот’ейоуЕпафродито
19Гӧ ма на мьн сәр Иса Хӧ дан 

һә йә, кӧ әзе зу ть рә ке Ти мо т’е-
йо сәр wә да бь ши ньм, кӧ дь ле 
мьн р’ь һ’әт бә, га ва әз һ’а ле wә 
пе бь һ’ә сьм. 20Әз дь ле хwә р’а 
йә ки ми на wи на би ньм, кӧ бо на 
һ’а ле wә ми на пе шә wь ти ки хәм 
бь хwә. 21Чьм ки йед ма йин һәр 
кәс ль пәй к’а ра хwә к’ә ти йә, 
нә кӧ йа Иса Мәсиһ. 22Ле һун 
хwә ха за ньн кӧ әw йә ки ча wа йи 
ще р’ь бан диф йә у хwә ха т’ә ви 
мьн Мьз ги ни да йи не р’а ӧса 
хьз мә ти кьр, ча wа кӧр’ ба ве-
р’а. 23Аwа не та мьн һә йә, кӧ 
әз әwи зу бь ши нь мә щәм wә, 
га ва әз һаш жь һ’ал-һ’ә wа ле хwә 
һә бьм. 24У әз Хӧ дан да гӧ ман 
ьм, кӧ әзе хwә ха жи зу ть рә ке 
сәр wә да бем. 
25Ле мьн ӧса р’е те р’а дит, 

wә ки әз wи бь ра йе мә Епа-
фро ди то бь ши нь мә щәм wә, 
йе кӧ т’ә ви мьн хә бь ти у шә р’е 
хwә кьр, к’и жан wә шан дь бу 
кӧ к’о мәк бь да мьн. 26Әwи жи 
гә лә ки би ра wә кь ри йә у бәр 
хwә дь к’ә вә, wә ки wә бо на 
нә хwә ши йа wи бь һис ти йә. 

* 2:15 Qа ну на Дӧ ща ри 32:5. 
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27Р’ас ти жи әw нә хwәш к’әт, 
чу бәр дә ре мь рь не. Ле Хwә де 
ль wи һа тә р’ә’ ме, нә кӧ т’ә-
не ль wи, ле ӧса жи ль мьн, 
wә ки сәр к’ә дә ре к’ә дәр сәр 
мьн да нә йе. 28Бо на ве йә ке 
әз wи бь дьл дь ши ньм, wә ки 
һун wи бь би ньн, ди са ша бьн 
у әз бәр хwә нә к’ә вьм. 29Аwа 
бо на ха ть ре на ве Хӧ дан әwи 
бь т’ә ма ми йа әш qа дь ле хwә 
qә бул кьн. Qә дь ре йед ми на 
wи гь ран бь гь рьн, 30чьм ки әw 
бо на шь хӧ ле Мәсиһ һ’ә та бәр 
дә ре мь рь не жи чу у дәс те хwә 
жь ә’мь ре хwә жи к’ь шанд, 
wә ки дәw са wе хьз мәт к’а ри йа 
кӧ wә йе мьн р’а бь кь ра әwи 
хwә ха бь кь ра. 

Р’ийар’астәбонахьлазбуне

31Һәй нә сәр хушк-бь ра йед 
мьн, бь Хӧ дан ша бьн! Әз 

ащьз на бьм кӧ ди са wан тьш та 
wә р’а дь нь ви сьм, ле әw бо на 
бе хо фи йа wә йә. 2Һ’әв за хwә 
жь «сә-ку ч’ь ка» бь кьн, һ’әв за 
хwә жь п’а лед хь раб бь кьн, 
һ’әв за хwә жь wан бь кьн, йед 
кӧ qа льб дь бь р’ьн, сь нәтф дь-

кьн. 3Чьм ки сь нә ти йа р’аст 
йа мә йә, кӧ бь Р’ӧ һ’е Хwә де 
әм дь һ’ә би ньн* у бь Мәсиһ 
Иса дь фь р’ьн. Гӧ ма на мә нә 
сәр нав-ни ша нед qа льб ә, 
4ле р’аст бе жьм әз дь ка рьм 
гӧ ма на хwә бь дь мә сәр wан 
нав-ни ша нед qа льб. Һә гәр 
йәк дь фь кь рә, кӧ гӧ ма на wи 
сәр qа льб һә йә, йа мьн һе зе дә 
һә йә. 5Р’о жа һ’әйш та сь нәт 
бу мә, жь р’ь к’ьн йа та Исра елф 
ьм, жь qә би ла Бьн йа минф, 
иб ра ниф мә у кӧ р’е иб ра ни йа, 
али йе Qа ну не да фе рь сиф*, 
6мьн к’әр би хи рә те щь ви на 
Хwә де дь зе ранд, һьн да ва wе 
р’ас т бу на кӧ жь Qа ну не те әз 
бе лә к’ә бум*. 7Ле чь кӧ к’а ра 
мьн бу, мьн бо на Мәсиһ зи йан 
һ’ә саб кь ри йә. 8У сәр да жи әз 
һәр тьш ти зи йан һ’ә саб дь кьм 
у һьм бә ри ве йә ке на кьм, кӧ 
Хӧ да не хwә Мәсиһ Иса нас 
бь кьм, кӧ к’а ра сәр к’а ра йә! 
Бо на ха ть ре Wи әз жь һәр тьш ти 
qә ти йам у ча wа гә мар һ’ә саб 
дь кьм, wә ки Мәсиһ qа зьнщ 
кьм 9у т’ә ви Wи бь бь мә йәк. 
Иди әв р’ас ти йаф мьн, нә кӧ 

* 3:3 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Әм Хwә де бь Р’ӧһ’ дь һ’ә би ньн». 
* 3:5 Р’о ма йи 11:1; К’а ред Шан ди йа 23:6; 26:5. 
* 3:6 К’а ред Шан ди йа 8:3; 22:4; 26:9-11. 
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жь qа нун qә дан дь на мьн те, 
ле жь Хwә де йә, йа кӧ һ’и ме 
wе жь ба wә ри йа сәр Мәсиһ 
ә. 10Әз дь хwа зьм Wи у qә wа та 
р’а бу на Wи йә жь мь рь не нас 
кьм у т’ә ви щә фа йед Wи бьм, 
бь к’ә вь мә һ’а ле мь рь на Wи, 
11кӧ бь аwа йи ки бь ка рь бьм 
бь гь һи жь мә р’а бу на мь ри йа. 

Р’әвинабәрбьмәрәмехwә
12Әз на бе жьм кӧ әз иди гь-

һиш ть мә мә рә ме хwә йан жи 
иди к’а мьл бу мә, ле әз пәй 
к’ә ть мә, кӧ wе хә ла те qа зьнщ 
кьм, бо на к’и жа не Мәсиһ Иса 
әз qа зьнщ кь рь мә. 13Хушк-бь-
ра но, әз хwә һ’ә саб на кьм, кӧ 
мьн әw йәк qа зьнщ кь ри йә, ле 
сә ри әw ә, кӧ әз тьш тед пьшт 
хwә ва һьш ти бир бь кьм, хwә 
ба ве жь мә йед пе ши йа хwә, 
14дь щә’ ди ньм бь гь һи жь мә 
мә рә ме хwә, wе ләщ хә ла та 
жор чу йи не, аwа го ти га зи йа 
Хwә де йә бь са йа Мәсиһ Иса 
бьс ти ньм. 
15Аwа жь мә һ’ә му йа, иди 

к’и «гь һиш ти» йә, гә рә ке аһа 
бь фь кь рә. Ле һә гәр тьш тә ки 
дьн жи дь ле wә да һә бә, әwе 
йә ке жи Хwә де wе бәр wә вә-

кә. 16Ле т’ә не әм гь һиш ть нә 
чь дә рә ще, анә го ри wе йә ке 
бь жин. 

17Ч’ә’в бь дь нә мьн хушк-бь-
ра но у ди на хwә бь дь нә wан, 
йед кӧ ӧса хwә хwәй дь кьн, 
ча wа кӧ мә бь р’а бун-р’у ньш-
ть на хwә ни ша ни wә кь ри йә*. 
18Чьм ки гә ләк жи йи на хwә да 
дьж мь нед ха че Мәсиһ ьн, бо на 
к’и жа на мьн гә ләк ща ра wә р’а 
го ти йә, нь һа жи бь гь ри дь бе-
жьм. 19Ахь ри йа wан ӧн да бун 
ә, хwә де йе wан зь ке wан ә у 
кь ред wа нә шәр ми жи р’у мә та 
wан ә. Әwа на т’ә не сәр тьш-
тед ве дь не дь фь кь рьн. 20Ле 
wә ла те мә ль ә’з ма на йә, жь 
к’ӧ әм ч’ә’в нь һе р’и йа Хь лаз-
кьрф, Хӧ дан Иса Мәсиһ ьн. 
21Әwе qа ль бе мә йә т’ән гә зар 
бь гӧ һе зә у бь кә ми на qа ль бе 
Хwә йи хwә йи р’у мәт, бь wе 
qә wа та кӧ дь ка рә һәр тьш ти 
бь кә бьн дәс те Хwә. 

Т’әмийедахьрийе

41Нь һа хушк-бь ра йед мь нә 
ши рьн у һ’әй ран, һун ьн 

ша бун у к’о фи йаф сә ре мьн 
дә лал но, йәкти йа Хӧ дан да аһа 
qә wин бь ми ньн. 

* 3:17 Ко рьн т’и I, 4:16; 11:1. 
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2Әз һи ви жь Әйо ди йа йе дь-
кьм у һи ви жь Сьн ти ха йе дь кьм, 
ча wа т’ә ви Хӧ дан йәк бу йи бь ра 
ль һәв бен. 3Бә ле әз һи ви жь 
тә жи дь кьм һә вал ба ре мь ни 
амьн, тӧ жи али wан к’ӧл фә таф 
бь кә. Әва на т’ә ви мьн хә ба та 
Мьз ги ни да йи не да ху дан р’е-
ть нә, ӧса жи т’ә ви Кле мес у 
һә вал-хә ба тед мь нә ма йин, 
кӧ на вед к’и жа на к’ь те ба жи-
йи не да нь ви сар ьн. 
4Т’ь ме пе Хӧ дан ша бьн, 

ди са дь бе жьм т’ь ме ша бьн! 
5Бь ра бәр бь һе ри йа wә һ’ә му 
мә рь ва ва ә’йан бә. Хӧ дан не-
зик ә*. 6Бо на т’ӧ тьш ти хәм 
нә кьн, ле хwәс ть на wә бь ра 
бь дӧа-дь роз га, р’а зи бу не ва 
т’ә ва йи, Хwә де ва ә’йан бә. 7У 
ә’дь ла йи йа Хwә де кӧ жь һәр 
һ’ьш-аqь ли дәр баз тьр ә, wе дьл 
у фь кь ред wә йәкти йа Мәсиһ 
Исада хwәй кә. 
8Һәй нә сәр хушк-бь ра но, 

чь кӧ бь р’ас ти йе йә, чь кӧ бь 
ма qул ти йе йә, чь кӧ бь һә qи-
йе йә, чь кӧ бь һ’ә ла ли йе йә, 
чь кӧ бь хwә ши йе йә, чь кӧ бь 
фь ра сә ти йе йә у һәр тьш тед кӧ 
ә’сь ли у ла йи qи qәнщ го ть не 

нә, сәр ван тьш та бь фь кь рьн. 
9Һун жь мьн чь һин бун, wә 
чь станд, чь бь һист у чь дит wе 
йә ке бь кьн у Хwә де йе ә’дь ла-
йи йе wе т’ә ви wә бә. 

Р’азибунаПаwлос
10Әз бь са йа Хӧ дан гә лә ки ша 

мә, кӧ wә пәй һа qас wәхт р’а әз 
бир аним, бо на мьн хәм хwар. 
Бә ле wә дь кьр жи, ле мә щал 
нә дь к’ә тә wә. 11Нә кӧ әз һ’әw ще 
тьш тә ки мә кӧ ве йә ке wә р’а 
дь бе жьм. Әз һин бу мә, кӧ һ’ә му 
һ’а ли да р’а зи бьм. 12Т’ӧнә бу не 
за ньм, һә бу не за ньм, әз һәр 
алийи да у һәр һ’а ли да сәр ве 
сӧ р’е вә бу мә у һин бу мә кӧ 
р’а зи бьм, һә гәр т’ер бьм, һә-
гәр бьр’ чи, йан һә бу не да бьм 
йан жи т’ӧнә бу не да. 13Әз һәр 
тьш ти бь са йа Wи дь ка рьм, Йе 
кӧ qә wа те дь дә мьн. 
14Ле wә qәнщ кьр, кӧ тән-

га си йа мьн да к’о мәк да мьн. 
15У бә ле һун жи за ньн гә ли 
фи ли пи йа, кӧ жь сә ре дан на-
си ни йа Мьз ги ни йе да га ва әз 
жь Мә кә дон йа йе дәр к’ә тьм, 
т’ӧ щь ви не т’әв к’а ри йе да дәс те 
хwә дь ре жи мьн нә кьр, пеш ть ри 

* 4:5 «Хӧ дан не зик ә» бь дӧ щу р’а те фә’м кь рь не: «Һа ть на Хӧ дан не зик 
ә» йан жи: «Хӧ дан не зи ки мә йә». 
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wә. 16Чьм ки ща рә ке-дӧ да әw 
тьш тед мьн р’а кер һа ти wә һ’ә та 
Т’е са ло ни ки йе жи шан дьн*. 
17Әз нә кӧ тьш тә ки п’еш к’еш 
дь хwа зьм, ле дь хwа зьм кӧ к’ар 
сәр һ’ә са бе wә да зе дә бә. 18Мьн 
һәр тьшт стан ди йә у на ва һә-
бу не да мә. Әw тьш тед кӧ wә 
бь дәс те Епа фро ди то мьн р’а 
шан дь нә әw бә си мьн ьн. Әw 
да йи на wә би нә кә хwәш ә, һ’ә-
ди йаф qә бул у ль Хwә де хwәш 
ә. 19У Хwә де йе мьн wе һ’ә му 
ке ма си йед wә пе wе хьз на Хwә йә 

р’у мә тә жь Мәсиһ Иса т’ь жи 
кә. 20Аwа шь кьр жь Хwә де у 
Ба ве мә, һ’ә та-һ’ә та йе! Аминф. 

Сьлаведахьрийе
21Т’ә ма ми йа щьм ә’ та Хwә-

де йә п’а ра Мәсиһ Иса сь лав 
кьн. Әw бь ра йед кӧ т’ә ви мьн 
ьн ль wә сь лав дь кьн. 22Т’ә-
ма ми йа щьм ә’ та Хwә де ль wә 
сь лав дь кә, ила һи әwед кӧ жь 
ма ла Qәй сәрф ьн. 

23К’ә рә ма Хӧ дан Иса Мәсиһ 
т’ә ви р’ӧ һ’е wә бә*. 

* 4:16 К’а ред Шан ди йа 17:1-9; Ко рьн т’и II, 11:9. 
* 4:23 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «К’ә рә ма Хӧ да не мә Иса Мәсиһ 
т’ә ви wә һ’ә му йа бә. Амин». 
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Пешготьн

Паw лос бь ве нә’ ме бәр бь р’и щь ви наф ба жа ре Ко лос йа йе да дь бә. 
Ко лос йа на ва Ас йа Бь ч’ук да, ба жа рә ки али йе р’о һь ла та Әфә се бу. 
Һ’и ме ве щь ви не р’аст ә бь дәс те Паw лос нә һа ть бу да ни не, ле жь 
али йе пьшт гь ре wи Епа фра се ко ло си да. Ле Паw лос ди са кь рь бу 
дәй не сту йе хwә, wә ки бо на щь ви на Ко лос йа йе бе хәм ни бә у жь 
Әфә се һә вал-хә ба тед хwә дь шан дә wьр, на ва к’и жа на да Епа фрас 
жи бу (1:7; 4:12-13). Паw лос за нь бу кӧ Ко лос йа йе да дәрс да ред шаш 
һә бун кӧ щьм ә’т һин дь кь рьн, wә ки мьл йа к’ә таф, хӧ дан ти йа у 
һ’ӧ кӧ мә ти йед жор ьн бь һ’ә би ньн (1:16; 2:18, 23). Әв дәрс да ред шаш 
ӧса жи һин дь кь рьн, кӧ гә рә ке р’аw-р’ь зь медф ә’дәт хwә йи кьн, 
бе нә сь нәт кь рь неф, һ’ә рамф нә хwьн, р’о жед һ’ә са бә ә’зиз хwәй 
кьн, сәр ве йә ке р’а дәр баз нә бьн (2:6-23). 

Мә рә ме Паw лос нә’ ме да әв ә, кӧ р’и йа р’аст ни ша ни ба wәр мән-
да кә у ве йә ке бь гь һи нә һ’ә му йа, кӧ т’ә не Иса Мәсиһ хь лаз бу наф 
т’ам дь дә, ле әw һ’ә му һ’ә бан дьн у ба wә ри йедф ма йин ба wәр мән-
да жь wе хь лаз бу не дур дь хьн. Хwә де бь дәс те Иса Мәсиһ дьн йа 
ә’фь ранд у бь Wи жи мә рь ва йеф вә дь гә р’и нә бәр бь Хwә. Иса сәр 
һ’ә му һ’ӧ кӧ мә ти йед ә’з ма на р’а йә у т’ә не Әw ә сә ре щь ви не. Т’ә не 
йәкти йа Мәсиһ да гӧ ма на хь лаз бу на мә рь ва йи йе һә йә. Пәй ван 
ши рә та р’а, wә ки әw һаш жь хwә һә бьн у жь ха ль фан дьн у һин-
кь рь нед ша шә нә р’аст дур бьн, паше п’а ра нә’ ме йә хь ла зи йе да 
Паw лос дәр һә qа жи йи на ну да дь дә к’ьф ше, гә рә ке һә лә qә ти йа 
ба wәр мән дед Мәсиһ һьн да ва һәв да ча wа бьн. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1-8) 
Бьн йа т’а Мәсиһ у кь ред Wи (1:9–2:19) 
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* 1:2 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «У Хӧ да неф мә Иса Мәсиһ». 
* 1:7 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «һьн да ва мә да» «һьн да ва wә-
да» һә йә. 
* 1:8 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Һ’ьз кь рь на на ва Р’ӧһ’ да». 

Мәсиһ да жи йи на ну (2:20–4:6) 
Паш го тьн (4:7-18) 

Сьлавкьрьн

11Жь Паw ло се бь ә’мь ре 
Хwә де шан ди йеф Мәсиһ 

Иса у жь Ти мо т’е йо йе бь ра, 
2щьм ә’ та Хwә де р’а, wан 

хушк-бь ра йед амь нә йәкти-
йа Мәсиһ да кӧ Ко лос йа йе да 
дь ми ньн: 

Дә бь ра к’ә рәмф у ә’дь ла йи йа 
Хwә де йе Ба веф мә* ль wә бә. 

ДӧаушькьрдайинаПаwлос
3Әм т’ь ме га ва бо на wә дӧа 

дь кьн, шь кь ри йа хwә ль Хwә де йе 
Ба ве Хӧ да неф хwә Иса Мәсиһ 
ти ньн, 4чьм ки мә бо на wе ба-
wә ри йаф wә йә сәр Мәсиһ Иса 
у wе һ’ьз кь рь на wә йә һьн да ва 
т’ә ма ми йа щьм ә’ та Хwә де да 
бь һис ти йә. 5Әв йәк жь ве гӧ ма-
не те, йа кӧ ә’з ма на да wә р’а те 
хwә йи кь рь не, бо на к’и жа не wә 
бь һис ти йә, га ва пеш да хә бә ра 
Мьз ги ни йе йә р’аст 6гь һиш тә 
wә. У әw Мьз ги ни т’ә ма ми йа 

дьн йа йе да дь гь һи жә у бәр дь дә, 
ча wа на ва wә да жи жь wе р’о-
же да, га ва wә бь һист у к’ә рә маф 
Хwә де т’ә ма ми йа р’ас ти йа wе ва 
нас кьр. 7Һун ве йә ке жь һә вал-
хӧ ла ме мә йи һ’ьз кь ри Епа фрас 
һин бу нә, кӧ һьн да ва мә да* 
бәр дәс ти ки Мә си һиф амьн ә. 
8Әwи бо на wе һ’ьз кь рь на кӧ 
Р’ӧһ’ да йә wә* мә р’а гот. 

9Бо на wе йә ке жи жь wе р’о же-
да гьр ти, га ва мә бо на wә бь һист, 
мә дәст жь дӧа у һи ви кь рь не нә-
к’ь шан ди йә, wә ки һун за нә бу на 
ә’мь ре Хwә де да гь һиш ти бьн, 
бь һ’ә му сәр wах тиф у за нә бу на 
р’ӧ һ’а ни ва т’ь жи бьн, 10wә ки 
һун бь ка рь бьн хwә ӧса хwәй 
кьн, ча wа ла йи qи Хӧ дан ә, һәр 
али йа ва ль Wи хwәш бен, һәр 
qән щи кь рь не да хwә йи бәр бьн, 
бь за нә бу на Хwә де бь гь һи жьн. 
11Бь ра һун анә го ри т’ә ма ми йа 
wе qә wа та Wи йә кӧ жь зо ра йи-
йа Wи йә хwә йи р’у мәт те qә wат 
бьн, кӧ һун һәр тьш ти да бь 
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* 1:12 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Бав Хwә де». 
** 1:12 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «һун» «әм» һә йә. 
* 1:14 Нав һь нәк дәст нь ви са ред паш wәх ти йе да аһа йә: «Бь ху на Кӧ р’е Wи». 
** 1:14 Әфә си 1:7. 
* 1:15 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Нь хӧ ри йе һ’ә му ә’фь ри на 
йә». «Нь хӧ ри» те фә’м кь рь не, кӧ әw бә ри һ’ә му ә’фь ри на һә бу йә у 
сәр wан р’а йә. Әв бә’ са һә лә qә ти йа Исайә т’әк т’ә не йә т’ә ви Хwә де 
дь кә, кӧ әw нә йә ки ә’фь ри йан хӧ ль qи йә, ле әв һә лә qә ти ча wа һә-
лә qә ти йа кӧр’ у ба ве йә. Аwа го ти бә ри ә’фь ран дь на дь не Кӧр’ һә бу. 
Бь ху ньн: Фи ли пи 2:6; Йу һ’ән на 17:5. 
* 1:18 Әфә си 1:22-23. 

ду мь ка дь реж сә бьр бь кьн. Бь 
әшq 12шь кь ри йа хwә бь дь нә 
Ба ве*, кӧ һун** ла йи qи ве йә ке 
кь рь нә, wә ки һун П’ад ша ти йа 
р’о на йе да т’ә ви щьм ә’ та Wи 
бь бь нә хwә йи п’ар. 13Әwи әм 
жь һ’ӧ кӧ мә ти йа тә’ рис та ни йе 
хь лазф кь рьн у щи-гӧ һас ти П’ад-
ша ти йа Кӧ р’е Хwә йи һ’ьз кь ри 
кь рьн, 14пе к’и жа ни* әм аза 
бун, аwа го ти мә бах шан дь на 
гӧ на станд**. 

К’ийәМәсиһ
ушьхӧлеWичьйә?

15 Әw ә су рә те Хwә де йе кӧ хӧйа 
на бә, 

 Әw Нь хӧ ри йе сәр һ’ә му 
ә’фь ри на р’а*. 

16 Чьм ки бь дәс те Wи һәр 
тьш тед ль ә’рд у ә’з ма на 
ә’фь ри нә, 

 чь кӧ хӧйа дь бьн, чь кӧ хӧйа 
на бьн, 

 һә гәр к’ӧр си йан хӧ дан ти 
бьн, 

 һә гәр сәр wер ти йан һ’ӧ кӧ-
мә ти бьн, 

 һәр тьшт бь дәс те Wи у бо на 
Wи ә’фь ри нә. 

17 Әw бә ри һәр тьш ти һә бу 
 у һәр тьшт бь са йа сә ре Wи 

щи йе хwә да дь ми ньн. 
18 Әw ә сә ре Бә дә не, аwа го ти 

сә ре щь ви неф, 
 дәст пе бу на wе у нь хӧ ри йе 

жь на ва мь ри йа*, 
 wә ки һәр тьш ти да Әw бь бә 

Йе пеш. 
19 Чьм ки ль Хwә де хwәш һат, 

кӧ т’ә ма ми йа бьн йа т’а 
хwә де ти йе на ва Wи да бә 

20 у бь Wи һәр тьш ти т’ә ви Хwә 
ль һәв би нә, 
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 һә гәр ль сәр ә’р де бә, йан 
жи ль ә’з ма на бә*, 

 бь wе ху на Wи йә сәр ха чеф 
р’ь жи йа йи ә’дь ла йи йе 
бь кә. 

21Һун жи кӧ wәх тә ке жь дәст 
фь кьр у кь рь нед хwә йә хь раб, 
хә риб у нә йа ред Хwә де бун, 22ле 
нь һа Әwи бь мь рь на Мәсиһә 
бә дә ни һун т’ә ви Хwә ль һәв 
анин, wә ки wә ль бәр Хwә 
пи розф, бе лә к’ә у бе сущ бь дә 
сә кь нан дь не. 23Ле т’ә не гә рә ке 
һун ба wә ри йе да һ’им гьр ти qә-
wин бь ми ньн у жь wе гӧ ма на 
Мьз ги ни йе нә к’ә вьн, йа кӧ wә 
бь һист у wан һ’ә му йа р’а, йед 
кӧ бьн п’ә р’е ә’з мен да дь ми ньн 
һа тә дан на син кь рь не. У әз, 
Паw лос бу мә бәр дәс ти йе wе. 

ЩәфайедПаwлосә
бонащьвинаХwәде

24Әз нь һа ван щә фа йед хwә да, 
к’и жа на кӧ бо на wә дь к’ь ши-
ньм, ша мә у wан тән га си йедф 
Мәсиһә ма йин бь ща ни йа 
хwә бо на Бә дә на Wи, йа кӧ 
щь винф ә, т’ә мам дь кьм. 25Әз 
wе щь ви не р’а бу мә бәр дәс ти, 
әв йәк али йе Хwә де да ча wа 

дәйн к’ә тә сту йе мьн, wә ки 
го ть на Хwә де т’ә ма ми йе пе ва 
бь гь һи нь мә wә, 26әw сӧ р’а кӧ 
жь дәwр у qӧр’ на да вә шар ти бу, 
ле нь һа щьм ә’ та Wи ва ә’йан бу. 
27Хwә де хwәст ль бәр щьм ә’ та 
Хwә вә кә, кӧ чь дәw лә мәнд ти кә 
хwә йи р’у мәт ве сӧ р’е да бо на 
һ’ә му мь лә та һә йә. У әw сӧр’ 
әв ә, кӧ Мәсиһ на ва wә да йә, 
аwа го ти һун гӧ ма на wе йә ке 
нә, кӧ п’а ра р’у мә те бьн. 28Әм 
Wи дан на син дь кьн, һәр кә си 
ши рәт дь кьн, һәр кә си бь һ’ә му 
сәр wах ти йе һин дь кьн, wә ки 
һәр кә си йәкти йа Мәсиһ да 
гь һиш ти ль бәр Хwә де бь дь нә 
сә кь нан дь не. 29Бо на wе йә ке 
жи әз дь хә бь тьм у анә го ри wе 
qә wа та Wи шә р’е хwә дь кьм, 
Йа кӧ на ва мьн да бь зо ра йи 
йа Хwә дь кә.

21Әз дь хwа зьм һун за нь бьн 
кӧ әз чь шә р’и дь кьм бо на 

wә, йед Лаw дьк йа йе у һ’ә му йед 
кӧ р’у бь р’у әз нә ди ть мә*. 2Әз 
аһа дь кьм, wә ки дьл шь ди йа йи 
бьн, һ’ьз кь рь не да бь бьн йәк у 
бь гь һи жь нә т’ә ма ми йа дәw лә-
мәнд ти йа фә’м да ри йе. Һьн ге 

* 1:20 Әфә си 2:16. 
* 2:1 Ә’йанти 1:11; 3:14. 
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әwе сӧ р’а Хwә де нас кьн, кӧ 
Мәсиһ ә. 3Әw ә к’ь ли та һ’ә му 
хьз на за нә бу не у сәр wах ти йа 
вә шар ти. 4Әз ве йә ке дь бе жьм, 
wә ки т’ӧ кәс wә бь за ре ши рьн 
нә ха ль фи нәф. 5Р’аст ә әз бә дә на 
хwә да жь wә дур ьм, ле р’ӧ һ’е 
хwә да т’ә ви wә мә у әз ша мә 
кӧ п’әр га ли йа wә йә т’ь фаqф у 
әw ба wә ри йа wә йә сәр Мәсиһ 
шь ди йа йи дь би ньм. 

ЖийинайәктийаМәсиһда
6Аwа wә ча wа Хӧ дан Мәсиһ 

Иса qә бул кьр, ӧса жи йәкти-
йа Wи да бь жин, 7р’аwф ави ти, 
сәр Wи че кь ри у ба wә ри йе да 
шь ди йа йи һ’им гьр ти бьн, ча wа 
һун һа ть нә һин кь рь не. У һәр 
гав бь дь ле р’а зи шь кь ри йе 
бь дь нә Wи. 
8Һаш жь хwә һә бьн, нә бә 

кӧ йәк бь сәр wах ти йа дә рә wә 
п’уч’ дь ле wә бь кә һе сир. Әw 
жь ә’дә тед мә рь ваф у сь хь редф 
ве дьн йа йе* тен, нә жь Мәсиһ. 
9Чьм ки т’ә ма ми йа бьн йа т’а 
Хwә де ти йе на ва Мәсиһе бә-

дә ни да йә 10у һун жи йәкти йа 
Wи да гь һиш ти нә, кӧ сә ре һ’ә му 
сәр wер ти йа у һ’ӧ кӧ мә ти йа йә. 
11Йәкти йа Wи да һун бь сь-

нә та бе дәст жь али йе Мәсиһ да 
дь ле хwә да һа ть нә сь нәт кь рь-
неф, жь бьн йа т’а хwә йә гӧ нә-
к’арф һа ть нә бь р’и не. 12Га ва һун 
пе аве һа ть нә нь хӧ ман дь неф, 
т’ә ви Wи һа ть нә дә фьн кь рь неф 
у бь wе нь хӧ ман дь не жи һун 
т’ә ви Wи жь мь рь не р’а бун, 
чьм ки wә ба wә ри йа хwә бь 
qә wа та Wи Хwә де йи ани, Йе 
кӧ Мәсиһ жь мь рь не р’а кьр*. 
13У һун wәх тә ке бь р’ӧ һ’а ни 
на ва нә һә qи йа у бьн йа т’а хwә-
йә гӧ нә к’а рә нә сь нәт кь ри да 
мь ри бун, ле Хwә де һун т’ә ви 
Мәсиһ сах кь рьн. Әwи һ’ә му 
нә һә qи йед мә бах шан дь нә мә* 
14у әw к’а ха за дәй нед мә йә кӧ 
бь qәй дә-qа ну ни мь qа бь ли мә 
һа ть бу нь ви са ре р’ә сит кьр, жь 
на ве һьл да хач ва мьх кьр*. 15Бь 
wи ха чи Мәсиһ ч’ә кед сәр wер 
у һ’ӧ кӧ мә тед тә’ рис та ни йе да 
да ни не, әw ча wа һе сир пәй 

* 2:8 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Шәх сед р’ӧ һ’а ни йә кӧ һ’ӧ кӧ ми сәр ве 
дьн йа йе дь кьн». 
* 2:12 Р’о ма йи 6:4. 
* 2:13 Әфә си 2:1-5. 
* 2:14 Әфә си 2:15. 
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Хwә бь рьн, на ва к’о ма Хwә йә 
сәр к’ә ти да кь рь нә сос рәт. 

16Аwа гӧһ нә дь нә т’ӧ кә си, йед 
кӧ бо на пьр са хwа рьн, вә хwа рь не 
йан жи бо на пьр са щә жь на у 
щә жь нед һи ва ну ӧса жи р’о жед 
шә ми йа, wә ло мә к’арф дь кьн*. 
17Әв һ’ә му си йа wан тьш та нә, 
йед кӧ wе бен, ле р’ас ти Мәсиһ 
ә. 18Нә бә кӧ йәк дәс те wә жь 
ләщ хә ла те бь кә, йе кӧ бь хwә-
нь мьз кь рь на һ’ь лә к’а ри, мьл йа-
к’әтф-һ’ә бан дь не у бь ги ро бу на 
ди ть нед бәр ч’ә’ ва мь жул ә. Йед 
ӧса бь фь кь ред п’у ч’ә мә рь ва-
йи п’ь шь ка хwә да дь wә рь мьн 
19у хwә иди ль Се ри на гь рьн, 
кӧ Мәсиһ ә. Бь Wи т’ә ма ми йа 
бә дә не бь п’әв гь рек у се вь ка ва 
һәв ва гь ре да йи те хwә йи кь рь не 
у бь ги һан дь на Хwә де дь гь һи жә, 
ль го ра хwәс ть на Wи*. 
20Аwа һә гәр һун т’ә ви Мәсиһ 

мь рь нә у жь сь хь ред ве дьн-
йа йе аза бу нә, иди һун чь ма 
ми на бә ре пәй ә’рф-ә’дә тед ве 
дьн йа йе дь чьн? Һун чь ма гӧһ 
дь дь нә т’ә ми йед аһа? Мә сә лә: 
21«Не зик нә бә, тә’м нә кә, ле 
нә к’ә вә». 22Әв һ’ә му мь жу ли жи 

wе п’уч’ бьн һә р’ьн, әва на жь 
т’ә ми у һин кь рь нед мә рь ва нә. 
23Фә’м да ри йә кӧ әв ә’рф-ә’дәт 
ча wа сәр wах ти хӧйа дь бьн, га ва 
дь кь нә сту йе хwә кӧ мьл йа к’ә-
та бь һ’ә би ньн, хwә нь мьз кьн 
у бә дә на хwә бь дь нә щә фе, ле 
әв һ’ә му мь qа бь ли бьн йа т’а гӧ-
нә к’ар т’ӧ тьш ти на кьн. 

Жийинануужийинакәвьн

31Аwа кӧ һун т’ә ви Мәсиһ 
жь мь рь не р’а бу нә, кӧ ӧса 

йә ль тьш тед жор ьн бь гә р’ьн, wе 
дә ра к’ӧ Мәсиһ ль мь ле Хwә де йи 
р’ас те р’у ньш ти йә*. 2Сәр тьш-
тед жор ьн бь фь кь рьн, нә кӧ сәр 
тьш тед ве дьн йа йе. 3Чьм ки һун 
мь рь нә у ә’мь ре wә т’ә ви Мәсиһ 
щәм Хwә де вә шар ти йә. 4Га ва 
Мәсиһ, кӧ ә’мь ре wә йә хӧйа 
бә, һу не жи һьн ге т’ә ви Wи бь 
р’у мә та Wи хӧйа бьн. 
5Аwа хwәс ть нед дь ле хwә йә 

ве дь не бь кӧ жьн: Бе на му си йе, 
һ’ә ра ми йеф, тә ме хь раб, дьл-
һа вь жи йа хь раб у ть ма йе, кӧ 
п’ут п’а рьс тиф йә. 6Әв ьн сә бәб 
кӧ хә зә ба Хwә де wе сәр wан 
мә рь вед кӧ нә гӧ р’аф Wи да нә 

* 2:16 Р’о ма йи 14:1-6. 
* 2:19 Әфә си 4:16. 
* 3:1 Зә бур 110:1. 
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бе. 7Wә жи wәх тә ке әw тьшт 
дь кь рьн, га ва wә на ва wан кь-
ред хь раб да дь жит. 
8Ле нь һа һун ван һ’ә му йа жь 

хwә дур хьн: Һер се, бәр зә qи-
йеф, хь ра би йе, тьш тед нә бу йи 
у хә бә ред нә ща йиз жь дә ве 
хwә. 9Һәв дӧ р’а дә рә wа нә кьн, 
чьм ки wә мә рь ве кә вьн кь ред 
wи ва жь сәр хwә ехьс ти йә* 
10у әwи ну ль хwә кь ри йә. Әw 
мә рь ве ну р’ож бь р’ож анә го-
ри су рә те Ә’фь ран да ре хwә те 
ну кь рь не, wә ки Хwә де т’ам нас 
кә*. 11Иди фьр qи нә на ва щь һуф 
у нә щь һу йа даф* һә йә, нә на ва 
сь нәт кь ри у нә сь нәт кь ри йа да, 
нә бар бар у бә йа ни йа да** у нә 
жи хӧ лам у аза йа да, ле сә ри 
Мәсиһ ә у Мәсиһ ә на ва һәр 
ба wәр мән ди да. 
12Аwа ча wа щьм ә’ та Хwә де йә 

бь жар ти йә пи роз у һ’ьз кь ри, 

дьл шә wа ти йе, qән щи йе, мь лук-
ти йе, бәр бь һе ри йе у сә бь ре ль 
хwә wәр гь рьн*. 13Ль һәв сә бьр 
кьн у ль һәв бь бах ши ньн, һә гәр 
га зь не йә ки ль һьн да ва йә ки да 
һә бә. Ча wа Хӧ дан* бах шан дә wә, 
һун жи ӧса бь бах ши нь нә һәв**. 
14У сәр ван һ’ә му йа да һ’ьз кь рь не 
ль хwә кьн, йа кӧ ван һ’ә му йа 
бь йәкти йа т’ам һәв ва гь ре дь-
дә. 15Бь ра ә’дь ла йи йа Мәсиһ 
сәр wер ти йе нет-фь кь ред wә 
бь кә. Бо на wе ә’дь ла йи йе һун 
һа ть нә га зи кь рь не, кӧ бь бь нә 
ми на бә дә нә ке. У ше кьр дар бьн. 
16Бь ра хә бә ра Мәсиһ бь дәw-
лә мәнд ти йа хwә ва на ва wә да 
бь ми нә. Бь һ’ә му сәр wах ти йе 
ль һәв һин кьн у ши рәт кьн, 
зә бу раф у һәр щу р’ә сть ра нед 
р’ӧ һ’а ни бь шь кьр да ри дь ле 
хwә да бо на Хwә де бьс ть рен*. 
17У чь жи кӧ һун бь хә бә ра йан 

* 3:9 Әфә си 4:22. 
* 3:10 Әфә си 4:24; Дәст пе бун 1:26. 
* 3:11 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Йу нан» кӧ ль вьр те фә’м кь-
рь не: «Нә щь һу». 
** 3:11 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ску ти». Әw ә’ши рә кә ч’ә’ вед 
йу на на да һә рә паш да ма йи бу. 
* 3:12-13 Әфә си 4:2. 
* 3:13 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Мәсиһ» йан жи «Хwә де бь 
дәс те Мәсиһ». 
** 3:13 Әфә си 4:32. 
* 3:16-17 Әфә си 5:19-20. 
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кь ра бь кьн, һәр тьш ти бь са йа 
на ве Хӧ дан Иса бь кьн, бь дәс те 
Wи шь кь ри йе бь дь нә Бав Хwә де. 

Т’әмийедбонанәфәред
малда

18К’ӧл фәт но, гӧ р’а ме ред хwә да 
бьн, ча wа кӧ ль йәкти йа Хӧ дан 
дь к’ә вә*. 19Мер но, к’ӧл фә тедф 
хwә һ’ьз бь кьн, дь ле wан нә е ши-
ньн*. 20За р’но, һәр тьш ти да гӧ р’а 
де у ба ве хwә да бьн, чьм ки әw 
йәк ль Хӧ дан хwәш те*. 21Бав но, 
һер са за р’ед хwә р’а нә кьн, wә ки 
әw бәр хwә нә к’ә вьн*. 
22Хӧ лам но, һәр тьш ти да гӧ-

р’а хwә йи йед хwә йә ве дь не да 
бьн, нә кӧ бь һ’ь лә к’а ри йе хwә 
бь кь нә дь ле мә рь ва кӧ бе нә 
к’ьф ше, ле бь дь ле сах у хофа 
Хӧ дан хӧ лам ти йе бь кьн*. 23У чь 
жи бь кьн, бь дьл у щан бь кьн, 
ча wа бо на Хӧ дан, нә кӧ бо на 
мә рь ва. 24За нь бьн кӧ һу не жь 
Хӧ дан бе нә хә лат кь рь не, wа ре 
жор ьн бьс ти ньн. Чьм ки Хӧ-

* 3:18 Әфә си 5:22; Пәт рус I, 3:1. 
* 3:19 Әфә си 5:25; Пәт рус I, 3:7. 
* 3:20 Әфә си 6:1. 
* 3:21 Әфә си 6:4. 
* 3:22-25 Әфә си 6:5-8. 
* 3:25 Qа ну на Дӧ ща ри 10:17; Әфә си 6:9. 
* 4:1 Әфә си 6:9. 

дан Мәсиһ р’а һун хӧ лам ти йе 
дь кьн. 25Ле йе нә һәq wе wә кә 
нә һә qи йа хwә бьс ти нә, чьм ки 
ль щәм Хwә де т’ӧ фьр qи т’ӧнә*.

 

41Хwә йи но, хӧ ла мед хwә р’а 
һә qи йе у р’ас ти йе бь кьн. 

Бь за нь бьн кӧ Хwә йе wә жи ль 
ә’з мен һә йә*. 

Хирәтадӧакьрьнеу
сәрwахтийа

һьндаванәбаwәрада
2Һәр гав хwә бь дь нә дӧа, 

дӧа кь рьне да һ’ьш йар бь ми ньн, 
шь кь ри йа хwә ль Хwә де би ньн. 
3Бо на мә жи дӧа бь кьн, wә ки 
Хwә де дә ри бо на хә бәр да не ль 
бәр мә вә кә, кӧ әм сӧ р’а Мәсиһ 
ә’лам кьн, бо на к’и жа не жи әз 
ван qәй да да мә. 4Дӧа бь кьн, 
кӧ әз wе ӧса зә лал бь дь мә 
ә’йан кь рь не, ча wа бор ще мьн 
әw гә рә ке бе го ть не. 
5Һьн да ва нә ба wә ра да сәр-

wахт бьн у дәст бь дь нә бәр 
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wәхт*. 6Бь ра хә бәр да на wә 
т’ь ме мә’ ри фә ти у хwе кь ри бә 
у бь за нь бьн кӧ ча wа ща йиз ә 
ща ба һәр кә си бь дьн. 

Сьлаведахьрийе
7Бо на мьн Ть хи ко wе һәр 

тьш ти wә р’а бе жә. Әw бь ра ки 
дә лал ә, бәр дәс ти ки амьн у 
һә вал-хӧ ла мә ки йәкти йа Хӧ-
дан да йә. 8Әз бо на wе йә ке 
wи сәр wә да дь ши ньм, wә ки 
һун һаш жь мә һә бьн у әw 
бь ве йә ке дьл бь дә wә. 9Әз 
wи т’ә ви бь ра йе мә йи амь ни 
дә лал Они си мо дь ши ньм, кӧ 
әw жь wә йә жи. Әwа на wә р’а 
wе бо на һәр тьш тед кӧ ль вьр 
дь qә wь мьн бе жьн*. 

10Әрис тар хо йе һә ва ле мь ни 
кә ле да ль wә сь лав дь кә, ӧса жи 
Мар qо се пьс ма ме Бар на басф. 
(Бо на wи wә т’ә ми стан ди йә. 
Га ва бе щәм wә, wи qә бул кьн.) 
11У Исайе кӧ же р’а Йус то жи 
дь бе жьн ль wә сь лав дь кә. Әва-
на т’ә не жь али йе ба wәр мән дед 
щь һу йа даф бо на П’ад ша ти йаф 

Хwә де т’ә ви шь хӧ ле мьн ьн у би на 
мьн бь wан дәр к’ә ти йә. 12Сь-
ла ве Епа фра се хӧ ла ме Мәсиһ 
Иса жи ль wә һә нә, кӧ әw йәк 
жь wә йә. Әw һәр гав бь дьл у 
щан бо на wә дӧа дь кә, wә ки һун 
гь һиш ти мь qәр’м сә кь ни бьн, 
т’ә ма ми йа ә’мь ре Хwә де да ба wәр 
бьн. 13Әз шә’ дә мә, кӧ әw гә лә ки 
бо на wә, ӧса жи бо на йед Лаw-
дьк йа йе у Һи ра по ли се да хи рәт 
дь кә. 14Лу qа йе дох то ре дә лал ль 
wә сь лав дь кә, ӧса жи Ди мас. 
15Сь ла ве бь дь нә хушк-бь ра йед 
Лаw дьк йа йе*, Ним фа са хушк у 
щь ви на ма ла wе да**. 16Га ва әва 
нә’ ма на ва wә да бе хwән дь не, 
ӧса бь кьн кӧ щь ви на Лаw дьк-
йа йе да жи бе хwән дь не у нә’ ма 
лаw дь ки йа р’а шан ди жи һун 
бь ху ньн. 17У бе жь нә Ар хи по: 
«Бо на wи qӧ ль хе кӧ тә жь Хӧ-
дан стан ди йә, мь qа ти хwә би, 
кӧ би ни се риф»*. 
18Әва сь ла ва мьн Паw лос 

ә, мьн бь дәс те хwә нь ви си. 
Qәй дед мьн бир нә кьн! 

К’ә рә ма Хwә де wә р’а бә. 

* 4:5 Әфә си 5:16. 
* 4:9 Фь ли мон 1:10-12. 
* 4:15-16 Ә’йанти 1:11; 3:14. 
** 4:15 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «Ним фа са хушк у щь ви на ма ла 
wе да» «Ним фа се (бь ра) у щь ви на ма ла wи да» һә йә. 
* 4:17 Фь ли мон 1:2. 
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НӘ’МАПАWЛОСӘПЕШЬН
Т’ЕСАЛОНИКИЙАР’А

Пешготьн

Ба жа ре Т’е са ло ни ке әw п’ай т’әх те qә за Мә кә дон йа йе йә Р’о ма йе 
бу. Паw лос ль wьр дь ма у р’е wи ти йа хwә йә дӧ да да һ’и ме щь ви нә кеф 
жи авит, пәй Фи лип йа йе р’а (К’а ред Шан ди йа 17:1). Ле пе р’а-пе р’а 
щь һуф р’а бу нә мь qа бь ли Паw лос, ч’ә’в нә ба ри дь кь рьн, кӧ шь хӧ ле 
дан на син кь рь на wи пеш да дь чу (К’а ред Шан ди йа 17:5-9). Бо на 
wе йә ке Паw лос Т’е са ло ни ке һьшт чу Бә ро йа йе. Паше ча хе әw 
дәр ба зи Ко рьн т’е бьбу, жь Ти мо т’е йо йе һә вал-хә ба те хwә бо на 
һ’а ле щь ви на Т’е са ло ни ке у р’а бун-р’у ньш ть на wан пе дь һ’ә сә. 
Әв бу мә’ ни, кӧ Паw лос нә’ мә т’е са ло ни ки йа р’а нь ви си, wә ки 
дьл бь дә бәр wан у wан бь шь ди нә. Һь нәк за нә йед К’ь те баф Пи роз 
һа ть нә сәр wе фь кь ре, кӧ әва нә’ ма на ва Пәй ма на Ну да, нь ви са ра 
һә рә пе шьн ә, са ла 50-да. 

Нә’ ме да Паw лос р’а зи бу на хwә Хwә де ти нә бо на һ’ьз кь рьн у 
ба wә ри йаф wан. Бир ти нә кӧ wи ча wа р’о жед хwә т’ә ви wан дәр баз 
кь рь нә у нәх ше хwә ни ша ни wан да йә. Паше ща ба гә ләк пьр сед 
wан дь дә, к’и жан дәр һә qа мь рьн-р’а бун у һа ть на Исада бун: Мә-
сә лә, һә гәр ба wәр мән дәк бә ри һа ть на Иса бь мь рә, wе бь гь һи жә 
жи йи наф һ’ә та-һ’ә та йе, йан на? У к’ән ге Исайе бе? Хwәс ть на 
Паw лос әw ә кӧ ба wәр мәнд на ва ә’дь ла йи у сь ла мә ти йе да бь жин, 
бь wе гӧ ма не һи ви йа һа ть на Мәсиһ бьн. 

Әва нә’ ма нь һа жи ща ба пьр са wан дь дә, йед кӧ жь мь рь не хофе 
дь к’ь ши ньн, чьм ки әw дь бе жә нә һ’әw щә йә wәхт у сь һ’ә та һа ть-
на Wи йә дӧ да бь за нь бьн, ле бә ле ча wа за р’ед р’о на йе ба wәр мәнд 
гә рә ке һәр гав бо на һа ть на Wи һа зьр бьн (5:1; 5:10). 
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* 1:1 Бь йу на ни «Сил ва но» нь ви сар ә, кӧ щу р’ә ки на ве «Си лас» ә. 
** 1:1 Нав дәст нь ви са ред паш wәх ти йе да әв жи һә йә: «Ә’дь ла йи йа Бав 
Хwә де йе мә у Хӧ дан Иса Мәсиһ». 
* 1:6 К’а ред Шан ди йа 17:5-9. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1) 
Р’а зи бун у шь кьр да йин (1:2–3:13) 
Жи йи на кӧ ль Хwә де хwәш те (4:1-12) 
Һин кь рьн бо на һа ть на Иса (4:13–5:11) 
Т’ә ми йед ахь ри йе (5:12-22) 
Паш го тьн (5:23-28) 

Сьлавкьрьн

11Жь Паw лос, Си лас* у 
Ти мо т’е йо, 

щь ви наф Т’е са ло ни ки йа р’а, 
йа кӧ п’а ра Бавф Хwә де у Хӧ данф 
Иса Мәсиһ ә: 

Дә бь ра к’ә рәмф у ә’дь ла йи** 
ль wә бә. 

Жийинубаwәрийаф
т’есалоникийа

2Әм һәр гав бо на wә һ’ә му йа 
р’а зи бу на хwә дь дь нә Хwә де, 
на ва дӧа йед хwә да т’ь ме wә бир 
ти ньн. 3Әм кь ред ба wә ри йаф 
wә, хә ба та wә йә жь һ’ьз кь рь не 
у сә бь ра wе гӧ ма на wә йә сәр 
Хӧ да неф мә Иса Мәсиһ ти нь нә 
би ра хwә ль бәр Хwә де, Ба ве 

мә. 4Әм за ньн хушк-бь ра но, кӧ 
һун Хwә де да һ’ьз кь ри у бь жар ти 
нә, 5чьм ки Мьз ги ни да йи на 
мә нә кӧ т’ә не бь хә бә ре wә-
р’а һа тә да йи не, ле ӧса жи бь 
qә wа те, бь Р’ӧ һ’еф Пи роз у бе 
шь ки йе. Һун за ньн әм бо на wә 
на ва wә да ча wа бу нә. 6У wә жи 
ч’ә’в да мә у Хӧ дан, на ва гә ләк 
тән га си йа даф хә бәр qә бул кьр, 
бь әш qа Р’ӧ һ’е Пи роз ша бун*. 
7Бь ви аwайи һун бо на һ’ә му 
ба wәр мән дед Мә кә дон йа йе у 
Аха йа йе бу нә нәх шәк. 8Чьм ки 
әw хә бә ра дәр һә qа Хӧ дан да 
жь wә дәр к’әт бә ла бу, нә кӧ 
т’ә не на ва Мә кә дон йа йе у 
Аха йа йе да, ле бә ле бо на wе 
ба wә ри йа wә йә сәр Хwә де, 
һәр дә ра бә ла бу йә, ӧса кӧ иди 
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нә һ’әw щә йә кӧ әм тьш тә ки 
сәр да зе дә кьн. 9Чьм ки әwа на 
бо на мә дь бе жьн, кӧ wә ча wа 
әм qә бул кь рь нә у ча wа һун жь 
п’у та ль Хwә де вә гә р’и йа нә, 
кӧ хӧ лам ти йе Хwә де йе сах у 
р’аст р’а бь кьн 10у жь ә’з ма на 
һи ви йа һа ть на Кӧ р’е Wи бьн, 
к’и жан кӧ Wи жь на ва мь ри йа 
р’а кьр, Исайе кӧ мә жь хә зә ба 
те хь лазф дь кә. 

К’ареПаwлос
льТ’есалоникеда

21Һун хwә ха жи за ньн 
хушк-бь ра но, кӧ әм ба-

ди һә wаф нә һа ть нә щәм wә. 
2Мә пе ши йе Фи лип йа йе да 
щә фа к’ь шан дь бу у һа ть бу нә 
р’ә зил кь рь не, ча wа һун за ньн, 
паше мә бь qә wа та Хwә де йе 
хwә ди са тӧ рӧш кьр, на ва wе 
мь qа бь ли йа гь ран да Мьз ги-
ни йа Хwә де wә р’а бе жьн*. 3Ве 
һи ви кь рь на мә да нә тьш тә ки 
хе льф һә йә, нә һ’ә ра миф у нә 
жи фел ба зи. 4Ле ча wа Хwә де 
әм ла йи qи ве йә ке кь рьн у 
Мьз ги ни да йин спар тәф мә, 
әм ӧса хә бәр дь дьн. Әм ӧса 
на кьн кӧ ль мә рь ваф хwәш 

бен, ле ль Хwә де, Йе кӧ дь ле 
мә ә’нә нә дь кә. 5Мә го ть нед 
хwә да һ’ь лә к’а ри нә кь рьн, ча wа 
һун за ньн, нә жи пәй ть ма йа 
т’әр кә ль пас кь ри* к’ә тьн. Хwә де 
шә’ дә йә! 6Нә жи әм на ве хwә 
гә р’и йан, нә на ва wә да, нә на ва 
йед ма йин да, 7бә ле мә дь ка рь-
бу ча wа шан ди йедф Мәсиһ сәр 
wә бь бу на бар гь ра ни. Ле бә ле 
әм на ва wә да р’у нәрм бу нә, 
ча wа кә ва ник кӧ за р’ед хwә р’а 
дь р’ь щь фә. 8Ӧса жи дь ле мә 
сәр wә дь шә wь ти, һ’ә та кӧ мә 
дь хwәст нә кӧ т’ә не Мьз ги ни йа 
Хwә де бь да wә, ле ә’мь ре хwә 
жи, чьм ки һун бь бу нә дә ла ли-
йед мә. 9Әw хә бат у щә фе мә 
те би ра wә хушк-бь ра но? Әм 
шәв у р’ож дь хә бь тин, кӧ сәр 
wә т’ӧ кә си нә бь нә бар гь ра ни, 
га ва мә Мьз ги ни йа Хwә де wә р’а 
дан на син кьр. 
10Һун хwә ха шә’ дә нә, ӧса 

жи Хwә де, кӧ әм т’ә ви wә ба-
wәр мән да ча wа һ’ә лал, р’аст 
у бе qӧ сур р’а бун-р’у ньш тьн. 
11Һун п’ак за ньн әм һьн да ва 
wә һәр кә си да ӧса бу нә, ча wа 
бав һьн да ва за р’ед хwә да. 12Мә 
дьл дь да wә, ль бәр дь ле wә да 

* 2:2 К’а ред Шан ди йа 16:19-24; 17:1-9. 
* 2:5 Бь го ть нә кә дьн: «Кь рас кь ри, вә шар ти». 
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дь һа тьн у ла ва жь wә дь кьр, кӧ 
һун ла йи qи Wи Хwә де йи бь мә-
шьн, Йе кӧ һун га зи П’ад ша ти 
у р’у мә та Хwә кь рь нә. 
13У бо на ве йә ке жи әм һәр 

гав р’а зи бу не дь дь нә Хwә де: 
Га ва wә жь мә хә бә ра Хwә де 
бь һист, wә нә кӧ ча wа хә бә-
ра мә рь ва йе, ле ча wа хә бә ра 
Хwә де qә бул кьр, р’аст жи ӧса 
йә, кӧ на ва wә ба wәр мән да да 
Йа хwә дь кә. 14Чьм ки һун жи 
хушк-бь ра но, к’ә ть нә һ’а ле 
wан щь ви нед Хwә де йә п’а ра 
Мәсиһ Иса, кӧ ль Щь һус та неф 
нә, wә жи хут әw щә фа дәс те 
мь лә те хwә да к’ь шан дьн, ча wа 
wан жи дәс те wан щь һу йа даф*, 
15йед кӧ һьн Хӧ дан Иса, һьн 
жи п’е хәм бәр кӧш тьн у әм 
жи зе ран дьн. Әва на ль Хwә де 
хwәш на йен у мь qа бь ли дь-
не-ә’ла ме нә! 16Ва на дь кьр, 
wә ки әм нә щь һу йа р’аф хә бәр 
нә дьн, кӧ әw хь лазф бьн. Бь ве 
йә ке һәр гав к’а са хwә йә гӧ на 
да дь гьр тьн у һәй нә сәр хә зәб 
ани нә сә ре хwә. 

Паwлосһ’әйра
т’есалоникийадабу

17Ле әм хушк-бь ра но, р’аст 
ә дә мә кә кьн р’у бь р’у жь һәв 
хә риб к’ә тьн, (ле нә бь дь ла), 
әм һе к’ә ть нә дә ма на ди ть на 
р’у йе wә. 18Мә хwәст әм бь-
һа та на щәм wә, мьн Паw лос 
хwә ха жи хwәст чәнд ща ра 
бем, ле ми ре щьнф р’е нә да мә. 
19Бә ле к’и йә гӧ ма на мә, йан 
жи ша бун, йан әw к’о фи йаф 
әм пе дь фь р’ьн, бәр Хӧ да не мә 
Иса, wи зә ма не һа ть на Wи да, 
һә гәр нә һун? 20Р’аст һун ьн 
әw р’у спи ти у ша бу на мә.

 

31Һәй нә сәр, мә иди нь-
ка рь бу сә бьр бь кь ра. Әм 

ше wь рин, кӧ әм т’ә не бь ми нь-
нә Ат’и на йе* 2у Ти мо т’е йо йе 
бь ра йе мә, йе кӧ т’ә ви мә бо на 
Хwә де*, Мьз ги ни йа Мәсиһ да 
дь хә бь тә, сәр wә да бь ши ньн, 
кӧ ба wә ри йа wә qә wин кә у дьл 
бь дә wә, 3wә ки ван тән га си-
йа да т’ӧ кәс жь wә нә ль к’ӧ мә. 

* 2:14 К’а ред Шан ди йа 17:5. 
* 3:1 К’а ред Шан ди йа 17:15. 
* 3:2 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Һә вал-хә ба те Хwә де». Нав һь нәк дәст нь ви-
са ра да аһа йә: «Qӧ льх к’ар у һә вал-хә ба те Хwә де» у нав һь нәк дәст нь-
ви са ред паш wәх ти йе да аһа йә: «Qӧ льх к’а ре Хwә де у һә вал-хә ба те мә». 
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Чьм ки һун хwә ха за ньн кӧ әв 
йә ка на бо на мә нә. 4Бә ле га ва 
әм щәм wә бун, мә һе һьн ге да 
wә р’а дь гот, кӧ әме р’ас ти тән-
га си йа бен у ӧса жи бу, ча wа һун 
за ньн. 5Бо на ве йә ке мьн иди 
сә бьр нә кьр, Ти мо т’е йо шанд, 
wә ки әз һаш жь ба wә ри йа wә 
һә бьм, кӧ нә бә Ще р’ь банд кьр 
һун ще р’ь бан дь бьнф у щә фе мә 
дә йа һә р’ә. 
6Ле нь һа Ти мо т’е йо жь щәм 

wә сәр мә да вә гә р’и йа у мьз-
ги ни йа ба wә ри у һ’ьз кь рь на 
wә да мә. Wи гот, кӧ wә әм 
хwәш би ра хwә да хwәй кь рь нә 
у һ’әй ра мә да нә, ча wа әм жи 
йа wә да*. 7Аwа хушк-бь ра но, 
на ва һ’ә му тә’ ли у тән ги йед 
мә да бь әш qи wе ба wә ри йа 
wә бин һа тә бәр мә, 8чьм-
ки га ва һун р’и йа Хӧ дан да 
мь qәр’м дь ми ньн, бин жи 
те бәр мә. 9Әм чь р’а зи бу не 
дь ка рьн бь дь нә Хwә де бо на 
wә у wан һ’ә му ша бу на, кӧ әм 
бо на wә ль бәр Хwә де йе хwә 
ша дь бьн? 10Әм шәв у р’ож 
бь дьл у щан р’ә ща дь кьн, кӧ 
р’у йе wә бь би ньн у ке ма си йа 

ба wә ри йа wә т’ь жи кьн. 11Дә 
бь ра Хwә де, Ба ве мә хwә ха у 
Хӧ да не мә Иса р’и йа мә р’аст 
кә, әм бе нә щәм wә. 12Бь ра 
Хӧ дан һ’ьз кь рь на wә һьн да ва 
һәв у һ’ә му йед ма йин да бь гь-
һи нә у зе дә кә, ча wа йа мә жи 
һьн да ва wә да һә йә. 13Дә бь ра 
Әw дь ле wә бь шь ди нә, wә ки 
һун пи ро зи йе даф бе qӧ сур бьн, 
ль бәр Хwә де Ба ве мә, wәх те 
һа ть на Хӧ да не мә Иса, һ’ә му 
пи ро зед Хwә ва т’ә ва йи. 

ЖийинакӧХwәдехwәште

41Һәй нә сәр хушк-бь ра-
но, әм бь на ве Хӧ дан Иса 

һи ви у р’ә ща жь wә дь кьн, кӧ 
һун ча wа жь мә һин бун ӧса 
бь мә шьн, кӧ ль Хwә де хwәш 
бен, ча wа дь чьн жи у wе йә ке да 
һе пеш да һә р’ьн. 2Чьм ки һун 
за ньн мә бь са йа Хӧ дан Иса 
чь т’ә ми да нә wә. 3Хwәс ть на 
Хwә де әw ә, кӧ һун һ’ә лал бьн, 
жь qа ви йеф дур бьн. 4Бь ра жь 
wә һәр кәс жи за нь бә qа ль бе 
хwә һ’ә лал у бь на му си хwәй 
кә*, 5нә бь хwәс ть на тә ме хь-
раб, ми на п’ут п’а рьс таф, йед кӧ 

* 3:6 К’а ред Шан ди йа 18:5. 
* 4:4 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бь ра жь wә һәр кәс за нь бә ча wа һ’ә лал 
у бь на му си т’ә ви жь на хwә бь жи». 
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Хwә де нас на кьн. 6Бь ра нә бә 
кӧ йәк wе йә ке да жь ә’сьл ти йе 
дә ре у на му са хушк-бь ра р’а 
бь ли зә. Хӧ да не бо на ван һ’ә му 
тьш та һ’әй фе жь мә рь ва һьл дә, 
ча wа мә әв йәк пеш да wә р’а 
гот у бь мә’ ри фә ти т’ә ми ль 
wә кьр. 7Чьм ки Хwә де га зи мә 
ль һ’ә ра ми йе нә кь ри йә, ле ль 
һ’ә ла ли йе. 8Аwа к’и ве т’ә ми-
йа һ’ә ла ли йе т’әх сир дь кә әw 
ме рьв т’әх сир на кә, ле Хwә де, 
Йе кӧ Р’ӧ һ’е Хwә йи Пи роз жи 
дь дә wә. 
9Ле бо на һ’ьз кь рь на һьн-

да ва хушк-бь ра да, тьш тә ки 
мә т’ӧнә wә р’а бь нь ви сьн, 
чьм ки һун хwә ха жь Хwә де 
һин бу нә, кӧ һәв һ’ьз бь кьн. 
10У һун иди wе һ’ьз кь рь не 
һьн да ва һ’ә му хушк-бь ра йед 
т’ә ма ми йа Мә кә дон йа йе да 
дь дь нә к’ьф ше. Ле әм һи ви 
жь wә дь кьн хушк-бь ра но, кӧ 
һун wе йә ке да һе пеш да һә р’ьн. 
11Бь кьн кӧ һун гь ран-сә qь р’и 
бь жин у жь wә һәр кәс шь хӧ ле 
хwә ва мь жул бә у бь дәс те хwә 
бь хә бь тә, ча wа мә т’ә ми ль wә 
кьр, 12wә ки п’әр га ли йа wә 
т’ә ви йед дәр ва мә’ ри фә ти бә 
у һун һ’әw ще тьш тә ки нә бьн. 

ҺатьнаХӧдан
ур’абунамьрийа

13Хушк-бь ра но, әм дь хwа зьн 
кӧ һун дәр һә qа мь ри йа да за-
нь бьн, wә ки бәр хwә нә к’ә вьн, 
ми на әwед бе гӧ ман. 14Аwа һә гәр 
әм ба wәр дь кьн, кӧ Иса мьр у 
жь мь рь не р’а бу, ӧса жи Хwә де 
wе мь ри йед сәр ба wә ри йа Иса 
т’ә ви Wи вә гә р’и нә. 15Әм ве 
йә ке бь го ть на Хӧ дан wә р’а 
дь бе жьн: Әм кӧ һ’ә та һа ть на 
Хӧ дан бь жин сах бь ми ньн, т’ӧ 
щар пе ши йа мь ри йа на к’ә вьн*. 
16Хӧ да не хwә ха бь ә’ла мә ти кә 
фәр ма ни, бь дән ге сә рәк мьл-
йа к’әтф у ле хьс ть на бо р’и йа 
Хwә де жь ә’з мен бе хwа ре у 
әw мь ри йед кӧ ба wә ри йа хwә 
Мәсиһ ани бун, wе пе ши йе жь 
мь рь не р’а бьн, 17паше, әм кӧ 
сах ма нә, т’ә ви wан ә’w ра ва 
бе нә р’а һьш ть не, һә wе да р’ас ти 
Хӧ дан бен у бь ви аwайи әме 
һ’ә та-һ’ә та йе т’ә ви Хӧ дан бьн. 
18Аwа бь ван хә бә ра бәр дь ле 
һәв да wә рьн. 

ҺатьнаХӧдандаһазьрбьн

51Ле бо на wәхт у зә ма на 
хушк-бь ра но, нә һ’әw щә йә 

* 4:15-17 Ко рьн т’и I, 15:51-52. 
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әм тьш тә ки wә р’а бь нь ви сьн, 
2чьм ки һун хwә ха п’ак за ньн 
кӧ Р’о жаф Хӧ дан wе ми на дь зе 
шә ве бе*. 3Га ва бе жьн: «Дь не 
сә qь р’и у бе хо фи йә», һьн ге 
хә зә бе ньш ке ва сәр wан да бе, 
ми на еша к’ӧл фә таф һ’әм лә у 
wе нь ка рь бьн qәт же хь лаз бьн. 
4Ле һун хушк-бь ра но, тә’ ри-
йе да ни ньн кӧ әw Р’ож ми на 
дь зә ки сәр wә да бь гь рә. 5Һун 
һ’ә му жи за р’ед р’о на йи йе нә 
у за р’ед р’о же нә. Әм нә йед 
шә ве нә, нә жи йед тә’ ри йе 
нә. 6Аwа әм хә wе да нә ми ньн 
ми на йед ма йин, ле һ’ьш йар 
у сәр хwә бьн. 7Чьм ки әwед 
кӧ р’а дь зен, шә ве р’а дь зен у 
әwед кӧ сәрх wәш дь бьн, шә ве 
сәрх wәш дь бьн. 8Ле әм кӧ йед 
р’о же нә, гә рә ке сәр хwә бьн: 
Зь рь һ’а ба wә ри йе у һ’ьз кь рь не 
ль хwә wәр гь рьн, к’ӧм зь рь һ’е 
гӧ ма на хь лаз бу не жи бь дь нә 
сә ре хwә*. 9Хwә де әм бо на хә-
зә бе к’ьфш нә кь рь нә, ле wә ки 
хь лаз бу не бьс ти ньн, бь дәс те 
Хӧ да не мә Иса Мәсиһ. 10Әw 
бо на мә мьр, wә ки әм һә гәр 
сах бьн йан мь ри бьн, т’ә ви 
Wи бь жин. 11Бо на ве йә ке дьл 

бь дь нә һәв у али к’а ри йа һәв-
дӧ бь кьн, ча wа һун дь кьн жи. 

Т’әмиусьлаведахьрийе
12Әм һи ви жь wә дь кьн 

хушк-бь ра но, qә дь ре wан бь-
гь рьн, йед кӧ на ва wә да дь хә-
бь тьн, жи йи на хwә де на си йе да 
сә’ ви ти йе ль wә дь кьн у wә 
ши рәт дь кьн. 13Qә дь ре wа на 
бь һ’ьз кь рь не һе бь льнд бь гь-
рьн бо на шь хӧ ле wан. Һәв р’а 
т’ь фаqф бьн. 14Әм һи ви жь wә 
дь кьн хушк-бь ра но, 
 йед бе п’әр га лә бе хи рәт ши-

рәт кьн, 
 дьл бь дь нә бәр тьр со нә ка, 
 ке ри к’ә ти йа wә рьн, 
 һьн да ва һ’ә му йа да сә бь ра 

wә һә бә. 
15Һаш жь хwә һә бьн, нә бә кӧ 
йәк жь бәр хь ра би йе ва хь ра-
би йе бь кә, ле һәр гав сәр не та 
qән щи йе бьн, һьн бо на һәв, 
һьн жи бо на һ’ә му йа. 
16 Һәр т’ьм ша бьн, 
17 һәр гав дӧа бь кьн, 
18 һәр тьш ти да р’а зи бу не бь-

дьн, чьм ки әв ә хwәс ть на 
Хwә де бь са йа Мәсиһ Иса 
бо на wә. 

* 5:2 Мәт та 24:43; Лу qа 12:39; Пәт рус II, 3:10. 
* 5:8 Иша йа 59:17; Әфә си 6:13-17. 
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19 Р’ӧ һ’е Пи роз нә тә мь ри ньн. 
20 П’е хәм бәр ти йаф бе р’у мәт 

нә кьн. 
21 Һәр тьш ти бь ще р’ь би ньн, 

тьш тед qәнщ qә wин бь-
гь рьн. 

22 Жь һәр щу р’ә хь ра би йе дур 
к’әвьн. 

23Дә бь ра Хwә де йе кӧ ә’дь ла-
йи йе дь дә, Хwә ха wә лап бӧ һӧр-
ти-жь ба рә кә, т’ә ма ми йа р’ӧһ’, 
нь фус у qа ль бе wә бе qӧ сур хwәй 

кә, һ’ә та һа ть на Хӧ да не мә Иса 
Мәсиһ. 24Амьн ә Әwи кӧ га зи 
wә дь кә, wе ми йа сәр кә жи. 

25Хушк-бь ра но, бо на мә жи 
дӧа бь кьн. 26Сь ла ве бь дь нә 
һ’ә му хушк-бь ра, бь р’а му са на 
ши ре һ’ә лал. 27Әз ль бәр Хӧ дан 
дь кь мә дәй не сту йе wә, кӧ һун 
ве нә’ ме бәр һ’ә му хушк-бь ра 
бь ху ньн. 
28К’ә рә ма Хӧ да не мә Иса 

Мәсиһ wә р’а бә. 
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НӘ’МАПАWЛОСӘДӦДА
Т’ЕСАЛОНИКИЙАР’А

Пешготьн

На ва щь ви наф ба wәр мән дед Т’е са ло ни ке да дәр һә qа һа ть на 
Мәсиһә дӧ да да дәнг-бә’ сед щу р’ә-щу р’ә пеш да дь һа тьн у әw т’ә ви-
һәв дь кь рьн. Паw лос нә’ ма хwә йә дӧ да да сәр пьр са wан дь сә кь нә, 
йед кӧ һин дь кь рьн кӧ һа ть на Мәсиһ иди бу йә жи. Шан диф wан 
ти нә сәр р’ас ти йе, шь ро вә дь кә кӧ пе ши йа һа ть на Мәсиһ гә рә ке 
нә һә qи у хь ра би бь гь һи жь нә wе дә рә ща хь ра би йе йә һә рә бь льнд, 
бь р’е бә ри йа wи Мә рь ве Нә һә qи йе. Әwе һьн ге к’ьфш бә у мь qа бь ли 
Мәсиһ р’а бә (2:1-12). Паw лос сәр wан пьр сед фәрз дь сә кь нә, кӧ 
хwән дә ван на ва ба wә ри йаф хwә да р’аст у һ’им гьр ти бь сә кь ньн, 
зе ран дьн, щә фа у дә’w-до за нә нь һе р’ьн (1:4, 6-7), хwә р’а нә ди ти 
у бе п’әр га лә бе хи рәт ни бьн у бь ху да на хwә бь жин (3:6-12), ча wа 
кӧ хwә ха дь кә, на ва qән щи кь рь не да бьн (3:13-15). Аwа го ти ба-
wә ри йе нә кьн мә’ ни, кӧ жь wан щаб да ри йа бь р’ә вьн, к’и жан кӧ 
Хwә де да нә ба wәр мән да, бо на жи йи на хwә де на си йе йә һәр р’ож. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1-2) 
Р’а зи бун у пә сьн да йин (1:3-12) 
Һин кь рьн бо на һа ть на Иса (2:1-17) 
Ши рә тед бо на ба wәр мән да (3:1-15) 
Паш го тьн (3:16-18) 
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* 1:1 Бь йу на ни «Сил ва но» нь ви сар ә, кӧ щу р’ә ки на ве «Си лас» ә. 

Сьлавкьрьн

11Жь Паw лос, Си лас* у 
Ти мо т’е йо, 

щь ви на Т’е са ло ни ки йа р’а, 
йа кӧ п’а ра Ба веф мә Хwә де у 
Хӧ данф Иса Мәсиһ ә: 
2Дә бь ра к’ә рәмф у ә’дь ла-

йи йа Хwә де, Ба ве мә у Хӧ дан 
Иса Мәсиһ ль wә бә. 

ҺатьнаХӧданИсайәдӧда
уР’ожафАхрәте

3Әм дәйн дар ьн, кӧ һәр 
гав бо на wә р’а зи бу не бь дь нә 
Хwә де хушк-бь ра но у әв йәк 
һәq ә жи, чьм ки ба wә ри йаф wә 
р’ьнд дь гь һи жә у һ’ьз кь рь на 
wә һьн да ва һәв да зе дә дь бә. 
4Лә ма әм хwә ха жи на ва щь-
ви нед Хwә де да пе wә дь фь р’ьн, 
бо на сә бьр у ба wә ри йа wә, 
чьм ки һун wан һ’ә му зе ран-
дьн у тән га си йаф дь к’ь ши ньн, 
йед кӧ те нә сә ре wә. 5Әв йәк 
из бат дь кә, кӧ ди wа на Хwә де 
р’аст ә. У бь ви аwайи һу не 
һе жа йи П’ад ша ти йаф Хwә де 
бьн, бо на к’и жа не жи һун wан 
тә’ ли-тән ги йа дь би ньн. 6Бә ле 
әв ә һә qи йа Хwә де: Йед тән га-
си йе дь дь нә wә, Хwә де жи wе 

wан бь дә тән га си йе 7у йед жь 
wә тән га си йе да нә, т’ә ви мә 
бь дә һе са кь рь не. Әве аһа бә, 
га ва Хӧ дан Иса т’ә ви мьл йа-
к’ә тедф Хwә йә зор жь ә’з мен ва 
бь к’у ра егьр хӧйа бә, 8wә ки 
һ’әй фе жь wан һьл дә, йед кӧ 
на хwа зьн Хwә де нас кьн у 
гӧ р’аф Мьз ги ни йа Хӧ да не мә 
Иса на кьн. 9Әwе бә ла хwә 
жь wе ран бу на һ’ә та-һ’ә та йе 
бь би ньн, жь һ’ь зу ра Хӧ дан у 
р’у мә та qә wа та Wи бе нә ави-
ть не, 10га ва wе Р’о же Әw бе, 
wә ки на ва щьм ә’ та Хwә да бе 
пә сьн да йи не у һ’ә му ба wәр-
мәнд wе һ’әйр-һ’ӧж мә к’ар 
бьн. Һу не жи на ва wан да бьн, 
чьм ки wә ба wә ри йа хwә шә’-
дә ти йа мә ани. 
11Бо на ве йә ке әм һәр гав 

бо на wә дӧа дь кьн, кӧ Хwә де йе 
мә, wә һе жа йи wе га зи йе кә у 
һ’ә му нет-мә рә мед wә йә qәнщ 
у кь рь нед wә йә жь ба wә ри йе 
бь qә wа те би нә се риф. 12Бь 
ви аwайи wе пә сь не на ве Хӧ-
да не мә Иса ль на ва wә да бе 
да йи не у һу не жи на ва Wи да 
бе нә пә сьн да йи не, ль го ра 
к’ә рә маф Хwә де йе мә у Хӧ дан 
Иса Мәсиһ. 
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К’ьфшбунаМәрьвеНәһәqийе
уһатьнаХӧданИсаМәсиһ

21Әм һи ви жь wә дь кьн 
хушк-бь ра но, бо на һа ть на 

Хӧ да не мә Иса Мәсиһ у т’оп бу на 
мә йә щәм Wи*, 2һун фь кь ре 
хwә да зу шаш нә бьн у хwә ӧн да 
нә кьн, нә пе п’е хәм бәр ти йеф, 
нә пе го ть не, нә жи пе нә’ ма 
йан чи йәф мә нь ви си бә: «Ва 
йә Р’о жа Хӧ дан иди һа ти йә»*. 
3Бь ра т’ӧ кәс wә т’ӧ тьш ти ва 
нә ха пи нә, чьм ки әw Р’ож на-
йе, һ’ә та кӧ р’а бә ри бун пеш да 
нә йе у әw Мә рь ве Нә һә qи йе йи 
п’а ра щә’ нь меф к’ьфш нә бә. 
4Әwе мь qа бь ли һәр тьш тед кӧ 
хwә де те нә һ’ә са бе йан те нә 
һ’ә бан дь не бь сә кь нә у хwә 
сәр һәр тьш ти р’а бь гь рә, һ’ә та 
кӧ п’а рьст гә һаф Хwә де да жи 
wе р’у не у ә’лам кә, кӧ хwә ха 
Хwә де йә*. 
5Гә ло на йе би ра wә, га ва әзи 

һе щәм wә бум, мьн әв тьш та на 
wә р’а дь го тьн? 6У һун за ньн кӧ 
нь һа чь на һе лә әw хӧйа бә, wә ки 

әw wәх те к’ьфш кь ри да хӧйа бә. 
7Чьм ки Сӧ р’а Нә һә qи йе иди йа 
хwә дь кә, ле әwе кӧ нь һа на һе-
лә, wе нә һе лә һ’ә та кӧ хwә ха 
жь на ве бе һьл да не. 8У паше 
Әwе Нә һә qи йе wе к’ьфш бә, кӧ 
Хӧ дан Исайе бь һӧл ма дә ве Хwә 
wи ӧн да кә у бь хӧ йа бу на шәw qа 
Хwә ва wи к’ӧ та кә*. 9Һа ть на Йе 
Нә һә qи йе wе бь qә wа та ми ре-
щьнф бә, һ’ә та һ’ӧ нӧ ре wи һә бә 
wе ни шан у к’ә рә мә тед дә рәw 
бь кә* 10у йед кӧ ӧн да дь бьн бь 
һәр щу р’ә нә һә qи йа бь ха пи нә. 
Әwа на ӧн да дь бьн, чьм ки wа на 
р’ас ти һ’ьз нә кьр у qә бул нә кьр 
кӧ хь лаз бьн. 11Лә ма жи Хwә де 
ха ль фан дь нә кә зор сәр wан да 
дь ши нә, кӧ әw дә рә wи йе ба wәр 
бь кьн, 12wә ки ди wа на wан һәр 
кә си бь бә, йед кӧ р’ас ти ба wәр 
нә кь рь нә, ле к’е фа wан нә һә-
qи йе р’а һат. 

Хwәдебонахьлазбуне
газиwәкьрийә

13Ле әм гә рә ке һәр т’ьм 
бо на wә жь Хwә де р’а зи бьн, 

* 2:1 Т’е са ло ни ки I, 4:15-17. 
* 2:2 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Йан чи йәф мә бь р’ӧ һ’е п’е хәм бәр ти йе 
йан дә ва йан жи бь нә’ ма го ть бә: ‹Ва йә Р’о жа Хӧ дан иди һа ти йә...›» 
* 2:4 Һә зә ки й ел 28:2; Да ни йел 11:36. 
* 2:8 Иша йа 11:4. 
* 2:9 Мәт та 24:24. 
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хушк-бьра йед жь али йе Хӧ-
дан да һ’ьз кь ри. Чьм ки Хwә де 
сә ре-се ри да һун бь жар тьн, 
wә ки бь Р’ӧһ’ бе нә бӧ һӧр-
ти-жь ба рә кь рь не*, р’ас ти йе 
ба wәр бь кьн у хь лаз бьн. 14Wе 
йә ке р’а Әwи бь Мьз ги ни да-
йи на мә га зи wә кьр, кӧ бь ви 
аwайи һун р’у мә та Хӧ да не мә 
Иса Мәсиһ бьс ти ньн. 15Аwа 
хушк-бь ра но, ньг бь дьн ә’р-
де у wан р’аw-р’ь зь маф qә wин 
бь гь рьн, йед кӧ һун һин бу нә, 
һә гәр бь го ть нед мә бә, йан бь 
нә’ мед мә бә. 
16Дә Хӧ да не мә Иса Мәсиһ 

Хwә ха у Ба ве мә Хwә де, Йе 
кӧ әм һ’ьз кь рьн у бь к’ә рә ме 
дьл да йи нә кә һ’ә та-һ’ә та йе у 
гӧ ма нә кә qәнщ да мә, 17бь ра 
дьл бь дә wә у wә на ва һ’ә му кь ра 
у го ть нед qәнщ да бь шь ди нә. 

Бонамәдӧабькьн

31Һәй нә сәр хушк-бь ра но, 
бо на мә дӧа бь кьн, wә ки 

хә бә ра Хӧ дан зу пеш да һә р’ә у 
бе пә сьн да йи не, ча wа на ва wә да 
бу. 2Дӧа бь кьн, wә ки әм жь мә-
рь ведф нә һәq у хь раб хь лаз бьн, 
чьм ки һәр кәс Мьз ги ни йе да 

амьн ни нә. 3Ле Хӧ дан Хwә ха 
амьн ә, wе wә бь шь ди нә у жь 
йе Хь раб хwәй кә. 4Әм бь са йа 
Хӧ дан wә да гӧ ман ьн, кӧ мә чь 
т’ә ми да нә wә, һун дь qә ди ньн 
у һу не бь qә ди ньн жи. 5Дә бь ра 
Хӧ дан ме ла wә бь дә сәр һ’ьз-
кь рь на Хwә де у сә бь ра Мәсиһ. 

Бонайедбеп’әргаләбехирәт
6Әм т’ә ми ль wә дь кьн хушк- 

бь ра но, бь на ве Хӧ да не хwә 
Иса Мәсиһ, кӧ һун хwә жь 
һәр хушк-бь ра йе бе п’әр га лә 
бе хи рәт дур бь гь рьн, йед кӧ 
wан р’аw-р’ь зь мед мә да нә wә 
на qә ди ньн. 7Һун хwә ха за ньн 
кӧ гә рә ке һун ч’ә’в бь дь нә мә, 
чьм ки әм на ва wә да бе п’әр-
гал-бе хи рәт ни бу нә, 8нә жи на не 
т’ӧ кә си бе һәq хwа ри йә, ле бь 
ху да на ә’ни йа хwә шәв у р’ож 
дь хә бь тин, дь чәр чь рин, wә ки 
сәр wә т’ӧ кә си нә бь нә бар гь-
ра ни. 9Нә кӧ изь на мә т’ӧнә бу, 
ле мә нәх ше хwә ни ша ни wә 
кьр, кӧ һун ч’ә’в бь дь нә мә. 
10Чьм ки га ва әм һе щәм wә бун 
жи, мә әв йәк wә р’а дь гот: «К’и 
на хwа зә бь хә бь тә, бь ра нә хwә 
жи». 11Бә ле әм дь бь һен кӧ на ва 

* 2:13 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Чьм ки Хwә де һун бь жар тьн, wә ки пе-
ши йе һун бь Р’ӧһ’ бе нә бӧ һӧр ти-жь ба рә кь рь не». 
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wә да һь нәк бе п’әр гал-бе хи рәт 
дь жин, нә шь хӧл к’а ре хwә нә, 
ле т’ә ви шь хӧ ле хәл qе дь бьн. 
12Әм бь на ве Хӧ дан Иса Мәсиһ 
т’ә ми у һи ви жь йед ӧса дь кьн, 
кӧ бь мә’ ри фә ти бь хә бь тьн у 
на не хwә бь хwьн. 
13Ле һун хушк-бь ра но, жь 

qән щи кь рь не нә wәс тьн. 14Һә-
гәр йәк гӧһ да ри йа го ть нед мә йә 
ве нә’ ме да нә кә, wи р’а ч’ә’в 
кьн у һә вал ти йе wи р’а нә кьн, 
кӧ шәрм бь кә. 15Ле нә бә кӧ бь 

ч’ә’ ве хь раб ль wи бь нь һе р’ьн, 
ле ми на бь ра ши рәт кьн. 

Дӧаусьлаведахьрийе
16Дә бь ра Хӧ да не ә’дь ла йи йе 

хwә ха, һәр гав, һәр али йи ва 
ә’дь ла йи йе бь дә wә. Хӧ дан т’ә-
ви wә һ’ә му йа бә. 17Әва сь ла ва 
бь дәс те мьн Паw лос ә, ча wа 
ни ша на һ’ә му нә’ мед мьн. Әз 
аһа дь нь ви сьм. 
18К’ә рә ма Хӧ да не мә Иса 

Мәсиһ т’ә ви wә һ’ә му йа бә. 



488

НӘ’МАПАWЛОСӘПЕШЬН
ТИМОТ’ЕЙОР’А

Пешготьн

Ти мо т’е йо хор тә ки ба wәр мән ди жь Ас йа Бь ч’ук бу, ди йа wи 
щь һуф бу, ле ба ве wи йу нанф (К’а ред Шан ди йа 16:1). Паw лос дә ма 
шан ди ти йаф хwә йә дӧ да да ба жа ре Лис тра йе да р’ас ти Ти мо т’е йо те. 
Пәй р’а Ти мо т’е йо дь бә һә вал-хә ба те wи йи пеш, һә вал-хә ба тә ки 
wи йи гә лә ки не зик, на ва р’е wи ти йа wи да. Бо на wе йә ке на ве wи 
гә ләк ща ра К’а ред Шан ди йа да у һ’ә му нә’ ме Паw лос да те бир-
ани не (Р’о ма йи 16:21; Ко рьн т’и I, 4:17; Фи ли пи 1:1; Т’е са ло ни ки 
I, 1:1; 3:2, 5, 6; Т’е са ло ни ки II, 1:1 у йед ма йин). Паw лос гә ләк 
ща ра бо на щь ви недф ну амь ни йа хwә wи ани, на ва щу р’ә-щу р’ә 
пьр сед зә’ мә тә гь ран да. 

Нә’ ма Паw ло сә пе шьн да, йа кӧ Ти мо т’е йо р’а дь ши нә, се хә ме 
wи һә нә: 
1. Бо на һин кь рь на ша шә на ва щь ви не да дь бе жә, wә ки мь qа ти хwә 
бьн у ила һиф жь wе һин кь рь на ша шә кӧ гь һиш ти йә щь ви на Әфә се 
(1:3). Әв һин кь рь на жь фә’ ме щь һу ти йе у п’ут п’а рьс ти йеф дь һат 
у сәр һ’и ме wе ба wә ри йеф бу кӧ дь го тьн: «Әва дьн йа бәр ч’ә’ ва йә 
т’ә би йә ти хь раб ә». Иди ль го ра фә’м кь рь на wан, мә рьвф т’ә не 
дь ка рь бу пе за нә бун у сәр wах ти кәф сӧ р’ә вә шар ти хь лаз бу йа, ӧса 
жи гә рә ке хwә жь хwа рьн-вә хwа рь на у һ’ал-зә wа ще дур бь гьр-
та на. Әв һин кь рьн иро бь на ве «Гь нос тик» те го ть не (бь йу на ни 
«ГНОСЬС» те фә’м кьр ьн «за нә бун») у на ва сәд са ли йед пе шьн да, 
ила һи сәд са ли йа дӧ да у сь си йа да фь рә бә ла бьбу. 
2. Бо на р’а бун-р’у ньш тьн у qӧ ль хе щь ви не дь бе жә, ль к’ӧ бо на 
хәй сә те сәр wер, бәр пьр си йар у бәр дәс ти йа да жи дь бе жә. 
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* 1:4 «Т’ьв ди ра Хwә де» аһа жи те фә’м кь рь не: «Wә к’ил ти йа Хwә де, йа 
кӧ да дәс те щьм ә’ та Хwә». 
** 1:4 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Т’ьв ди ра Хwә де йә кӧ бь ба wә ри йе ти-
нә се риф». 

3. Ши рә та дь дә Ти мо т’е йо. Ти мо т’е йо йә ки ща һьл бу, дь бә лә ма 
әw һь нә ки жь wе борщ да ри йе вә дь к’ь ши йа (Ти мо т’е йо II, 1:7). 
Ши рә та дь дә wи, кӧ әw щь ви не да гь ран бә, бь р’а бун-р’у ньш ть на 
хwә бь бә хӧ ла мә ки хwә йе нәх ше qәнщ бо на Мәсиһ у щаб да ри йа 
к’о мед мә си һи йәф щу р’ә-щу р’ә жи һьл дә сәр хwә. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1-2) 
Бо на щь ви не у хә бат к’а ред wе (1:3–3:16) 
Т’ә ми йед хә ба те йә бо на Ти мо т’е йо (4:1–6:21) 

Сьлавкьрьн

11Жь Паw лос, шан ди йеф 
Мәсиһ Иса, бь ә’мь ре Хwә-

де йе Хь лаз кь реф мә у Мәсиһ 
Исайе гӧ ма на мә, 
2Ти мо т’е йо йе ла wе хwә йи 

ба wә ри йе да йиф һәq-һ’ә лал р’а: 
Дә бь ра р’ә’м, к’ә рәмф у ә’дь-

ла йи жь Бавф Хwә де у Мәсиһ 
Исайе Хӧ да неф мә ль тә бә. 

Ширәтеддәрһәqа
һинкьрьнадәрәwда

3Га ва әз дь чу мә Мә кә дон йа-
йе, мьн һи ви жь тә кьр, кӧ ль 
Әфә се бь ми ни, wә ки т’ә ми йе 
бь ди чәнд кә са, кӧ һин кь рь на 

нә р’аст һин нә кьн 4у гӧһ нә-
дь нә ч’ь ло вис ки йа у р’ә qә ма 
сьл сь лә таф кӧ хь ла зи йа wан 
т’ӧнә. Әв йәк һе шәр’-дә’wа 
т’әв р’а дь кә, нә кӧ т’ьв ди ра* 
Хwә де йә кӧ бь ба wә ри йе те 
нас кь рь не** ми йа сәр дь кә. 
5Сә ре т’ә ми йе һ’ьз кь рьн ә, кӧ 
жь дь ле сах, бь иса фаф р’ь һ’әт 
у жь ба wә ри йа бе дӧ р’у ти йә. 
6Һь нәк же да гә р’и йан у пәй 
го ть нед п’уч’ к’ә тьн. 7Дь хwа зьн 
бь бь нә дәрс да ред Qа ну не, ле әw 
хwә ха жи нь за ньн чь дь бе жьн, 
нә жи wан тьш тед кӧ дь дь нә 
зо ра хwә фә’м дь кьн. 

8Әм за ньн кӧ Qа нун qәнщ 
ә, һә гәр йәк бь qа ну ни wе 
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бьqәдинә. 9Бә ле фә’м да ри йә, 
кӧ qа нун бо на р’ас та на йе да йи-
не, ле бо на нә һәq у сәр һ’ьш ка, 
бо на нә п’ак у гӧ нә к’а раф, бо на 
мьр’ дар’ у һ’ә ра маф, бо на бав-
кӧж у де кӧ жа, бо на мер кӧ жа, 
10бе на му са, к’о на, дь зед мә-
ри йа, дә рә wин у шә’ дә дә рә wа 
йә у бо на һәр кә сед дь нә кӧ 
тьш тед мь qа бь ли һин кь рь на 
сах ләм дь кьн. 11Әв һин кь рьн 
ль Мьз ги ни йа хwә йи р’у мә-
тә Хwә де йе һе жа йи шь кь ри йе 
дь гь рә, к’и жан ль мьн һа ти йә 
спар ть неф. 

Шекьрандьнаһьндава
р’ә’маХwәдеда

12Әз жь Мәсиһ Исайе Хӧ-
да не мә р’а зи мә, Йе кӧ qә wат 
да мьн, әз амьн һ’ә саб кь рьм, 
да ни мә сәр ве хьз мәт к’а ри йе. 
13Мьн жи бә ре Әw бе һӧр мәт 
дь кьр, дь зе ранд у нә йар ти ль 
Wи дь кьр, ле р’ә’м ль мьн бу, 
чьм ки мьн нә ба wә ри йе да бь нә-
за ни йа хwә кь рьн*. 14К’ә рә маф 
Хӧ да не мә п’ьр’ сәр мьн да р’ь-
жи йа, т’ә ви ба wә ри у һ’ьз кь рь на 
Мәсиһ Иса. 15Ве го ть не да хе льф 
т’ӧнә у лап һе жа йи qә бул кь-
рь не йә, кӧ: «Мәсиһ Иса һа тә 

дь не, гӧ нә к’а ра хь лазф бь кә», 
сә ре к’и жа на әз ьм. 16Ле бо на 
wе йә ке р’ә’м ль мьн бу, wә ки 
Мәсиһ Иса сәр мьн, ча wа сә ре 
гӧ нә к’а ра т’ә ма ми йа сә бь ра 
Хwә бь дә к’ьф ше, ча wа нәх шәк 
бо на wан, йед кӧ wе ба wә ри йа 
хwә Wи би ньн, жи йи наф һ’ә-
та-һ’ә та йе бьс ти ньн. 17Аwа бь ра 
wи П’ад ша йе һ’ә та-һ’ә та йе йи 
нә мь ри у нә хӧ йа, Хwә де йе бе-
шь ри ки-бе һә вал р’а һӧр мәт у 
р’у мәт бә һ’ә та-һ’ә та йе! Аминф. 
18Ве т’ә ми йе әз дь дь мә тә, 

ла wе мьн Ти мо т’е йо, ль го ра 
wан п’е хәм бәр ти йедф кӧ пеш-
да бо на тә бун, wә ки тӧ бь wан 
шә р’е хwә йи qәнщ бь ки, 19дәст 
жь ба wә ри йе нә кә у иса фа хwә 
р’ь һ’әт хwәй кә. Һь нә ка әв йәк 
жь хwә дур хьс ть нә, дәw ра ба-
wә ри йа хwә wәл гә р’ан дьн. 20Жь 
wан бун, Һу мә на йо у Скәндәр, 
йед кӧ мьн да нә дәс те ми ре щьнф, 
wә ки әw һин бьн р’ас ти йа Хwә де 
бе һӧр мәт нә кьн. 

Дәрһәqадӧаущьвинедаф

21Аwа әз һи ви дь кьм, бә ри 
һәр тьш ти бо на һ’ә му мә-

рь ваф дӧа бь кьн, р’ә ща кьн, ла ва 
кьн, р’а зи бу не бь дьн, 2ӧса жи 

* 1:13 К’а ред Шан ди йа 8:3; 9:4-5. 



491

ТИ МО Т’Е ЙО I, 2  

бо на п’ад ша у һ’ә му сәр wе ра, 
wә ки әм жи йи нә кә ә’дьл у сә-
qь р’и дәр баз кьн, бь т’ә ма ми йа 
хwә де на си йе у ма qу ли йе. 3Ль 
бәр Хwә де йе Хь лаз кь ре мә әв 
ә qәнщ у ль Wи хwәш, 4кӧ дь-
хwа зә һ’ә му мә рьв хь лаз бьн 
у р’ас ти йе нас кьн*. 5Чьм ки 
Хwә дек һә йә у на ва Хwә де у 
мә рь ва да жи нав че тик, Мәсиһ 
Исайе Мә рьв, 6кӧ Хwә жь бәр 
к’ь р’и на гьш ка ва да. Әв йәк 
р’аст wәхт да бу из ба ти, кӧ Хwә-
де дь хwа зә һ’ә му хь лаз бьн. 7У 
бо на ве йә ке әз дан на син кьр у 
шан ди һа ть мә к’ьфш кь рь не, (әз 
р’аст дь бе жьм, дә рә wа на кьм), 
нә щь һу йа р’а бу мә дәрс да ре 
ба wә ри йе у р’ас ти йе. 

8Аwа әз дь хwа зьм кӧ мер һәр 
дә ра дәс тед хwә йә һ’ә лал бь льнд 

кьн, бе һерс у бе шәр’-дә’w* 
дӧа бь кьн. 
9Ӧса жи бь ра к’ӧл фәтф бь 

к’ьн щед ла йиq, шәр ме у бәр-
бь һе ри йе хwә бь хә мь ли ньн, 
нә кӧ бь гӧ ли-гӧ жан га, йан 
зер’, йан бь дӧ р’аф, йан жи бь 
к’ьн щед бь һа*, 10ле бь кь ред 
qәнщ, ча wа ль wан к’ӧл фә та 
дь к’ә вә, йед кӧ на ве хwә де на-
си йе һьл да нә сәр хwә. 11Бь ра 
к’ӧл фәт кәр’ һин бә, бь т’ә ма-
ми йа гӧһ да ри йе. 12Әз изь не 
на дь мә к’ӧл фәт, кӧ һин бь кә, 
нә жи һ’ӧ кӧ ми сәр мер бь кә, 
ле бь ра дәнг нә кә. 13Чьм ки 
пе ши йе Адәмф хӧ ль qи, паше 
Һе wа* 14у Адәм нә ха пи йа, ле 
жьн ха пи йа у нә һә qи кьр. 15Ле 
жьн һ’а ле зар’ ани не да жи wе 
хь лаз бә*, һә гәр бь бәр бь һе ри йе 

* 2:4 Һә зә ки й ел 18:23. 
* 2:8 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бе дӧ дь ли». 
* 2:9 Пәт рус I, 3:3. 
* 2:13 Дәст пе бун 2:7; 2:21-22; 3:1-6. 
* 2:15 Мә’ на ве р’е зе зә’ мәт ә. Дәw са «һ’а ле зар’ ани не да жи» йу на ни аһа жи 
те фә’м кь рь не: «бь зар’ ани не». К’ь те ба Пи роз һин дь кә, кӧ зар’ да йин у 
бә рә к’ә тийа Хӧ дан ә, кӧ де у ба ва р’а те нә да йи не (Зә бур 127, 128). К’ь те ба 
Пи роз һин на кә кӧ за р’а нин шәр те мә ща ла хь лаз бу на к’ӧл фә та йә. Нә 
жи әв р’ез соз дь дә кӧ за р’а ни на к’ӧл фә тед хwә де нас wе бе еш у щә фа 
бә йан к’ӧл фәт сах бь ми нә. Хӧйа дь бә кӧ Паw лос мь qа бь ли дәрс да ред 
дә рә wин дь чә у һин дь кә кӧ за р’а нин нә гӧ нә йә, ле бә ле һә гәр к’ӧл фәт 
мер кә у за р’а би нә, әв йәк тьш тә ки qәнщ ә. Һьн ге һь нә ка һин дь кьр 
у нә дь һьш тьн кӧ мә рьв бь зә wь щьн йан мер кьн (Ти мо т’е йо I, 4:3). Жь 
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на ва ба wә ри йе, һ’ьз кь рь не у 
па qь жа йи йе да бь ми ньн. 

Бонасәрwередщьвине

31Ве го ть не да хе льф т’ӧнә: 
Һә гәр тә ме йә ки ль сәр wер-

ти йе һә йә, әw шь хӧ лә ки qәнщ 
дь хwа зә. 2Аwа сәр wер гә рә ке 
бе qӧ сур бә, ме ре жь нә ке бә, 
хwә гьр ти, аqьл да гь ран, ма qул, 
ме ван һ’ьз, һин кь рь не да сәр хwә 
бә*, 3нә сәрх wәш, нә сьр’ тук, ле 
бәр бь һер, нә шә р’уд, нә п’ә рә-
һ’ьз. 4Бь ра мал хе ти йе р’ьнд ль 
ма ла хwә бь кә, за р’ед хwә гӧ р’аф 
хwә да һәр али йа ва ма qу ли йе да 
мә зьн кә. 5(Чьм ки һә гәр йәк 
нь за нә мал хе ти йе ль ма ла хwә 
бь кә, wе ча wа бь ка рь бә щь ви-
наф Хwә де хwәй кә?) 6Бь ра нә 
жи ба wәр мән де ну бә, кӧ нә бә 
к’ӧ бар бә, ди wа на wи жи ми на 
йа ми ре щьн бе кь рь не. 7Wә ки 
дьн жи гә рә ке qә дь ре wи щәм 
йед жь щь ви не дәр жи һә бә, кӧ 
нә бә бе р’ә зил кь рь не у бь к’ә вә 
т’ә лә ка ми ре щьн. 

Бонабәрдәстийедщьвине
8Ӧса жи бь ра бәр дәс ти гь ран 

бьн, хә бәр да не да дӧ р’у ти йе 
нә кьн, хwә нә дь нә шә ра ве, 
пәй к’ә да һ’ә рам нә к’ә вьн. 
9Р’ас ти йа ба wә ри йе йә ә’йан-
бу йи* бь иса фа р’ь һ’әт хwәй 
кьн. 10У әва на жи бь ра пеш да 
бе нә ще р’ь бан дь неф, һә гәр 
тьш тәк сәр wан т’ӧ нә бә, һьн ге 
бь ра бәр дәс ти йе бь кьн. 11Ӧса 
жи бь ра жь нед wан* гь ран, нә 
бӧх дан беж, ле хwә гьр ти, һәр 
тьш ти да амьн бьн. 12Бәр дәс ти 
гә рә ке ме ре жь нә ке бә, qәнщ 
мал хе ти йе ль зар’ у ма ла хwә 
бь кә. 13Әwед кӧ р’ьнд бәр дәс-
ти йе дь кьн, хwә р’а дә рә щә кә 
бь льнд qа зьнщ дь кьн у сәр бәс-
ти кәф мә зьн дәст ти ньн бо на 
ба wә ри йа Мәсиһ Иса. 

Сӧр’ахwәденасийе
14Әз кӧ ван тьш та тә р’а дь нь-

ви сьм, гӧ ман һә йә әзе зу ть рә ке 
сәр тә да бем. 15Ле һә гәр әз 

сәд са ли йа йә ке һ’ә та сь си йа һин кь рь на «гь нос ти ки йе» фь рә бә ла 
дь бу у дь гот, кӧ п’е ше кә ван ти йе у зар’ ани не гӧ нә йә. 
* 3:2-7 Ти то 1:6-9. 
* 3:9 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Сӧ р’а ба wә ри йе». Әв те фә’м-
кь рь не кӧ сӧ р’а вә шар ти ә’йан бу. 
* 3:11 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Жь нед бәр дәс ти». 
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дә рән ги жи бь к’ә вьм, те за нь-
би гә рә ке ча wа ма ла Хwә де да 
р’а бьн-р’у нен, йа кӧ щь ви на 
Хwә де йе сах ә, стун у һ’и ме 
р’ас ти йе йә. 16Бе хә бәр дан, 
гә лә ки к’ур ә сӧ р’а хwә де п’а-
рьс ти йа мә: 
 Әw бь бә дә ни хӧйа бу, 
 бь Р’ӧһ’ р’ас ти йа Wи һа тә 

из бат кь рь не, 
 мьл йа к’ә та ваф һа тә ди ть не, 
 нав мь лә та һа тә дан на син-

кь рь не, 
 дьн йа йе да һа тә ба wәр кь-

рь не 
 у р’у мә те р’а һа тә һь ла ть не. 

Дәрсдареддәрәw

41Р’ӧһ’ аш кә рә дь бе жә, кӧ 
р’о жед ахь ри йе да һь нәк 

wе жь ба wә ри йе бь к’ә вьн, 
гӧһ бь дь нә р’ӧ һ’ед дә рә wин у 
һин кь рь нед щь наф. 2Әw һин-
кь рьн бь дӧ р’у ти йа дә рә wи на 
дь бьн, иса фа к’и жа на к’ь зь ри 
йә. 3Әw мә рьв һ’ал-зә wа ще 
дь дь нә һьл да не, жь wан хwа-
рь на паш да дь дь нә гьр ть не, 
к’и жан Хwә де әw бо на ба-
wәр мәнд у р’ас ти нас кь ри йа 
ә’фь ран дь нә, кӧ бь р’а зи бу не 
бь хwьн. 4Һәр тьш те кӧ Хwә де 
ә’фь ран ди йә qәнщ ә у тьш-
тә ки һ’ә рам те да т’ӧнә, һә гәр 

бь р’а зи бун те qә бул кь рь не, 
5чьм ки бь хә бә ра Хwә де у дӧа 
qә бул дь бә. 

Qӧльхк’ареМәсиһИсайи
qәнщ

6Һә гәр тӧ ван ши рә та бь ди 
хушк-бь ра, те бь би qӧ льх к’а ре 
Мәсиһ Исайи qәнщ, ча wа тӧ 
хwә ха жи бь wан го ть нед ба-
wә ри йе у һин бу на qән щә кӧ тӧ 
пәй чу йи, qьн йат дь би. 7Хwә жь 
ч’ь ло вис ки йед пи ра йә һ’ә рам 
дур хwәй кә. Хwә хwә де на си-
йе да һин дарф кә. 8Һин да ри йа 
qа льб ке ри һьн дьк тьш ти те, 
ле йа хwә де на си йе ке ри һәр 
тьш ти те, созе wе һьн ль ве 
дь не һә йә, һьн жи ль wе дь не. 
9Ве го ть не да хе льф т’ӧнә у 
лап һе жа йи qә бул кь рь не йә. 
10Бо на ве йә ке әм дь хә бь тьн у 
дь чәр чь рьн, чьм ки әм гӧ ма на 
хwә ль Хwә де йе сах ти ньн, кӧ 
Хь лаз кь ре һ’ә му мә рь ва йә, 
ила һиф Йе ба wәр мән да. 
11Т’ә ми йа ван тьш та бь дә 

у һин кә. 12Нә бә кӧ йәк ща-
һьл ти йа тә бе һӧр мәт кә, ле тӧ 
ба wәр мән да р’а бь бә нәх шәк, 
хә бәр да не да, р’а бун-р’у ньш ть-
не да, һ’ьз кь рь не да, ба wә ри йе у 
һ’ә ла ли йе да. 13Һ’ә та һа ть на мьн 
хwә бь дә wе йә ке, кӧ щьм ә’ тер’а 
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нь ви са редф пи роз бь ху ни, ши-
рәт ки, һин ки. 14Һьн да ва wе 
п’еш к’е шаф хwә йә р’ӧ һ’а ни да 
бе хәм ни бә, йа кӧ бь п’е хәм-
бәр ти йе тә р’а һа ти йә да йи не, 
га ва бәр пьр си йа ра дәс те хwә 
дани нә сәр тә. 15Гӧ һе тә сәр 
wан тьш та бә у на ва wан да 
бь ми нә, wә ки пеш да чу йи на 
тә һ’ә му йа ва ә’йан бә. 16Һаш 
жь хwә у һин кь рь на хwә һә бә. 
Һәр гав на ва wан да бь ми нә, 
чьм ки бь ви ть һә ри те хwә жи 
хь лаз ки у wан жи, к’и жа нед 
гӧһ да ри йа тә дь кьн. 

Щабдарийабона
ә’мьремәзьнубьч’ука

51Дь ле ка лә ме ра нә е ши нә, 
ле дьл бь дә wан, ча wа ба ве 

хwә. Ща һь ла ча wа бь ра йед хwә 
һ’ә саб кә*, 2пи ра ча wа ди йа хwә, 
к’ӧл фә тед ща һьл ча wа хуш кед 
хwә, wә кә ши ре һ’ә лал. 

Жьнәбийедә’дәти
3Qә дь ре жь нә би йа бь гь рә, 

йед кӧ бь ә’дә ти жь нә би нә. 
4Ле һә гәр зар’ йан нә ви йед 
жь нә би ке һә бьн, бь ра әw зар’ 
пе ши йе ма ла хwә да һин бьн 
ча wа хwә де на си йа хwә бь дь нә 

к’ьф ше у бь ви ть һә ри дәй не 
де у ба ве хwә вә гә р’и ньн, чьм-
ки әв йәк ль Хwә де хwәш те. 
5Жь нә би йа ә’дә ти әw ә, йа кӧ 
т’ә не ма йә у гӧ ма на хwә да ни йә 
сәр Хwә де, шәв у р’о жед хwә бь 
дӧа у р’ә ща дәр баз дь кә. 6Ле 
йа кӧ к’е фа дь ле хwә р’а йә, 
мь ри йа нә ч’ә’л кь ри йә. 7Ван 
тьш та т’ә ми кә, wә ки бе лә к’ә 
бьн. 8Ле һә гәр мә рь вәк бо на 
хwә ха ти йа хwә, ила һи бо на 
ма ла хwә хәм на кә, әwи ба wә ри 
ин к’арф кь ри йә у жь нә ба wә ра 
жи хь раб тьр ә. 
9Бь ра на ве wе дәф т’ә ра жь-

нә би йа да бе нь ви са ре, к’и жан 
жь шест са ли кем тьр ни нә, 
ща рә ке жи мер кь ри бу йә, 
10бь кь рь нед qәнщ ва жи бәр-
бь ч’ә’в ә: Мә сә лә, зар’ мә зьн 
кь рь бьн, ме ван qә бул кь рь бьн, 
нь гед ба wәр мән да шуш ть бьн, 
дәст ави ть бә к’ә ти йа у бо на 
һәр шь хӧ ле qәнщ жи һа зьр 
сә кь ни йә. 

11Ле жь нә би йед ща һьл qә бул 
нә кә, чьм ки га ва әва на тә ме хwә 
хь раб дь кьн, бә ре хwә жь Мәсиһ 
дь гӧ һе зьн, дь хwа зьн мер кьн 12у 
бь ви аwайи әви сущи һьл ти-
нь нә сәр хwә, чьм ки созе бә ре 

* 5:1 Qа ну на К’а һин ти йе 19:32. 
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да нә алики.* 13Сәр да жи мал 
бь мал дь гә р’ьн, хwә р’а нә ди ти 
һин дь бьн, нә т’ә не хwә р’а нә-
ди ти нә, ӧса жи гь ли гә р’о, т’ә ви 
шь хӧ ле хәл qе дь бьн у тьш тед 
нә ща йиз хә бәр дь дьн. 14Аwа әз 
дь хwа зьм кӧ жь нә би йед ща һьл 
мер кьн, за р’а би ньн у мал кьр 
бьн, wә ки зь мен нә кь нә дә ве 
нә йа ра. 15Чьм ки иди һь нәк 
жь нә би йед ща һьл ха ль финф, 
пәй ми ре щьн чун. 16Һә гәр жь-
нә би йед ба wәр мән дә ке* һә бьн, 
бь ра әw али к’а ри йа wан бь кә 
у щь ви не бар гь ран нә кә, wә ки 
щь вин бь ка рь бә али к’а ри йа 
жь нә би йед ә’дә ти бь кә. 

Бонабәрпьрсийара
17Әw бәр пьр си йа ред кӧ сәр-

wер ти йе р’ьнд дь кьн, бь ра дӧ-

ба рә һе жа йи qә дьр бьн, ила һи 
әwед кӧ хә бәр дан у һин кь рь не да 
дь хә бь тьн. 18Чьм ки нь ви сар 
дь бе жә: «Дә ве га йе бе дә ре да 
дь хә бь тә гь ре нә дә»* у «П’а лә 
һе жа йи һә qе хwә йә»**. 19Хәй ба 
һьн да ва бәр пьр си йар да ба wәр 
нә кә, һә гәр дӧ йан се шә’ дә 
т’ӧнә бьн*. 20Бәр пьр си йа ред 
кӧ на ва гӧ на да дь ми ньн, ль 
бәр һ’ә му йа ле һь леф, wә ки 
йед ма йин жи бь тьр сьн. 
21Әз ль бәр Хwә де, Мәсиһ 

Иса у мьл йа к’ә тед бь жар ти 
дь кь мә дәй не сту йе тә, кӧ тӧ 
ван ши рә та бе т’а ге риф хwәй 
ки, тьш тә ки бь фьр qи йе нә ки. 
22Дәс те хwә зу да нәй нә сәр 

йә ки бо на хьз мәт к’а ри йа Хӧ дан, 
нә жи т’ә ви гӧ нед йед ма йин 
би. Хwә па qьж хwәй кә*. 

* 5:11-12 Һь нәк аһа фә’м дь кьн: Жь нә би йед щь ви не да на вед хwә бо на 
хьз мәт кь рь не дәф т’ә ра щь ви не да дь да нә нь ви са ре, лә ма те го ть не, кӧ 
жь нә би йед ща һьл qә бул нә кә, чьм ки бь wе qь ра ре на вед хwә дь да нә 
нь ви са ре, wә ки ди са мер нә кьн, ле т’ә не щь ви не р’а хьз мә ти йе бь кьн. 
Ле га ва дь хwәс тьн мер бь кь ра на, соз-qь ра ре хwә дь т’ә р’ь бан дьн. 
* 5:16 Нав дәст нь ви са ред qәнщ да «ба wәр мәнд» qь сь ме жь не те фә’м-
кь рь не, ле дәст нь ви са ред һь нә ка да «ба wәр мәнд» те фә’м кь рь не һьн 
qь сь ме жь не, һьн жи мер, ӧса жи һь нәк дәст нь ви са ра да т’ә не мер 
те фә’м кь рь не. 
* 5:18 Qа ну на Дӧ ща ри 25:4. 
** 5:18 Лу qа 10:7; Мәт та 10:10. 
* 5:19 Qа ну на Дӧ ща ри 17:5-7; 19:15; Мәт та 18:16. 
* 5:22 Ти мо т’е йо I, 4:14; К’а ред Шан ди йа 6:6; 13:1; Ти мо т’е йо II, 1:6. 
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23Жь вьр шун да т’ә не аве 
вә нә хwә, ле һь нә ки жи шә ра ве 
т’әв кә, бо на щи йе мә һ’ан дь-
на хwа рь не, кӧ зу-зу нә хwәш 
дь к’ә ви. 
24Һь нәк һә нә, кӧ гӧ нед wан 

к’ьфш ьн у р’аст wан дь бь нә 
бәр ди wа не, ле гӧ нед һь нә ка 
жи паше wе к’ьфш бьн. 25Ӧса 
жи кь рь нед qәнщ к’ьфш ьн у 
әw кь рь нед кӧ нә к’ьфш ьн, әw 
жи вә шар ти на ми ньн. 

Бонахӧлама

61Әwед кӧ бьн ни ре хӧ лам-
ти йе да нә, бь ра аха йед хwә 

һ’ә саб кьн ча wа һе жа йи qә дь ре 
бь льнд, wә ки на ве Хwә де у 
һин кь рь на мә нә йе бе һӧр мәт кь-
рь не. 2Аха йед к’е йә ба wәр мәнд 
һә нә, бь ра wан бе һӧр мәт нә кьн, 
чьм ки әw бь ра йед һәв ьн. Ле 
бь ра хӧ лам һе р’ьнд хӧ лам ти йе 
бь кьн, чьм ки йед кӧ к’а ре жь 
хьз мәт к’а ри йа хӧ ла ма дьс ти-
ньн, ба wәр мәнд ьн у дә лал ьн. 

Хьзнар’аст

Ван тьш та һин кә у ши рәт 
кә. 3Һә гәр йәк тьш тә ки дьн 

һин бь кә у го ть нед Хӧ да не мә 
Иса Мәсиһә сах ләм у һин кь-
рь на хwә де п’а рьс ти йа мә нә 
qайл ә, 4әw йә ки к’ӧ бар ә у 
тьш тә ки нь за нә. Әw нә хwә-
ши йа шәр’ у дә’ wа ва гьр ти йә, 
жь wе жи пеш да тен: Һ’әв су-
ди, нә йар ти, го ть нед нә р’е да, 
шь кед хь раб 5у шә р’у ди. Әв 
һ’ә му тьшт жь на ва мә рь вед 
qаф сә qәт у жь р’ас ти йе шу на 
р’әш ва чу йи пеш да тен. Әва-
на хwә де на си йе һ’ә саб дь кьн, 
ча wа ка ни йа к’а ре. 
6Бә ле хwә де на си к’а ра сәр 

к’а ре йә, һә гәр бь р’а зи бу не бә. 
7Мә т’ӧ тьшт нә ани йә дь не у 
әме нь ка рь бьн т’ӧ тьш ти жи 
бь бьн*. 8Ле к’ьнщ у хӧ рә ке мә 
һә бьн, бь wан әм р’а зи бьн*. 9Ле 
әwед кӧ дь хwа зьн дәw лә ти бьн, 
те нә ще р’ь бан дь не, дь к’ә вь нә 
т’ә лә ка у гә ләк тә мед ах мах у 
зи йан к’ар, к’и жан ме рьв нӧ qи 
ми ра т’и йе у wе ран бу не дь кьн*. 
10Чьм ки п’ә рә һ’ь зи ка ни кә 
һәр щу р’ә хь ра би йе йә. Һь нә-
ка хwә да нә wе, жь ба wә ри йе 
ха ль фин у хwә кь рь нә хwә йе 
кӧл у дәр да. 

* 6:7 Ибо 1:21. 
* 6:8 Го ть нед Сь ле ман 30:8. 
* 6:9 Го ть нед Сь ле ман 23:4; 28:22. 
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Т’әмийедПаwлос
бонаТимот’ейо

11Ле тӧ, мә рь ве Хwә де жь ван 
тьш та бь р’ә вә у пәй һә qи йе, 
хwә де на си йе, ба wә ри йе, һ’ьз-
кь рь не, сә бь ре у мь лук ти йе 
һә р’ә. 12Лә ща ба wә ри йе да qәнщ 
бь р’ә вә, жи йи на һ’ә та-һ’ә та йе 
qа зьнщ кә, к’и жа не р’а тӧ һа ти 
га зи кь рь не у ль бәр гә ләк шә’ да 
тә әw иq ра раф qәнщ иq рар кьр. 
13Ль бәр Хwә де йе кӧ ә’мьр дь дә 
һ’ә му ә’фь ри на у ль бәр Мәсиһ 
Исайе кӧ ль бәр Пи ла то йеф Пон-
ти йо шә’ дә ти йа иq ра ра qәнщ 
да, әз т’ә ми йе дь дьм тә*, 14кӧ 
тӧ ве т’ә ми йе бе лә к’ә у бе qӧ сур 
хwәй ки, һ’ә та хӧ йа бу на Хӧ да-
не мә Иса Мәсиһ. 15Хӧ йа бу на 
Wи wе wәх те хwә да жь али йе 
Йе һе жа йи шь кь ри йе у Т’ә не-
йи qә wат, П’ад ша йе п’ад ша йа 
у Хӧ да не хӧ да на да ә’йан бә. 
16Т’ә не Әwи нә мь ри йә, на ва 
р’о на йи йе да йә, кӧ т’ӧ кәс нь-
ка рә не зик бе. Т’ӧ qул-бән да 
Әw нә ди ти йә у нә жи дь ка рә 

бь би нә. Qә дьр у qӧд рә та һ’ә-
та-һ’ә та йе Wи р’а бә! Амин*. 

Т’әмийабонадәwләтийа
17Т’ә ми йе бь дә дәw лә ти йед 

ве дь не, бь ра ба бах нә бьн у гӧ-
ма на хwә нә дь нә сәр һә бу каф 
п’у ч’ә дә рәw, ле ль сәр Хwә де-
йе кӧ һәр тьш ти бь мәр’ да ни 
дь дә мә, wә ки әм мь раз пе 
бь кьн*. 18Бь ра qән щи йа бь кьн, 
бь кь рь нед qәнщ дәw лә ти бьн, 
мәр’д бьн у п’а рә вә кь рь не р’а 
жи һа зьр. 
19Бь ви ть һә ри әwе хwә р’а 

хьз нә ке т’оп кьн, һ’и мә ки qәнщ 
бо на ах рә те, wә ки wе жи йи на 
кӧ р’ас ти жи йин ә qа зьнщ кьн. 

Т’әмийедахьрийе
20Ти мо т’е йо! Чь кӧ ль тә һа тә 

спар ть не хwәй кә. Жь го ть нед 
п’у ч’ә һ’ә рам у шәр’-дә’wа дур 
бә, кӧ бь дә рәw на ве «за нә бун» 
да нә сәр. 21Һь нә ка хwә да нә 
ве йә ке у бь ви аwайи жь ба-
wә ри йе ха ль фин. 

К’ә рә ма Хwә де wә р’а бә. 

* 6:13 Йу һ’ән на 18:37. 
* 6:16 Дәр к’ә тьн 33:20. 
* 6:17 Зә бур 62:10.



498

НӘ’МАПАWЛОСӘДӦДА
ТИМОТ’ЕЙОР’А

Пешготьн

Әв нә’ ма дӧ да Паw лос жь кә ле Ти мо т’е йо р’а нь ви си йә, га ва 
әw Р’о ме даф гьр ти бу, дәс те wи жь һәр тьш ти qә ти йа йи бу (1:8, 
16) у әwи ӧса һ’ә саб дь кьр, кӧ гә лә ка әw бир кь ри йә. Ве нә’ ме-
да п’айе-п’ь р’е т’ә ми у ши рәт ьн, кӧ дь дә һә вал-хә ба те хwә йи 
ща һьл Ти мо т’е йо. Ль вьр фь кь ра мә зьн әw ә, кӧ дан на син кь ред 
Мьз ги ни йе на ва зе ран дьн у тән га си йе даф сә бьр кьн у тә йах 
кьн, лә ма жи әw бәр дь ле wи да те, кӧ гә рә ке әw бе хоф-бе тьрс 
бә у шә р’е хwә йи qәнщ р’ьнд бь кә, ча wа әс кә рә ки Мә си һиф 
амьн. Шан диф дьл дь дә Ти мо т’е йо кӧ сәр хwә бә, бе тьрс бо на 
Иса Мәсиһ шә’ дә ти йе бь дә, һин кь рь на р’ас ти йа Мьз ги ни йе 
у Пәй ма наф Кә вьн хwәй кә у бор ще хwә ча wа йә ки дәрс дар у 
мьз гин дарф би нә се риф. 

Шан ди Ти мо т’е йо р’а дь нь ви сә, кӧ әw һаш жь хwә һә бә, нә-
к’ә вә на ва wан дә’w-до зед п’у ч’ә ва ла, кӧ әв йә ка на кер на йен, 
ле т’ә не гӧһ да ра жь р’е дәр дь хьн, ащьз дь кьн (2:16, 23). 

Хӧ лә сә, шан ди нәх ше ә’мь ре хwә, нет-мә рә ме шан ди ти йа 
хwә, бо на ба wә риф, сә бьр, һ’ьз кь рьн у зе ран дь на щә фед хwә ти нә 
би ра һә вал-хә ба те хwә. 

Әва нә’ ма ка ни йа бәр дь ли йаф ә’мь ре һ’ә му ба wәр мән да йә, 
ила һиф әwед кӧ бьн ба ред qӧ ль хе Хӧ дан даф нә, wә ки әwа на ба wә-
ри йе да бь сә бь ре у һ’ьз кь рь не бе тьрс пеш да һә р’ьн. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1-2) 
Р’а зи бун у ши рәт (1:3–2:13) 
Т’ә ми у һаш жь хwә һә бун (2:14–4:5) 
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* 1:5 К’а ред Шан ди йа 16:1. 
* 1:7 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Сәр хwә бу не». 

Р’а бун-р’у ньш ть на ә’мь ре Паw лос (4:6-18) 
Паш го тьн (4:19-22) 

Сьлавкьрьн

11Жь Паw ло се бь ә’мь ре 
Хwә де шан ди йеф Мәсиһ 

Иса бо на wи созе жи йи не, йа 
кӧ бь са йа Мәсиһ Иса йә, 
2Ти мо т’е йо йе ла wе хwә йи 

дә лал р’а: 
Дә бь ра р’ә’м, к’ә рәмф у ә’дь-

ла йи жь Бавф Хwә де у Мәсиһ 
Исайе Хӧ да неф мә ль тә бә. 

Р’азибунудьлшьдандьн
3Әз жь Хwә де р’а зи мә, кӧ 

ми на пе ши йед хwә бь иса фаф 
р’ь һ’әт Wи р’а хӧ лам ти йе дь кьм, 
һәр гав шәв у р’ож на ва дӧа йед 
хwә да тә бир ти ньм. 4Га ва әз 
һе сь ред тә ти нь мә би ра хwә, 
дь к’ә вь мә дә ма на ди ть на тә, 
wә ки ша бун бь к’ә вә дь ле мьн. 
5Әз wе ба wә ри йаф тә йә дь ле сах 
ти нь мә би ра хwә, йа кӧ бә ре 
щәм пи рь ка тә Ло йи се у ди-
йа тә Әй нь ке һә бу у әз ба wәр 
ьм, кӧ йа тә жи һә йә*. 6Бо на 
wе йә ке әз дь кь мә би ра тә, кӧ 
тӧ агь ре п’еш к’е шаф Хwә де һе 

гӧр’ ки, йа кӧ бь дәст да ни на 
мьн тә р’а һа тә да йи не. 7Чьм-
ки Хwә де р’ӧ һ’ә ки тьр се нә да 
мә, ле Йе qә wа те, һ’ьз кь рь не 
у хwә гьр ть не*. 
8Аwа шәрм нә кә, кӧ бо на 

Хӧ да не мә шә’ дә ти йе бь ди, 
нә жи бо на мьн шәрм бь кә, кӧ 
әз бо на на ве Wи гьр ти мә. Ле 
т’ә ви щә фа йе Мьз ги ни йе бә, 
анә го ри qә wа та Хwә де. 
9 Хwә де әм хь лазф кь рьн, 
 пи ро зи йе р’аф га зи кь рьн, 
 нә кӧ бо на кь рь нед мә, 
 ле ль го ра qь рар у к’ә рә маф 

Хwә. 
 Әва к’ә рә ма бь са йа Мәсиһ 

Иса, 
 әw һе дәw ред бә ре да 
 мә р’а һа тә да йи не. 
10 Ле нь һа бь хӧ йа бу на Хь лаз-

кь реф мә 
 Мәсиһ Иса ә’йан бу, кӧ мь-

рьн бә тал кьр 
 у жи йи на бе мь рьн, бь Мьз-

ги ни йе р’о на йи кьр. 
11Ве Мьз ги ни йе р’а әз дан-

на син кьр, шан ди у дәрс дар 
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һа ть мә к’ьфш кь рь не 12у лә ма 
әз ви щә фа йи дь к’ь ши ньм. Ле 
әз шәрм на кьм, чьм ки за ньм 
мьн ба wә ри йа хwә К’е ани йә 
у гӧ ман ьм жи, кӧ Әwи чь кӧ 
спар ти йәф мьн*, wе һ’ә та wе 
Р’о же жи хwәй кә. 13Тӧ хwә ль 
wи нәх ше һин кь рь на сах ләм 
бь гь рә, йа кӧ тә жь мьн бь һист 
у на ва wе ба wә ри у һ’ьз кь рь не-
да бь ми нә, к’и жан жь Мәсиһ 
Иса п’а ра мә к’әт. 14Әw тьш тед 
qән щә кӧ ль тә һа ть нә спар ть-
не бь wи Р’ӧ һ’еф Пи ро зи на ва 
мә да хwәй кә. 
15Тӧ зани әwед кӧ qә за Ас-

йа йе да бун пьш та хwә да нә 
мьн, Фу гә ло у Һер мо хе нис жи 
т’ә ви wан. 16Бь ра Хӧ дан р’ә’ ма 
хwә ль ма ла Они си фо ро бь кә, 
чьм ки әwи гә ләк ща ра дь ле 
мьн р’ь һ’әт кьр, жь гьр ть на 
мьн шәрм нә дь кьр, 17ле га ва 
һа тә Р’о ма йе, гә лә ки ль мьн 
гә р’и йа, һ’ә та әз ди тьм, 18(дә 
бь ра Хӧ дан бь де, кӧ әw wе Р’о-
же р’ә’ ме жь Хӧ дан бь би нә) у 
Әфә се да жи әwи чь qас мьн р’а 
хьз мәт к’а ри кьр, тӧ р’ьнд зани. 

ӘскәреМәсиһИсайиqәнщ

21Аwа ла wе мьн, бь wе к’ә-
рә ма мә йә кӧ йәкти йа 

Мәсиһ Исада йә qә wат бә. 2У 
әw тьш тед кӧ тә ль бәр гә ләк 
шә’ да жь мьн бь һист, бьс пе рәф 
wан мә рь ведф амьн, йед кӧ wе 
бь ка рь бьн һь нә кед дьн һин кьн. 
3Аwа т’ә ви щә фе мә бә, ми на 
әс кә ре Мәсиһ Исайи qәнщ. 
4Т’ӧ әс кәр шь хӧ ле бь нә ли-
ти йе ваф мь жул на бә, wә ки ль 
сәр әс кәр хwәш бе. 5Ләщ к’а рәкф 
жи к’о фи йеф нас ти нә, һә гәр ль 
го ра qәй дә нә к’ә вә лә ще. 6У 
щот к’ар, кӧ щә фе дь к’ь ши нә, 
гә рә ке әw пе шьн жь бә ред 
ә’р де тә’м кә. 7Бь за нь бә әз чь 
дь бе жьм, чьм ки Хӧ дан һәр 
тьш ти да һ’ьш-аqьл wе бь дә тә. 
8Бир би нә wи Иса Мәсиһе 

жь мь рь не р’а кь ри, жь зӧ р’ә та 
Да wьдф, ль го ра wе Мьз ги ни-
йа әз дан на син дь кьм. 9Бо на 
ве Мьз ги ни йе әз дь чәр чь рьм, 
һ’ә та ми на зӧлм к’а рә ки жи 
qәйд кь ри мә, ле хә бә ра Хwә-
де qәйд кь ри ни нә. 10Лә ма әз 

* 1:12 «Чь кӧ спар ти йә мьн» те фә’м кь рь не йан qӧ ль хе Паw лос, йан жи 
Мьз ги ни. Ле әв р’ез аһа жи те фә’м кь рь не: «Әw тьш те чь кӧ мьн спар-
ти йә Wи, бо на Р’о жаф Ах рә те wе хwәй кә», мә сә лә, жи йи на Паw лос 
йан жи йед кӧ бь дан на си ни йа wи бу нә ба wәр мәнд. 
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һәр тьш ти тә йах дь кьм, бо на 
ха ть ре бь жар ти йа, кӧ әw жи wе 
хь лаз бу наф кӧ бь са йа Мәсиһ 
Иса йә, бьс ти ньн, бь р’у мә та 
һ’ә та-һ’ә та йе ва т’ә ва йи. 11Ве 
го ть не да хе льф т’ӧнә: 
 Һә гәр әм т’ә ви Wи мь рьн, 
 әме т’ә ви Wи бь жин жи. 
12 Һә гәр әм тә йах кьн, 
 әме п’ад ша ти йе жи т’ә ви 

Wи бь кьн. 
 Һә гәр әм Wи ин к’арф кьн, 
 Әwе жи мә ин к’ар кә*. 
13 Һә гәр әм амьн нә ми ньн, 
 Әwе амьн бь ми нә, 
 чьм ки Әw нь ка рә Хwә ин-

к’ар кә*. 

П’алек’әти‑р’абуйи
14Ван тьш та би нә би ра щьм-

ә’ те, ль бәр Хwә де бь кә дәй не 
сту йе wан, кӧ сәр хә бә ра һәв р’а 
нә к’ә вь нә дә’wе. Әw ке ри т’ӧ 
кә си на йе, т’ә не ма ла гӧһ да-
ра хь раб дь кә. 15Бь кә кӧ тӧ ль 
Хwә де хwәш бе йи, п’а лә ки ӧса 
кӧ шәрм нә ки, хә бә ра р’ас-
ти йе р’аст шь ро вә ки. 16Ле жь 
хә бәр да нед һ’ә ра мә п’уч’ хwә 

дур бь гь рә, чьм ки әвед кӧ хwә 
да нә ве йә ке, wе һе нә п’а ки йе да 
пеш да һә р’ьн 17у хә бә ред wан 
ми на хьш-хь ше п’әнщ дь дә. 
Һу мә на йо у Фь ли то жи жь wан 
ьн, 18йед кӧ жь р’ас ти йе ха ль-
фи нәф у дь бе жьн, кӧ р’а бу на 
мь ри йа иди бу йә у ба wә ри йа 
һь нә ка дә вә р’у дь кьн. 19Ле бә-
ле һ’и ме кӧ Хwә де да ни qә дим 
дь ми нә у әв мор сәр ә: «Хӧ дан 
йед п’а ра Хwә нас дь кә»* у «Һәр 
кә сед кӧ на ве Хӧ дан һьл да нә 
сәр хwә, бь ра әw жь нә һә qи йе 
дур бьн». 

20Ма лә кә мә зьн да нә кӧ т’ә не 
дәр да недф зер’ у зив һә нә, ле 
йед жь дар у һ’ә р’и йе жи һә нә, 
һь нәк бо на дә рә щед бь льнд ьн, 
һь нәк жи бо на дә рә щед нь мьз. 
21Аwа һә гәр йәк хwә жь wан 
тьш тед нә ща йиз* па qьж кә, 
әwе бь бә дәр да нә кә дә рә ща 
бь льнд, бӧ һӧр ти-жь ба рә, ке-
ри хwә йе хwә һа ти, бо на һәр 
дә рә щед qәнщ да һа зьр. 

22Жь дьл хwәс ть нед ща һьл ти-
йе бь р’ә вә, хwә ль һә qи йе, ба-
wә ри йе, һ’ьз кь рь не, ә’дьлайи йе 

* 2:12 Мәт та 10:33. 
* 2:13 Жь мар 23:19. 
* 2:19 Жь мар 16:5. 
* 2:21 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Жь wан мә рь ва». 
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бь гь рә, т’ә ви wан бә, йед кӧ бь 
дь ле сах га зи на ве Хӧ дан дь кьн. 
23Тӧ хwә жь дә’w-до зед ах ма хә 
бе фә’м дур бь гь рә, чьм ки тӧ 
зани кӧ шәр’ жь wан пеш да тен. 
24Ль хӧ ла ме Хӧ дан на к’ә вә, кӧ 
шәр’ бь кә, ле һьн да ва һ’ә му йа да 
бәр бь һер бә, бь ка рь бә һин кә 
у бин фь рә бә, 25бь ши рь на йи 
йед мь qа бьл ши рәт кә, бәл-
ки Хwә де мә ща ле бь дә wан, 
кӧ жь гӧ нә кь рь не вә гә р’ьнф 
у р’ас ти йе нас кьн. 26Һьн ге 
әwе сәр һ’ь ше хwә да бен, жь 
т’ә лә ка wи ми ре щьнф хь лаз 
бьн, к’и жа ни әw гьр ть нә, кӧ 
ә’мь ре wи бь qә ди ньн. 

Хьрабийедр’ожедахьрийе

31Ле ве йә ке за нь бә кӧ 
р’о жед ахь ри йе да зә ма нед 

хь раб wе бен. 2Мә рь ве бь бь-
нә хwә һ’ьз, п’ә рә һ’ьз, к’ӧ бар, 
ба бах, бӧх дан беж, нә гӧ р’аф 
де-ба ва да, бе ше кьр, һ’ә рам, 
3дьл сар, бе р’ә’м, бӧх дан беж, 
тәм сьст, зӧлм к’ар, нә йа ред 
qән щи йе, 4нә мам, бәр зәq, 
хwә р’а зи, р’ь һ’ә ти һ’ьз, нә кӧ 
Хwә де һ’ьз. 5П’ьш ке хwә де на-
си йе wе ль wан к’әвә, ле wе 

qә wа та wе ин к’ар кьн. Тӧ хwә 
жь йед аһа дур бь гь рә. 

6Жь на ва ван да йед ӧса һә нә, 
кӧ хwә вә дь дь зь нә ма ла, к’ӧл фә-
тедф сә р’а йә бьн ба ред гӧ на даф 
шә wь ти дь кь нә һе сир, йед кӧ 
бь щу р’ә-щу р’ә тә мед хь раб ва 
те нә бь рь не. 7Әв к’ӧл фә та на 
һәр гав һин дь бьн, ле т’ӧ щар 
нь ка рьн р’ас ти йе нас кьн. 8Ча-
wа Йа нис у Йамб рис мь qа бь ли 
Му саф бун, ӧса жи әв мә рь ва на 
мь qа бь ли р’ас ти йе дь сә кь ньн, 
мә рьв нә бь фь кь ред хwә да шу на 
р’әш ва чу йи, ба wә ри йе да жи 
бе кер ьн*. 9Ле гә лә ки wе пеш да 
нә чьн, чьм ки бе фә’ ми йа wан 
wе һ’ә му йа ва ә’йан бә, ча wа йа 
wан һәр дӧ йа бу. 

Т’әмийедахьрийе
10Ле тә на си йа хwә да йә 

һин кь рьн, р’а бун-р’у ньш тьн 
у нет-мә рә ме мьн, ба wә ри, 
сә бьр у һ’ьз кь рь на мьн, бин-
фь рә йи, 11зе ран дьн у щә фа йед 
мьн. Тӧ зани ль Ән так йа йе, 
Qон йа йе, Лис тра йе чь һа ть нә 
сә ре мьн: Мьн чь зе ран дьн 
к’ь шан дьн! Ле Хӧ дан әз жь 
һ’ә му йа хь лаз кь рьм*. 12Бә ле 

* 3:8 Дәр к’ә тьн 7:11, 22; 8:3. 
* 3:11 К’а ред Шан ди йа 13:14–14:22; Зә бур 34:19. 
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һәр кә се кӧ дь хwа зә йәкти йа 
Мәсиһ Исада бь хwә де на си 
бь жи wе бе зе ран дь не* 13у 
мә рь вед хь ра бә хwә йи фел wе 
хь ра би йе да пеш да һә р’ьн, бь-
ха ль фи ньн у бь ха ль фьн. 14Ле 
тӧ, на ва wан тьш та да бь ми нә, 
чь кӧ һин бу йи у wе ба wә ри-
йе да жи гӧ ман бу йи. Тӧ зани 
жь к’и жа на һин бу йи, 15ӧса 
жи тӧ жь за р’о ти йа хwә да нь-
ви са редф пи роз зани, йед кӧ 
дь ка рьн тә сәр wахт кьн, wә ки 
бь ба wә ри йа сәр Мәсиһ Иса 
хь лаз би. 16Т’ә ма ми йа нь ви-
са ре* жь би на бәр Хwә де йә** 
у кер һа ти йә бо на һин кь рь не, 
ле һь ла ть неф, р’аст кь рь не у ши-
рәт кь рь на жи йи на һә qи й е да, 
17wә ки мә рь ве Хwә де бе ке ма си 
бә, бо на һ’ә му кь рь нед qәнщ 
һа зьр сә кь ни бә.

 

41Аwа ль бәр Хwә де у wи 
Мәсиһ Исайе кӧ wе ди-

wа на мь ри у зен ди йа бь кә, әз 
бь ща ме ри дь бе жьм, тӧ ль wе 
һа тьн у П’ад ша ти йа Wи ки: 
2Хә бә ре дан на син кә, сәр wе 

* 3:12 Йу һ’ән на 15:20. 
* 3:16 Аһа те фә’м кь рь не: «Нь ви са ред пи роз» аwа го ти «К’ь те баф Пи роз». 
** 3:16 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Т’ә ма ми йа нь ви са ре да би на бәр Хwә-
де һә йә».

нет-фь кь ре бә, һә гәр wәхт да 
бә, йан бе wәхт бә, ль ша ши йа 
һь ле, пе ши йа нә һә qи йе бь гь-
рә, дьл бь дә мә рь ва, бь т’ә ма-
ми йа сә бь ре һин кә. 3Чьм ки 
зә ма не бе, кӧ мә рьв wе гӧһ 
нә дь нә һин кь рь на сах ләм, ле 
wе хwәс ть нед дь ле хwә р’а wан 
дәрс да ра сәр һәв т’оп кьн, йед 
кӧ тьш тед ль гӧ һе wан хwәш 
те wе һин бь кьн. 4Wе гӧ һе хwә 
жь р’ас ти йе да гә р’и ньн у пәй 
ч’ь ло вис ки йа к’әвьн. 5Ле тӧ 
һәр тьш ти да сәр хwә бь ми нә, 
ль тән га си йаф сә бьр кә, кь ре 
мьз гин дарф бь кә, qӧ ль хе хwә 
бь qә ди нә. 6Чьм ки әз хwә-
ха qӧр бан бу не р’аф иди сәр 
р’ож-р’о жа мә у wәх те чу йи на 
мьн пе р’а гь һиш ти йә. 7Лә ще да 
әз qәнщ р’ә вим, мьн р’и йа хwә 
qә данд, ба wә ри хwәй кьр. 8У 
нь һа мьн р’а дь ми нә к’о фи йа 
һә qийейә сәр к’ә ть не, йа кӧ 
Хӧ дан, Һ’а кь ме р’аст wе бь дә 
мьн wе р’о же у нә т’ә не мьн, 
ле wан һ’ә му йа жи, йед кӧ бь 
һ’ьз кь рь не һ’әй ра хӧ йа бу на 
Wи да нә. 
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Сальх‑сульх
9Бь кә кӧ зу бе йи щәм мьн. 

10Ди мас кӧ дьн йа һ’ьз кьр әз 
һьш тьм у чу Т’е са ло ни ке. Кь-
рәс кис чу Га лат йа йе, Ти то жи 
Дал мәт йа йе. 11Т’ә не Лу qа щәм 
мьн ма йә. Мар qос һьл дә т’ә ви 
хwә би нә, чьм ки ви qӧ ль хи даф 
әw ке ри мьн те. 12Ть хи ко, мьн 
шан дә Әфә се. 13Тӧ га ва бе йи, 
wи qа п’у те кӧ мьн Тро йа йе да 
щәм Кар пос һьшт, т’ә ви хwә 
би нә, ӧса жи к’ь те бед гӧ ло матк, 
ила һиф йед ч’әрм. 
14Скәндә ре һ’ә дад гә ләк 

хь ра би ль мьн кьр. Хӧ дан wе 
wә кә кь рь нед wи би нә пе ши-
йа wи. 15Тӧ жи һ’әв за хwә жь 
wи бь кә, чьм ки гә лә ки ль бәр 
го ть на мә р’а бу. 
16Ща ра пе шьн, га ва әз ль 

бәр ди wа не сә кь ним, кә сәки 
пьш та мьн нә гьрт, һ’ә му йа 

әз һьш тьм чун. Бь ра әв йәк 
wан р’а гӧ нә нә йе һ’ә са бе! 17Ле 
Хӧ дан т’ә ви мьн сә кь ни у 
qә wат да мьн, wә ки пе мьн 
Мьз ги ни да йин ми йа сәр бә 
у һ’ә му нә щь һуф бь бь һен у 
әз жь дә ве шер хь лаз бум. 
18Хӧ дан wе мьн жь һәр кь ред 
хь раб хь лаз кә у сах-сь ла мәт 
бь гь һи нә П’ад ша ти йа Хwә йә 
ә’з ма на. Шь кьр жь Wи р’а һ’ә-
та-һ’ә та йе. Аминф. 

Сьлаведахьрийе
19Сь ла ве бь дә Прьс ки ла йе 

у Аки ла, ӧса жи ма ла Они си-
фо ро, 20Ерас то ль Ко рьн т’е ма, 
Тро фи мо жи, мьн ль Ми лә то се 
нә хwәш һьшт. 21Бь кә кӧ бә ри 
зь вьс та не бе йи. Әй бу ло, Пу-
дес, Ли нос, Клаw дийа у һ’ә му 
хушк-бь ра ль тә сь лав дь кьн. 
22Хӧ дан т’ә ви р’ӧ һ’е тә бә. 

К’ә рә ма Хwә де wә р’а бә. 
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Пешготьн

Ти то ба wәр мән дә ки йу нанф бу, әw һә вал-хә ба тә ки Паw ло си 
гә лә ки кер һа ти бу, на ва qӧ ль хе шан ди ти йаф wи да (Ко рьн т’и II, 
2:13; 7:5-16; 8:6, 16, 23; 12:18; Га ла ти 2:3; Ти мо т’е йо II, 4:10). Паw лос 
ве нә’ ме али к’а ре хwә йи ща һьл р’а дь ши нә, га ва әw Кь ре та йе да 
ма бу, кӧ сәр wер ти йе шь хӧ ле щь ви неф бь кә. 

Нә’ ме да се пьр сед мә зьн һә нә: 
1. Паw лос ти нә би ра Ти то, кӧ гә рә ке сәр wе ред щь ви не ча wа бьн, 
ила һиф на ва кь ре ти йа да, кӧ р’а бун-р’у ньш ть на wан нә qәнщ бу. 
2. Т’ә ми йед бо на Ти то, кӧ әw һин кь рь на сах ләм һ’ә му йа һин кә, 
аwа го ти ка лә мер у пи рә жь на, хорт у хӧ ла ма. Пи рә жьн жи гә рә ке 
һьн да ва хwә да к’ӧл фә тедф ща һьл һин кьн. 
3. Т’ә ми бо на р’а бун-р’у ньш ть на ба wәр мән да, кӧ т’ә ви һ’ә му йа 
әw мь лук, дьл сах у ши рьн бьн, жь к’ин у мь хә нә ти йе дур бьн, 
на ва дә’w-до за да ни бьн у хwә жь щӧ дә бу нед щь ви не дур бь гь рьн. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1-4) 
Сәр wе ред щь ви не у бор ще wан (1:5-16) 
Бор щед һәр ба wәр мән де на ва щь ви не да (2:1-15) 
Ши рәт, т’ә ми у һин кь рьн (3:1-11) 
Паш го тьн (3:12-15) 

Сьлавкьрьн

11Жь Паw ло се хӧ ла ме Хwә де 
у шан ди йеф Иса Мәсиһ, 

бо на пеш да чу йи на ба wә ри йаф 
бь жар ти йед Хwә де у за нә бу на 
сәр р’ас ти йе, анә го ри хwә де на-
си йе, 2ӧса жи бо на wе гӧ ма на 
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* 1:1-2 Аһа жи те фә’м кь рь не: «га зи кь ри йе бо на пеш да чу йи на ба wә ри йа 
бь жар ти йед Хwә де у за нә бу на сәр р’ас ти йе, анә го ри хwә де на си йе, кӧ 
жь wе р’ас ти йе йә гӧ ма на жи йи на һ’ә та-һ’ә та йе». 
** 1:2 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Хwә де йе кӧ дә рә wа на кә». 
* 1:10 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Йед жь сь нә ти йеф нә». 
* 1:12 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр «п’е хәм бә рә ки wан» нь ви сар ә. Ль 
го ра һь нә ка, на ве ви за нә йи Әпи ме ни дәс бу, жь ба жа ре Кь но со се у 
ша йир бу. Әw qа си 600 са ли бә ри Иса Мәсиһ бьбу. 

жи йи наф һ’ә та-һ’ә та йе га зи кь-
ри*. Бо на wе жи йи не, Хwә де йе 
хwә йе го ть на Хwә,** һе дәw ред 
бә ре да соз да йә 3у wәх те хwә да 
го ть на Хwә бь дан на си ни йе да 
ә’йан кь рь не, йа кӧ ль мьн һа тә 
спар ть неф, бь ә’мь ре Хwә де йе 
Хь лаз кь реф мә. 

4Ти то р’а, ла wе хwә йи һәq-һ’ә-
ла ли ба wә ри йа мә йә т’о мә ри да: 

Дә бь ра к’ә рәмф у ә’дь ла йи-
йа Хwә де йе Бавф у Мәсиһ Иса 
Хь лаз кь реф мә ль тә бә. 

ШьхӧлеТитоКьретайеда
5Бо на wе йә ке мьн тӧ ль 

Кь ре та йе һьш ти, wә ки чь ке-
ма си һә бьн би ни се риф у һәр 
ба жа рә ки да бәр пьр си йа ра 
к’ьфш ки, ча wа мьн әв т’ә ми 
ль тә кьр: 6Гә рә ке бәр пьр си йар 
бе лә к’ә бә, ме ре жь нә ке бә, 
за р’ед wи ба wәр мәнд бьн, йед 
кӧ бо на ави ти йе йан жи бо на 
нә гӧһ да ри йе нә к’ә ть нә на ва 

дәв-дь ра на. 7Бә ле сәр wер ча wа 
мал кь ре Хwә де, гә рә ке бе лә к’ә 
бә: Нә сәр һ’ьшк, нә һерс, нә 
пәй шә ра ве к’ә ти, нә сьр’ тук, 
нә пәй к’ә да һ’ә рамф, 8ле ме-
ван һ’ьз, хер хwаз, аqьл да гь ран, 
сәр һә qи йе, Хwә де р’а да йи, 
хwә гьр ти. 9Гә рә ке wе го ть на 
амьн qә wин бь гь рә, ча wа кӧ 
һин бу йә, wә ки бь ка рь бә бь 
һин кь рь на сах ләм дьл бь дә 
йед ма йин у ша ши йед мь qа-
бь ла бь дә р’у йе wан. 
10Йед хwә сә ри хwә гә ләк 

ьн, йед хә бәр п’уч’ у дә рә wин, 
ила һиф әwед кӧ жь на ва щь һу-
йа даф* нә. 11Гә рә ке дән ге йед 
ӧса бь дь нә бь р’и не, чьм ки әw 
ма ла лап хь раб дь кьн, тьш тед 
нә ща йиз һин дь кьн у ве йә ке 
бо на к’а ра хwә йә һ’ә рам дь-
кьн. 12Жь кь ре ти йа һә ма хут 
за нә ки* wан жи го ти йә: 
 «Кь ре ти т’ь ме дә рә wин ьн, 
 әw р’ә’ wь ред хь раб ьн, 
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 у п’ьр’ хӧ ред бе хи рәт ьн». 
13Әв шә’ дә ти кә р’аст ә, лә ма 
һ’ьшк ль wан һь леф, кӧ сах ләм 
бьн ба wә ри йе да 14у гӧһ нә дь-
нә ч’ь ло вис ки йед щь һу йаф у 
т’ә ми йед wан мә рь ведф кӧ жь 
р’ас ти йе да гә р’и йа нә. 15Һәр 
тьшт һ’ә лал ә бо на һ’ә ла ла, ле 
һ’ә рам у нә ба wә ра р’а тьш тә ки 
һ’ә лал т’ӧнә, һ’ә та аqьл у иса-
фаф wан жи һ’ә р’ь ми нә. 16Әw 
дь бе жьн, кӧ Хwә де нас дь кьн, 
ле бь кь ред хwә Wи ин к’арф 
дь кьн, һ’ә рам у хwә сә ри хwә 
нә у һәр кь рь нә кә qәнщ р’а 
бе кер ьн. 

Һинкьрьнасахләм

21Ле тӧ, чь ль һин кь рь на 
сах ләм дь к’ә вә, һин кә. 

2Ка лә мер бь ра хwә гьр ти, гь ран 
у ма qул бьн, ба wә ри йе, һ’ьз-
кь рь не у сә бь ре да сәр хwә бьн. 
3Пи рә жьн жи бь ра ӧса п’әр-

гал бьн, ча wа ль мә рь вед Хwә де 
дь к’ә вә, нә бӧх дан беж, ме ла 
wан нә сәр вә хwа рь не бә. Ле 
бь ра хwә йед ши рә тед qәнщ бьн, 
4wә ки жь нед ща һьл һин кьн, 
кӧ мер у за р’ед хwә һ’ьз бь кьн, 
5аqьл да гь ран бьн, нав-на мус, 
мал кьр, һ’әйф, гӧ р’аф ме ре хwә да 
бьн, wә ки хә бә ра Хwә де нә йе 
бе һӧр мәт кь рь не. 

6Ӧса жи дьл бь дә хор та, кӧ 
аqьл да гь ран бьн. 7Һәр тьш-
ти да жи, тӧ хwә ха бь бә т’әр зе 
кь рь нед qәнщ, на ва һин кь рь-
не да бе дӧ р’у ти у ма qул бә, 8бь 
хә бә ред сах лә мә бе ке ма си, 
wә ки йе мь qа бьл шәр ми бь-
ми нә у һьн да ва мә да тьш тә ки 
wи йи го ть не т’ӧ нә бә. 
9Хӧ ла ма ши рәт кә, кӧ гӧ р’а 

аха йед хwә да бьн у һәр тьш ти-
да ль wан хwәш бен, щаб-са бе 
wан нә дьн, 10дәст дь ре жа йи йе 
нә кьн, ле амь ни йа qән щә т’ам 
ни ша ни wан кьн, wә ки һин кь-
рь на бо на Хь лаз кь ре мә Хwә де, 
һәр али йа ва бь хә мь ли ньн. 
11Чьм ки к’ә рә маф Хwә де 

бо на хь лаз бу наф һ’ә му мә рь ва 
хӧйа бу, 12Әw мә һин дь кә, кӧ 
әм нә п’а ки йе у дьл һа вь жи йед 
дьн йа йе ин к’ар кьн у аqьл да 
гь ран, бь һә qи йе у хwә де на си-
йе бь жин ль ве дь не, 13һи ви йа 
wе гӧ ма на хwә зь ли, хӧ йа бу на 
р’у мә та Хwә де йе мә зьн, Хь-
лаз кь ре мә Иса Мәсиһ бьн. 
14Әwи Хwә бо на мә да дәр, кӧ 
мә жь һ’ә му нә һә qи йа хь лазф 
кә у па qьж кә, бь кә щьм ә’ та 
Хwә йә хи рәт к’е шед кь рь нед 
qәнщ. 
15Ван тьш та һин кә, бь т’ә-

ма ми йа һ’ӧ кӧ ме хwә дьл бь дә 
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wан у ль wан һь ле. Бь ра т’ӧ кәс 
тә бе һӧр мәт нә кә. 

Р’абун‑р’уньштьна
баwәрмәнда

31Бь кә би ра щьм ә’ те, кӧ 
гӧ р’а сәр wер у һ’ӧ кӧ мә та 

бь кьн, гӧһ дар бьн у бо на һ’ә му 
кь рь нед qәнщ һа зьр сә кь ни бьн. 
2Һьн да ва т’ӧ кә сә ки да хь раб 
хә бәр нә дьн, шә р’уд ни бьн, ле 
мь лук бьн у ши рь на йи йа хwә 
һьн да ва һ’ә му мә рь ва да бь дь нә 
к’ьф ше. 3Чьм ки әм жи wәх тә-
ке бе фә’м бун, хwә сә ри хwә, 
ха ль фиф у хӧ ла мед щу р’ә-щу-
р’ә тә мед хь раб у к’е фа дь ле 
хwә бун, мә на ва хь ра би йе у 
һ’әв су ди йе да дь жит, әм ми на 
мә’ ре р’әш, ль бәр ч’ә’ ве һәв 
р’әш бун. 4Ле га ва ши рь на йи 
у һ’ьз кь рь на Хwә де, Хь лаз кь ре 
мә хӧйа бу, 5Wи әм хь лаз кь-
рьн. Нә кӧ бо на wан кь рь нед 
р’ас тә кӧ мә кь рьн, ле ль го ра 
р’ә’ ма Хwә әм хь лаз кь рьн, бь 
шуш ть не әм ну дь не к’ә тьн у 
бь Р’ӧ һ’еф Пи роз ну йә жи йин 
бун*. 6Wи Хwә де йи әw Р’ӧһ’ бь 
мәр’ да ни сәр мә да ба ранд, бь 
дәс те Иса Мәсиһе Хь лаз кь ре 

* 3:5 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Хwә де әм хь лаз кь рьн, бь шуш ть на Р’ӧ һ’е 
Пи роз ну дь не хьс тьн у ну йә жи йин кь рьн». 

мә, 7wә ки бь к’ә рә ма Wи әм 
р’астф бе нә һ’ә са бе у бь wе гӧ-
ма не жи йи на һ’ә та-һ’ә та йе wар 
бьн. 8Ве го ть не да хе льф т’ӧнә. 
У әз дь хwа зьм кӧ тӧ ван тьш та 
ә’сә йи ки, wә ки йед кӧ ба wә-
ри йа хwә Хwә де ти ньн, хи рәт 
кьн, тьш тед qәнщ бь кьн. Әва на 
мә рь ва р’а qәнщ у к’ар ьн. 
9Ле тӧ хwә жь дә’w-до зед 

ах мах ти, р’ә qә ма сьл сь лә таф, 
һәв р’ь к’и йе у шәр’-дә’ wед ль 
сәр Qа ну не дур бь гь рә, чьм ки 
әw бе кер у бе к’ар ьн. 10Жь йе 
кӧ бе т’ь фа qи йе дь кә, ща рә-
ке-дӧ да ши рәт кә дур к’әвә. 
11Тӧ зани кӧ йе ӧса ха ль фи у 
гӧ нә к’арф ә, әw хwә ха ди wа не 
сәр хwә да ти нә. 

Готьнедахьрийе
12Га ва Ар тә мас йан Ть хи ко 

әз бь ши нь мә щәм тә, бь кә кӧ 
бе йи Ни ко по ли се, щәм мьн, 
чьм ки мьн qь рар да зь вьс-
та на хwә ль wьр дәр баз кьм. 
13Зе на се qа нун занф у Апо ло 
зу вә р’е кә, ӧса бә кӧ әw р’ева 
ке ма си йа тьш тә ки нә би ньн. 
14Йед жь мә жи бь ра һин бьн, 
пәй кь рь нед qәнщ бьн, wә ки 
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ке ри һ’әw щә ти йа мә рь ва йе бен 
у бе бәр нә бьн. 
15Һ’ә му йед т’ә ви мьн ль тә 

сь лав дь кьн. Сь ла ве бь дә wан, 

йед кӧ ба wә ри йе да мә һ’ьз 
дь кьн. 

К’ә рә ма Хwә де wә һ’ә му-
йа р’а бә. 
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Пешготьн

Фь ли мо не ба wәр мәнд йә ки ә’йан бу, әw дос те Паw лос бу, хӧйа 
дь бә кӧ ән дә ме щь ви наф Ко лос йа йе бу. Хӧ ла мә ки wи жи һә бу 
на ве wи Они си мо, әw жь щәм хwә йе хwә р’ә ви бу у гә рә ке бо на 
кь ре хwә бь һа та кӧш ть не. Ле га ва Паw лос кә ле да бу, хӧйа дь бә 
кӧ Они си мо wи дь би нә, т’о бәф дь кә, дь бә ба wәр мән де Иса. Бь ве 
нә’ ме Паw лос һи ви жь Фь ли мон дь кә, кӧ әw бь бах ши нә Они си мо 
у wи qә бул кә, нә т’ә не ӧса ча wа мә рьвф дь бах ши нә хӧ ла мед хwә, 
ле ӧса бь бах ши нә ча wа йәк дь бах ши нә бь ра ки хwә йи ба wәр мәнд. 

Ве нә’ ма кьн да дәр сә кә к’ур бо на wе ба wә риф у һ’ьз кь рь на 
Мәсиһ к’ьфш дь бә, кӧ ча wа гә рә ке на ва ба wәр мән да да һьн да ва 
һәв да һә бә. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1-3) 
Пә сь не Фь ли мон дь дә (4-7) 
Һи ви кь рьн бо на Они си мо (8-22) 
Паш го тьн (23-25) 
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Сьлавкьрьн

11Жь Паw лос, бо на Мәсиһ Иса 
гьр ти у Ти мо т’е йо йе бь ра, 

Фь ли мо не һә вал-хә бат у дә-
ла ле хwә р’а, 2Афи йа хушк р’а у 
Ар хи по йе һә вал әс кә ре хwә р’а у 
ӧса жи wе щь ви не р’аф кӧ ма ла 
тә да дь щь вә*: 

3Дә бь ра к’ә рәмф у ә’дь ла йи-
йа Хwә де йе Ба веф мә у Хӧ данф 
Иса Мәсиһ ль wә бә. 

Баwәрифуһ’ьзкьрьна
Фьлимон

4Әз һәр гав жь Хwә де йе хwә 
р’а зи мә, га ва на ва дӧа йед хwә да 
тә бир ти ньм бь ра йе Фь ли-
мон, 5чьм ки бо на wе һ’ьз кь-
рь на тә йә һьн да ва т’ә ма ми йа 
щьм ә’ та Хwә де да у ба wә ри йа 
тә йә һьн да ва Хӧ дан Исада 
дь бь һем. 6Әз дӧа дь кьм, wә ки 
һә лә qә ти йа тә йә т’ә ви мә, на ва 
ба wә ри йе даф мә бь гь һи нә wе 
за нә бу на к’ур, йа кӧ һьн да ва 
һәр тьш тед мә йә qән щә т’ә ви 
Мәсиһ ә. 7Бо на wе һ’ьз кь рь на 
дь ле тә да бь ра йо, әз гә лә ки 
ша бум у би на мьн фь рә бу, 

кӧ дь ле щьм ә’ та Хwә де пе тә 
р’ь һ’әт бу йә. 

ҺивикьрьнаПаwлосбона
Онисимойехӧламе

Фьлимон
8Бо на ве йә ке бь Мәсиһ ча-

wа бь ра, мьн дь ка рь бу тӧ рӧш 
кь ра, ә’мь ри сәр тә бь кь ра, 
чь кӧ ща йиз бу, 9ле жь дәст 
һ’ьз кь рь не, һи ви дь кьм. Әз 
ча wа Паw ло сә ки кал у нь һа жи 
бо на Мәсиһ Иса гьр ти, 10бо на 
ла wе хwә Они си мо һи ви жь тә 
дь кьм, йе кӧ qәй де мьн да ча wа 
кӧ р’әк мьн р’а дь не к’әт*. 11Әw 
wәх тә ке ке ри тә нә дь һат, ле 
нь һа һьн ке ри тә те, һьн жи 
ке ри мьн*. 
12Әз wи паш да дь ши нь мә 

щәм тә, әw щә гә ра мьн ә. 
13Мьн дь хwәст әw щәм хwә 
бь һьш та, кӧ дәw са тә бәр дәс-
те мьн бу йа, һ’ә та кӧ әз бо на 
Мьз ги ни йе qәй да да мә. 14Ле 
бе йи тә мьн нә хwәст тьш тә-
ки бь кьм, кӧ qән щи йа тә ӧса 
нә бә, ча wа бор щәк кь рь бь нә 
сту йе тә, ле бь р’ә зә дь ли йа тә 
бә. 15Бәл ки бо на ве йә ке әw 

* 1:2 Ко ло си 4:17. 
* 1:10 Ко ло си 4:9. 
* 1:11 «Они си мо» бь зь ма не йу на ни те фә’м кь рь не: «Кер һа ти». 
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wәх тә ке жь тә дур к’әт, кӧ әw 
һәр т’ьм бь бә п’а ра тә, 16нә кӧ 
ча wа хӧ лам, ле жь хӧ ла мә ки 
зе дә тьр ә, ча wа бь ра ки дә лал! 
Бо на мьн әw чь qа си дә лал ә, 
ле бо на тә әwе һе зе дә бә, һьн 
али йе хӧ лам ти йе да, һьн жи 
али йе Хӧ дан да. 
17Аwа һә гәр тӧ мьн ча wа һә-

ва ле хwә һ’ә саб дь ки, wи ӧса 
qә бул кә, ча wа мьн. 18Һә гәр 
әwи нә һә qик жи ль тә кь рь бә, 
йан тьш тә ки дәйн да ре тә бә, 
сәр мьн һ’ә саб кә. 19Әз Паw лос 
бь дәс те хwә дь нь ви сьм: Әзе 
ль тә вә гә р’и ньм (ле әз бь ве 
йә ке на хwа зьм бе жь мә тә, кӧ 
тӧ жи йи на хwә ва дәйн да ре 
мьн и.) 20Нь һа, бь ра йе мь ни 
жь Хӧ дан да, ве qән щи йе бо на 

мьн бь кә, бо на ха ть ре Мәсиһ 
дь ле мьн р’ь һ’әт кә. 21Әз гӧһ-
да ри йа тә да гӧ ман бум, лә ма 
жи мьн әв йәк тә р’а нь ви си, 
чьм ки әз за ньм те жь го ть на 
мьн зе дә тьр бь ки. 

Готьнедахьрийе
22Пеш ть ри ве йә ке жи, мьн р’а 

щи ки ма йине һа зьр кә, чьм ки 
гӧ ма на мьн һә йә, кӧ Хwә де-
йе ща ба дӧа йед wә бь дә, мьн 
паш да бь дә wә. 

23Епа фра се бо на на ве Мәсиһ 
Исайи т’ә ви мьн гьр ти, тә 
сь лав дь кә, 24ӧса жи Мар qос, 
Әрис тар хо, Ди мас у Лу qа, һә-
вал-хә ба тед мьн. 

25К’ә рә ма Хӧ дан Иса Мәсиһ 
т’ә ви р’ӧ һ’ед wә бә. 
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Пешготьн

На ве нь вис к’а ре ве нә’ ме иро нә ә’йан ә. Гә ләк занә шь ке дь-
бь нә сәр Апо ло (К’а ред Шан ди йа 18:24; 19:1). Ӧса жи нә ә’йан ә, 
әви нь вис к’а ри нә’ ма хwә к’и жан щь ви не р’аф нь ви си йә, ле бь ве 
нә’ ма хwә бәр бь р’и к’о мә кә ба wәр мән да дь бә, к’и жан кӧ гә рә ке 
һе ди-һе ди пеш да бь чу на, ле әw на ва qә зи у охьр мед гь ран да бун, 
һьн дьк ма бу кӧ дәс те хwә жь ба wә ри йаф хwә бь кь ра на йан фь кь ре 
хwә һьн да ва Иса Мәсиһ да бь гӧ һас та на. 

Хӧ да не нә’ ме дь нь ви сә у дьл дь дә бәр wан, кӧ на ва ба wә ри йа 
хwә да бь ми ньн, ӧса жи дь дә к’ьф ше, кӧ Иса Мәсиһ р’аст ми на 
һә йин ти йа Хwә де йә у wә к’ил ти йа wи йә хь ла зи йе йә. Әw сәр се 
пьр сед р’ас ти йе дь сә кь нә: 
1. Иса Кӧ р’еф Хwә да йи һ’ә та-һ’ә та йе йә, кӧ ель ми йаф Хwә йә һьн да ва 
Ба ве даф бь щә фед Хwә да к’ьф ше. Иса нә кӧ т’ә не жь п’е хәм бә ред 
Пәй ма наф Кә вьн мәс тьр ә, ле жь мьл йа к’ә таф у Му саф жи мәс тьр ә. 
2. Иса жь Хwә де да ча wа к’а һи неф һ’ә та-һ’ә та йе к’ьфш кь ри йә, 
әw жь к’а һи нед Пәй ма на Кә вьн мәс тьр ә. Wи бь ща рә ке бо на 
һәр т’ьм бә дә на Хwә кь рә qӧр банф у иди әw qӧр ба нед Пәй ма на 
Кә вьн да йә бе һ’ә саб бәр га тьш тә ки нә гьр тьн. 
3. Ба wәр мәнд т’ә не бь дәс те Иса дь ка рә жь гӧ нәф, тьр се у мь рь не 
хь лазф бә. Иса жи ча wа сә рәк к’а һи не р’аст хь лаз бу на р’аст дь дә, 
кӧ әв йәк Пәй ма на Кә вьн да бь су рә ти (сим во ли) дь һа тә кь рь не, 
аwа го ти әw һ’ә бан дьн у qӧр бан да йи нед кӧ бә ри һа ть на Мәсиһ 
дь кь рьн, шә’ дә ти йа Иса Мәсиһ дь дан. 

Нь вис к’а ре ве нә’ ме жь т’а ри ха Исра елеф, ча wа т’әр зед ба wә ри йе 
һь нә ка бир ти нә (сә ре 11-а) у бь ве дь хwа зә бе жә хwән дә ва на, кӧ 
һьн да ва Мьз ги ни йа Исада амьн бь ми ньн. Сә ре 12-да бь дь лә ки 
шә wат дь бе жә, кӧ ӧса һ’ә та ахь ри йе амьн бь ми ньн у ч’ә’ ве хwә 
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* 1:3 Бь го ть нә кә дьн: «Р’о на йи». 
** 1:3 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Га ва Әwи әм жь гӧ нед мә 
шуш тьн». 
* 1:5 Зә бур 2:7. 

жь Мәсиһ нә бь р’ьн, ле на ва һәр щу р’ә тә’ ли-тән ги йа да у һе си-
ри-бә лән га зи йа да тә йах кьн. Нә’ ме бь ши рә та у сь ла ва хь лаз дь кә. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн: Мәсиһ ә’йан бу на Хwә де йә т’ам ә (1:1-3) 
Мәсиһ сәр мьл йа к’ә та р’а йә (1:4–2:18) 
Мәсиһ сәр Му саф у Йе шу р’аф йә (3:1–4:13) 
К’а һин ти йа Мәсиһ сәр һәр к’а һин ти йе р’а йә (4:14–7:28) 
Пәй ма на Мәсиһ сәр һәр пәй ма на р’а йә (8:1–9:28) 
Мәсиһ qӧр ба на сәр qӧр ба на р’а йә (10:1-39) 
Ба wә ри (11:1–12:29) 
Ча wа мә рьвф ль Хwә де хwәш бе (13:1-19) 
Дӧа йе хь ла зи йе (13:20-21) 
Паш го тьн (13:22-25) 

ХwәдебьКӧр’еХwәхәбәрдьдә
уКӧр’жьмьлйак’әтамәстьрә

11Гә ләк ща ра у бь гә ләк 
щу р’а Хwә де пеш да пе п’е-

хәм бә ра кал-ба вед мә р’а хә бәр 
да йә, 2ле ван р’о жед ахь ри йе да 
пе Кӧ р’еф Хwә мә р’а хә бәр да, 
К’и жан кӧ к’ьфш кьр, wә ки 
ахь ри йе бь бә хwә йи wа ре һәр 
тьш ти у бь Wи жи ә’рд у ә’з ман 
ә’фь ранд. 3Әw ну ра* р’у мә та 
Хwә де йә, хут ми на һә йин ти йа 
Wи йә, Әw бь qә wа та хә бә ра 

Хwә һәр тьш ти хwәй дь кә. Га ва 
Әwи мә ща ла шуш ть на гӧ нед 
мә рь ваф һа зьр кьр**, ль жор 
һә рә маф мә зь на йи йа Хwә де йә 
р’ас те р’у ньшт. 4Кӧр’ һа qа си 
жь мьл йа к’ә таф жор тьр к’әт, 
чь qа си әw на ве кӧ Wи станд 
жь на вед wан мәс тьр ә. 5Чьм ки 
Хwә де т’ӧ мьл йа к’ә ти р’а аһа 
нә го ти йә: 
 «Тӧ Кӧ р’е Мьн и, 
 Тӧ иро Мьн р’а бу йи»* 
у ди са: 
 «Әзе ба ве Wи бьм, 
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 Әwе жи Кӧ р’е мьн бә»**. 
6У га ва Хwә де нь хӧ ри йе Хwә дь-
ши нә дьн йа йе, аһа жи дь бе жә: 
 «Бь ра һ’ә му мьл йа к’ә тед 

Хwә де сә ре хwә бәр Wи 
дай ньн»*. 

7Ле бо на мьл йа к’ә та аһа дь бе жә: 
«Әw мьл йа к’ә тед Хwә дь кә ба 
у бәр дәс ти йед Хwә ала ва егьр»*. 
8Ле бә ле бо на Кӧр’ Хwә де дь-
бе жә: 
 «Т’әх те Тә Хwә де йо, т’әх те 

һ’ә та-һ’ә та йе йә, 
 шь ва п’ад ша ти йа Тә шь ва 

һә qи йе йә. 
9 Тӧ һә qи йе һ’ьз дь ки у дь-

жә ни нә һә qи йе, 
 лә ма жи Хwә де йо, Хwә де йе 

Тә Тӧ бь р’у не ша бу не 
р’ун кь ри, 

 жь һә ва лед Тә зе дә тьр»*. 
10У аһа жи дь бе жә: 
 «Йа Хӧ данф, Тә пе ши йе һ’и ме 

дьн йа йе да ни 
 у ә’з ман кь ред дәс тед Тә нә. 
11 Әwе wе ран бьн һә р’ьн, ле 

Те бь ми ни, 

 һ’ә му йе ми на щь ла бь п’ь-
зь ньн. 

12 Те wан һәв бь п’е ч’и ми на 
qа п’ут, 

 ми на к’ьн ща wе бе нә гӧ һас-
ть не. 

 Ле Тӧ ди са Әw и 
 у са лед Тә wе кем нә бьн»*. 
13К’и жан мьл йа к’ә ти р’а Хwә-
де го ти йә: 
 «К’е лә каф Мь нә р’ас те р’у не, 
 һ’ә та Әз нә йа ред Тә бь кь мә 

бь не п’и йед Тә»?* 
14Иди мьл йа к’әтф чь нә? Әw 
һ’ә му жи р’ӧ һ’ед бәр дәс ти нә, 
кӧ бо на хьз мәт к’а ри йа wан те-
нә шан дь не, йед кӧ хь лаз бу неф 
wе wар бьн. 

Мьqатихwәбьн,
кӧхьлазбунамәзьнwарбьн

21Бо на ве йә ке гә рә ке әм 
һе гә лә ки гӧһ бь дь нә wан 

тьш тед мә бь һис ть нә, wә ки әм 
жь wан нә ха ль фьн. 2Чьм ки 
һә гәр әw хә бә ра пе мьл йа к’ә-
та һа тә го ть не һ’им гьр ти ма у 

** 1:5 П’ад ша ти II, 7:14. 
* 1:6 Qа ну на Дӧ ща ри 32:43; Зә бур 97:7 (wәл гә р’ан дь на Пәй ма на Кә-
вь нә йу на ни). 
* 1:7 Зә бур 104:4 (wәл гә р’ан дь на Пәй ма на Кә вь нә йу на ни). 
* 1:9 Зә бур 45:6-7. 
* 1:12 Зә бур 102:25-27. 
* 1:13 Зә бур 110:1. 
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һ’әму нә һә qи йе у бе ель ми йе 
һә qе хwә р’аст стан дьн, 3ле әме 
ча wа хwә хь лазф кьн һә гәр әм 
гӧһ нә дь нә wе хь лаз бу на мә зьн? 
Бо на ве хь лаз бу не Хӧ дан пеш да 
дан на син кьр у йед кӧ дән ге 
Wи бь һис тьн мә ва ә’сә йи кь рьн. 
4Сәр да жи Хwә де бь ни ша на, 
к’ә рә мә та, щу р’ә-щу р’ә кь ред 
qә wат у п’еш к’е шедф Р’ӧ һ’еф 
Пи ро зә бә ла кь ри шә’ дә ти да, 
ча wа кӧ ә’мь ре Wи бу. 

Йекӧмә
бәрбьхьлазбунедьбә

5Хwә де нә кӧ мьл йа к’әт кь-
рь нә сәр wе ред wе дьн йа кӧ wе 
бе, сәр к’и жа не әм хә бәр дь дьн. 
6Ле нь ви сар щи ки шә’ дә ти йе 
дь дә у дь бе жә: 
 «Йа Хwә де, ин сан чь йә кӧ 

wи бир ти ни, 
 йан бән де ве дь не* кӧ бо на 

wи хәм дь ки? 
7 Тә һь нәк wәхт* әw жь мьл-

йа к’ә та нь мьз тьр кьр, 

 бь р’у мәт у һӧр мә те әw т’ащ 
кьр, 

8 һ’ә му тьшт кь рь нә бь не нь-
гед wи»*. 

Аwа Йе кӧ һәр тьшт кь рь нә бь не 
нь гед wи**, тьш тәк нә һьшт кӧ 
нә кь рь бә бь не нь га. Ле нь һа әм 
һе һәр тьш ти бь не нь гед ин сен да 
на би ньн. 9Ле әм нь һа Иса бь 
р’у мәт у һӧр мәт к’о фи ль се ри 
дь би ньн, Йе кӧ һь нәк wәхт бо-
на щә фе мь рь не жь мьл йа к’ә та 
һа ть бу нь мьз кь рь не, wә ки бь 
к’ә рә маф Хwә де бо на һ’ә му йа 
мь рьн бь ди та. 10Бә ле һе жа бу 
кӧ Хwә де, Йе кӧ һәр тьшт бо на 
Хwә ә’фь ран ди йә у бь дәс те Хwә 
хwәй дь кә Р’е бә ре хь лаз бу на 
wан бь щә фа к’а мьл бь кь ра*, 
wә ки гә ләк лаw т’ә ви р’у мә та 
Иса бь кь ра на. 11Әwе кӧ пи розф 
дь кә у әwед кӧ пи роз дь бьн, әв 
һ’ә му жи жь Ба вә киф нә. Лә ма 
Әw ве йә ке да шәр ми йе на би-
нә, кӧ wан хушк-бь ра йед Хwә 
һ’ә саб кә 12у дь бе жә: 

* 2:6 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Кӧ р’еф ме рьв». 
* 2:7 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Тә әw һь нә ки жь мьл йа к’ә та нь мьз тьр 
кьр», ӧса жи р’еза 9-да. 
* 2:8 Зә бур 8:4-6. 
** 2:8 «Wи» те фә’м кь рь не «бән дед дь не» йан жи «Иса». 
* 2:10 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бь щә фа бь гь һиш та», аwа го ти «мә зьн 
бу йа». 
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 «Дәр һә qа на ве Тә да Әзе 
хушк-бь ра йед Хwә р’а бе-
жьм, 

 щь ви не даф Әзе әш qи Тә 
бьс т рем»*. 

13У аһа жи дь бе жә: 
 «Әзе гӧ ма на Хwә бь дь мә сәр 

Хwә де»*. 
У аһа жи: 
 «Ва мә Әз у әw за р’ед кӧ 

Хwә де да нә Мьн»**. 
14Ча wа кӧ зар’ хун у гошт ьн, 

Иса Хwә ха жи бу ми на wан, 
к’ә тә бьн йа т’а мә рь ва йеф, wә ки 
бь ви аwайи пе мь рь на Хwә, йе 
кӧ һ’ӧ кӧ ме wи сәр мь рь не һә йә 
ӧн да кә, аwа го ти ми ре щьнф 15у 
йед кӧ т’ә ма ми йа ә’мь ре хwә-
да һе си ред тьр са мь рь не бу нә 
хь лаз кә. 16Бә ле фә’м да ри йә, 
кӧ Әw али к’а ри йа мьл йа к’ә та 
на кә, ле али к’а ри йа зӧ р’ә та 
Бь ра һимф дь кә. 17Лә ма жи Иса 
гә рә ке бь һәр али йа ва бь бу йа 
ми на хушк-бь ра, кӧ бь бу йа 
сә рәк к’а һи нә киф р’ә’м у амьн 
ль хьз мәт к’а ри йа бәр Хwә де да, 
wә ки гӧ нед щьм ә’ те бь да к’ә-

wан дь неф*. 18Ча wа Әwи щә фа 
к’ь шанд, һа тә ще р’ь бан дь неф, 
ӧса жи дь ка рә али к’а ри йа wан 
бь кә, йед кӧ дь к’ә вь нә на ва 
ще р’ь бан дь не. 

ИсажьМусамәстьрә

31Аwа хушк-бь ра йед пи-
роз, һун кӧ һә вал-п’а ред 

wе га зи йа ә’з мен ьн, ль Иса 
бь нь һе р’ьн, Wи шан ди йиф у 
Сә рәк к’а һи не кӧ әм иq рарф 
дь кьн. 2Әw һьн да ва Хwә де да 
амьн бу, Йе кӧ Әw бо на ве йә-
ке к’ьфш кьр, ча wа Му саф жи 
т’ә ма ми йа ма ла Wи да амьн бу*. 
3Бә ле Иса һа qа си жь Му са зе дә-
тьр һе жа йи р’у мә те бу, чь qа си 
qә дь ре йе кӧ ма ле че дь кә, жь 
qә дь ре ма ле зе дә тьр ә. 4(Фә’м-
да ри йә, һәр ма ләк бь дәс те 
йә ки те че кь рь не, ле йе һәр 
тьшт ә’фь ран ди йә, Хwә де йә.) 
5Р’аст ә Му са т’ә ма ми йа ма ла 
Wи да хӧ ла мә ки амьн бу, бо на 
шә’ дә ти йа wан тьш тед кӧ Хwә де 
wе бь го та. 6Ле Мәсиһ ча wа кӧр’ 
һьн да ва ма ла Хwә де да амьн бу. 

* 2:12 Зә бур 22:22. 
* 2:13 Иша йа 8:17. 
** 2:13 Иша йа 8:18. 
* 2:17 Бь го ть нә кә дьн: «Афу кь рь не» йан «бах шан дь не». 
* 3:2 Жь мар 12:7. 
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У әw ма ла Wи әм ьн, һә гәр әм 
wе ә’ги ти йе у гӧ ма на кӧ әм пе 
дь фь р’ьн qә wин бь гь рьн. 

Бонащьмә’таХwәде
р’ьһ’әтикһәйә

7Бо на ве йә ке ча wа Р’ӧ һ’е 
Пи роз дь бе жә: 
 «Иро һә гәр һун дән ге Wи 

бь бь һен, 
8 ми на кал-ба вед хwә сәр-

һ’ьшк ни бьн, 
 ча wа кӧ wа на сә ри һьл да, 

га ва бә р’и йе даф һа ть нә 
ще р’ь бан дь не, 

9 wе дә ра кӧ кал-ба вед wә бь 
qәл пе хь раб Әз ще р’ь бан-
дьм 

 у т’ә ма ми йа чьл са ли жи 
кь ред Мьн ди тьн. 

10 Лә ма жи һ’и ле Мьн жь wи 
нь сь лиф чу 

 у Мьн гот: ‹Дь ла да т’ь ме әw 
ха ль фиф нә 

 у р’и йа Мьн нас нә кь рь нә›. 
11 Аwа Мьн жи жь һер са сонд 

хwар гот: 
 ‹Т’ӧ щар әwе нә к’ә вь нә р’ь-

һ’ә ти йа Мьн!›»* 

12Һаш жь хwә һә бьн хушк-бь-
ра но, нә бә кӧ на ва wә йә ки да 
дь лә ки хь раб у нә ба wәр һә бә, 
кӧ пьш та хwә бь дә Хwә де йе 
сах. 13Ле һәр р’ож дьл бь дь нә 
һәв, һ’ә та кӧ нь ви са ре да бо на 
мә «иро» һә йә, wә ки жь wә т’ӧ 
кәс бь гӧ на нә ха пә, нә бә сәр-
һ’ьшк. 14Чьм ки әм т’ә ви Мәсиһ 
бу нә хwә йи п’ар, һә гәр т’ә не әм 
wе ба wә ри йеф жь сә ри да һ’ә та 
хь ла зи йе qә wин бь гь рьн. 15Аwа 
ча wа жор һа тә го ть не: 
 «Иро һә гәр һун дән ге Wи 

бь бь һен, 
 сәр һ’ьшк ни бьн, 
 ча wа wәх те сәр һьл да не да»*. 

16Әw к’и бун, йед кӧ бь һис тьн 
у сә ри һьл дан? Әw һ’ә му ни бун, 
йед кӧ бь дәс те Му са жь Мь сь реф 
дәр к’ә ть бун? 17Чьл са ли һ’и ле 
Хwә де жь к’е чу? Нә жь wан чу, 
йед кӧ гӧ нәф кь рьн, щьн йа зед 
wан бә р’и йе да ман? 18У Хwә де 
бо на к’е сонд хwар кӧ нә к’ә вь нә 
р’ь һ’ә ти йа Wи, һә гәр нә бо на 
нә ель ма*?** 19Иди әм дь би ньн 
кӧ әва на жь дәст нә ба wә ри йа 
хwә нь ка рь бун бь к’ә та на йе.

* 3:11 Зә бур 95:7-11. Ван р’еза жи бь ху ньн: Дәр к’ә тьн 17:1-7; Жь мар 20:1-13. 
* 3:15 Зә бур 95:7-8. 
* 3:18 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Нә ба wә ра». 
** 3:16-18 Жь мар 14:1-35. 
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41Аwа әw созе кӧ бо на к’ә-
ть на на ва р’ь һ’ә ти йа Wи һе 

дь ми нә, лә ма гә рә ке әм һаш жь 
хwә һә бьн, кӧ жь wә т’ӧ кәс жь 
wе р’ь һ’ә ти йе нә ми нә. 2Чьм-
ки мә р’а жи әw Мьз ги ни һа тә 
да йи не, ча wа wан р’а. Ле бә ле 
әw Мьз ги ни йа кӧ wан бь һист 
к’ар нә да wан, чьм ки әw йәк 
ба wә ри йе ва гь ре нә дан. 3Ле әм 
кӧ ба wәр дь кьн, әме бь к’ә вь нә 
wе р’ь һ’ә ти йе. Әв йәк аһа йә, 
ча wа кӧ Хwә де гот: 
 «Аwа Мьн жь һер са сонд 

хwар гот: 
 ‹Т’ӧ щар әwе нә к’ә вь нә р’ь-

һ’ә ти йа Мьн!›»* 
Ле Әwе кӧ әв йәк гот, шь хӧ-
лед Wи жь wәх те ә’фь ран дь на 
дьн йа йе да хь лаз бь бун. 4Щи ки 
бо на р’о жа һ’әф та аһа һа ти йә 
го ть не: «У Хwә де р’о жа һ’әф та 
жь һ’ә му шь хӧ лед Хwә р’ь һ’әт 
бу»*. 5У ль вьр ди са дь бе жә: «Т’ӧ 
щар әwе нә к’ә вь нә р’ь һ’ә ти йа 
Мьн»*. 6Аwа һь нә ке бь к’ә вь нә 
wе р’ь һ’ә ти йе, ле әwе кӧ пеш да 

мьз ги ни бь һис ть бун жь дәст 
нә ба wә ри йе* нә к’ә ть не. 7Бо-
на ве йә ке Хwә де р’о жә кә дьн 
к’ьфш дь кә у дь бе жә «иро», 
пәй гә ләк wәх та р’а, ча wа бь 
за реф Да wьдф жор һа тә го ть не: 
 «Иро һә гәр һун дән ге Wи 

бь бь һен, 
 сәр һ’ьшк ни бьн»*. 

8Һә гәр Йе шуф р’ь һ’ә ти да бу-
йа wан, иди Хwә де wе пәй wе 
йә ке р’а бо на р’о жә кә дьн хә бәр 
нә да. 9Аwа бо на щьм ә’ та Хwә-
де һе р’о жә кә р’ь һ’ә ти йе ми на 
р’о жа шә ми йе һә йә. 10Бә ле әwе 
кӧ дь к’ә вә р’ь һ’ә ти йа Хwә де, 
әw иди жь шь хӧ лед хwә р’ь һ’әт 
дь бә, ча wа Хwә де жи жь шь-
хӧ лед Хwә*. 11Аwа әм бь кьн кӧ 
бь к’ә вь нә wе р’ь һ’ә ти йе, wә ки 
т’ӧ кәс ми на нә ба wә ри йа* wан 
нә к’ә вә р’о жа wан. 
12Хә бә ра Хwә де сах у зор ә у 

жь һәр шу ре дӧ дә ви бь р’а тьр ә, 
кӧ дәр ба зи һ’ә та нав бә ра р’ӧһ’ 
у щан, һәс ту у мә жу дь бә, нет 
у фь кь ред дь ла жи ә’нә нә дь кә. 

* 4:3 Зә бур 95:11. 
* 4:4 Дәст пе бун 2:2. 
* 4:5 Зә бур 95:11. 
* 4:6 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Нә ель ми йе». 
* 4:7 Зә бур 95:7-8. 
* 4:10 Дәст пе бун 2:2. 
* 4:11 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Нә ель ми йе». 
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13У т’ӧ ә’фь рин жь Wи вә шар ти 
ни нә, ле һәр тьшт ль бәр ч’ә’-
ве Wи вә кь ри у аш кә рә йә, кӧ 
ль бәр К’и жа ни әме һ’ә са бе 
хwә бь дьн. 

Исасәрәкк’аһине
сәрһ’әмуйар’айә

14Аwа кӧ Сә рәк к’а һи нә ки 
мә йи мә зьн һә йә, кӧ ә’з ма на р’а 
дәр баз бу йә, Исайе Кӧ р’еф Хwә-
де, дә wә рьн әм wе ба wә ри йа 
кӧ иq рар дь кьн qә wин бь гь рьн. 
15Сә рәк к’а һи нә киф мә йи ӧса 
т’ӧнә, кӧ бе т’а qә ти й ед мә да дь-
ле Wи сәр мә нә шә wь тә, ле Әw 
жь һ’ә му али йа да ще р’ь бан ди 
йә ми на мә, ле т’ә не бе гӧ нә. 
16Дә иди әм мер к’и ми не зи ки 
т’әх те Хwә де йи к’ә рә ме бьн, 
wә ки р’ә’ ме бьс ти ньн у к’ә рә-
ме бь би ньн кӧ га ва әм һ’әw щә 
бьн, али к’а ри йа мә бь кә.

 

51Һәр сә рәк к’а һи нәк жь 
нав мә рь ва те бь жар ть не у 

к’ьфш кь рь не, кӧ бо на мә рь ва 
ль бәр Хwә де бь сә кь нә, wә ки 

һ’ә диф у qӧр ба наф бәр гӧ на 
бь дә. 2Әw ча wа ин сан дь ка рә 
бь дь ле шә wат к’о мә ка wан р’а 
бә, йед кӧ нә зан у ха ль фи нә, 
чьм ки әw хwә ха жи на ва бе-
т’а qә ти й а да йә. 3Лә ма гә рә ке 
әw ча wа бо на щьм ә’ те, ӧса жи 
бо на хwә qӧр ба на бо на гӧ на 
бь дә*. 4Кә сәк хwә сә ри хwә ви 
qә дь ри нас ти нә, ле т’ә не әwе 
кӧ жь Хwә де да те га зи кь рь не, 
ча wа Һа рунф бу*. 

5Ӧса жи Мәсиһ, нә кӧ Хwә ха 
Хwә бь льнд кьр кӧ бь бә сә рәк-
к’а һин, ле Хwә де Әw бь льнд 
кьр у Wи р’а гот: 
 «Тӧ Кӧ р’е Мьн и, 
 Тӧ иро Мьн р’а бу йи»*. 
6Ча wа щи ки дьн жи дь бе жә: 
 «Тӧ һ’ә та-һ’ә та йе К’а һин и, 

ми на Мәл к’и-Са дьqф»*. 
7Иса жи йи на Хwә йә ве дьн йа-

йе да гә лә ки к’ә сәр у бь һе сь ра 
ла ва у р’ә ща жь Wи дь кь рьн, 
Йе кӧ дь ка рь бу Әw жь мь рь не 
хь лаз бь кь ра у бо на мь лук ти 
у ель ми йаф Wи һа тә бь һис ть-
не*. 8Р’аст ә Әw Кӧ р’е Хwә де 

* 5:3 Qа ну на К’а һин ти йе 9:7. 
* 5:4 Дәр к’ә тьн 28:1. 
* 5:5 Зә бур 2:7. 
* 5:6 Зә бур 110:4. 
* 5:7 Мәт та 26:36-46; Мар qос 14:32-42; Лу qа 22:39-46. 
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бу, ле ди са бь wан щә фа йед 
Хwә гӧһ да ри йе һин бу. 9Га ва 
wе йә ке да һа тә к’а мьл кь рь не, 
бо на һ’ә му йед кӧ гӧһ да ри йа Wи 
дь кьн, Әw бу ка ни йа хь лаз бу-
на һ’ә та-һ’ә та йе 10у жь Хwә де 
һа тә нав кь рь не «Сә рәк к’а һи не 
ми на Мәл к’и-Са дьq». 

Һашжьхwәһәбьн
кӧжьбаwәрийенәк’әвьн
11Бо на ве йә ке гә ләк тьш тед 

мә йә го ть не һә нә, ле шь ро-
вә кь рь на ван зә’ мәт ә, чьм ки 
гӧ һа да һун гь ран бу нә. 12Р’ас-
ти йе к’әвә һ’ә та нь һа гә рә ке 
һун дәрс дар бу на, ле һун һе 
һ’әw щә нә кӧ жь го ть нед Хwә де 
дәрс ед пе шь нә са дә һин бьн. 
Һун һә ла һе һ’әw ще шир ьн, 
нә кӧ хwа рь на гь ран. 13Әwе кӧ 
шир хӧр ә, әw нь ка рә һин кь-
рь на һә qи йе бь мә һ’и нә, чьм ки 
дәр гуш ә. 14Ле хwа рь на гь ран 
бо на мә рь вед гь һиш ти йә, йед 
кӧ сәw да йе хwә да к’ә ти-р’а бу йи 
нә, qән щи у хь ра би йе жь һәв 
дәр дь хьн.

 

61Аwа әм һин бу нед пе шь нә 
сәр Мәсиһ али ки бь һе льн, 

бе нә сәр һин бу на гь һиш ти. Әм 

ди са һ’им нә ве жьн нә йе нә сәр 
вә гә р’ан дь наф жь wан кь рь нед 
кӧ дь бь нә бәр бь мь рь не, Хwә-
де ба wәр кь рь не, 2һин бу на сәр 
нь хӧ ман дь наф, дәст да ни не, 
р’а бу на мь ри йа у ди wа на һ’ә-
та-һ’ә та йе. 3Әме бь дәс ту ра 
Хwә де һин бу на гь һиш ти да 
пеш да һә р’ьн! 
4Чьм ки йед кӧ ща рә ке һа ть-

нә р’о на йи кь рь не, п’еш к’е ша 
ә’з мен тә’м кь рь нә у Р’ӧ һ’е 
Пи роз п’ар стан дьн, 5ӧса жи 
хә бә ра Хwә де йә qәнщ у qә wа-
тед дьн йа wе бе тә’м кь рь нә, 
6һә гәр әw жь wе ба wә ри йе 
бь к’ә вьн, иди на бә кӧ әwа на 
ди са вә гә р’ьн сәр хwә да бен, 
чьм ки әwа на ща рә кә дьн Кӧ р’е 
Хwә де нав хwә да* хачф дь кьн 
у дь кь нә сос рәт. 

7Әw ә’р де кӧ гә ләк ща ра ба ран 
сәр да дь ба рә, ава хwә дьс ти-
нә у дә рә мә та к’ар дь дә wан, 
бо на к’и жа на те бе щәр кь рь не, 
дӧа йе Хwә де те сәр wе. 8Ле әwе 
кӧ дь р’и у сть ри йа дь гь һи нә, 
бе кер ә у һе жа йи нь фь р’е йә, 
ахь ри йа wе жи шә wат ә. 
9Р’аст ә әм аһа хә бәр дь дьн 

дә лал но, ле әм wә да гӧ ман ьн, 
wә ки һун сәр р’е кә һе qәнщ ьн, 

* 6:6 «Нав хwә да» аһа жи те фә’м кь рь не: «Хwә ха» йан «бь һ’әм де хwә». 
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кӧ wә дь бә бәр бь хь лаз бу не. 
10Хwә де сәр нә һә qи йе ни нә, 
wә ки кь ред wә у әw һ’ьз кь рь на 
кӧ wә бо на на ве Wи да к’ьф ше 
бир бь кә, йа кӧ wә щьм ә’ та Хwә-
де р’а хьз мәт к’а ри кьр у дь кьн 
жи. 11Ле әм мӧ һ’ тащ ьн wә ки 
жь wә һәр йәк һ’ә та хь ла зи йе wе 
хи рә те бь дә к’ьф ше, кӧ гӧ ма на 
wә һ’им гьр ти бь ми нә. 12Әм 
на хwа зьн кӧ һун хwә р’а нә ди ти 
бьн, ле ч’ә’в бь дь нә wан, йед 
кӧ бь ба wә ри йе у сә бь ре со зед 
Хwә де wар дь бун. 

СозеХwәдейәә’сәйи
13Га ва Хwә де соз да Бь ра һим, 

Әwи бь сә ре Хwә сонд хwар, 
чьм ки кә сәки жь Wи мәс тьр 
т’ӧнә бу кӧ бь wи сонд бь хwа ра. 
14Һьн ге гот: «Р’аст Әзе зӧ р’ә та 
тә гә лә ки бә рә к’әт кьм, Әзе 
тә п’ьр’ зе дә кьм»*. 15У бь ви 
аwайи Бь ра һим бь ду мь ка дь реж 
гь һиш тә созе Хwә де. 16Р’аст ә 
мә рьв пе сә ре йе жь хwә мәс-
тьр сонд дь хwьн у сонд һ’ә му 
шәр’-дә’wе на ва wан да са фи 
дь кә. 17Бь ве йә ке Хwә де хwәст 

wа на р’а, йед кӧ wе соз же бьс-
тан да на һе бь да к’ьф ше, кӧ әw 
qь ра ра Хwә на гӧ һе зә, иди созе 
Хwә бь сон дхwа рь не шь данд. 
18Аwа иди дӧ тьшт һә нә, соз у 
сон де Хwә де йә кӧ на йе нә гӧ-
һас ть не, к’и жа на да на бә кӧ әw 
дә рәw дә ре. Ван һәр дӧ тьш та да 
дьл да йи нә кә мә йә ә’сә йи һә-
йә, кӧ әм ле сь т’ар бу нә, лә ма 
жи әм дь ка рьн хwә ба ве жь нә 
wе гӧ ма на пе ши йа хwә*. 19Әва 
гӧ ма на бо на жи йи на мә дь бә 
лән гә рә кә һ’им гьр ти у амьн, 
кӧ п’әр’ да пи роз гә һа ә’з мен р’а 
дәр ба зи һьн дӧ р’е Щи йе Һә ри 
Пи роз дь бә, 20wе дә ра кӧ Иса 
ча wа пе ши к’еш бо на мә к’ә ти йе. 
Әw бу йә сә рәк к’а һи не һ’ә та-һ’ә-
та йе ми на Мәл к’и-Са дьq*. 

Мәлк’и‑Садьqек’аһин

71Мәл к’и-Са дьq* п’ад ша йе 
Шә ли ме бу, к’а һи не Хwә де-

йе Һә ри Жор ьн. Га ва Бь ра һим 
жь п’ад ша qьр’ кь рь не вә дь гә-
р’и йа, Мәл к’и-Са дьq пе ши йа 
wи да чу у дӧа ль wи кьр. 2Бь-
ра һим жи жь һ’ә му т’а ла не хwә 

* 6:14 Дәст пе бун 22:16-17. 
* 6:18 Жь мар 23:19. 
* 6:20 Зә бур 110:4. 
* 7:1 Дәст пе бун 14:17-20. 



523

ИБ РА НИ, 7  

дә һәкф да wи. (Пе ши йе на ве 
Мәл к’и-Са дьq шь ро вә дь бә: 
«П’ад ше Һә qи йе» у али ки дьн ва 
жи әw «П’ад ше Шә ли ме*» бу, 
аwа го ти на ве wи те фә’м кь рь не 
«П’ад ше Ә’дь ла йи йе».) 3Әw бе 
бав, бе де у бе р’ь к’ьн йат бу, 
нә р’о жа бу йи на wи ә’йан бу, 
нә жи хь ла зи йа ә’мь ре wи. Әw 
ми на Кӧ р’е Хwә де бу у т’ь ме 
к’а һин дь ми нә. 
4Аwа ди на хwә бь дь не, кӧ 

әw йә ки ча wа йи мә зьн бу, кӧ 
Бь ра һи ме бав ә’шир жи жь 
т’а лен дә һәк да йе. 5У зӧ р’ә та 
Ле wи йәф кӧ дь бь нә к’а һин, 
бо на wан т’ә ми Qа ну не да һә йә 
кӧ жь щьм ә’ те дә һә ке бьс ти-
ньн, аwа го ти жь мь лә те хwә, 
һә гәр әw бә дә на Бь ра һим ьн 
жи*. 6Ле Мәл к’и-Са дьq нә жь 
р’ь к’ьн йа та Ле wи бу, әwи жь 
Бь ра һим жи дә һәк станд у дӧа 
ль wи кьр, йе кӧ жь Хwә де соз 
стан дь бу. 7Әва йә ка фә’м да ри 
йә, кӧ йе бь ч’ук жь йе мә зьн 
дӧа-дь роз га дьс ти нә. 8Ви али-
йе к’а һин ти йе да, мә рь вед кӧ 
дь мь рьн дә һә ке дьс ти ньн, ле 
али йе Мәл к’и-Са дьq, йе кӧ 

дә һә ке дьс ти нә бо на wи нь-
ви сар дь бе жә, кӧ әw сах ә. 9У 
һ’ә та әм дь ка рьн ве йә ке жи 
бе жьн, Ле wи йе кӧ зӧ р’ә та wи 
дә һә ке һьл дь дә, wи хwә ха жи 
бь дәс те Бь ра һим дә һәк да 
Мәл к’и-Са дьq. 10Чьм ки әw 
һе бә дә на ба ве хwә да бу, га ва 
Мәл к’и-Са дьq пе ши йа wи да чу. 

Исачаwасәрәкк’аһине
һ’әта‑һ’әтайемина
Мәлк’и‑Садьq

11Аwа һә гәр к’а мьл бун бь 
дәс те к’а һин ти йа ле wи йа бь-
бу йа, (ча wа щьм ә’ та Исра еле 
сәр wи һ’и ми Qа нун стан дь бу), 
иди чь ла зьм бу кӧ к’а һи нә-
ки дьн ми на Мәл к’и-Са дьq 
р’а бу йа у нә кӧ ми на Һа рун? 
12Чьм ки га ва к’а һин ти те гӧ-
һас ть не, гә рә ке qа нун жи бе 
гӧ һас ть не. 13У бо на к’и жа ни 
кӧ әв йәк те го ть не, әw жь qә-
би лә кә дьн бу, жь к’и жа не т’ӧ 
кә си го ри гә һе р’аф хьз мәт к’а ри 
нә кь ри йә. 14У ча wа ә’йан ә Хӧ-
да не мә жь qә би ла Щь һу даф бу 
у Му са дәр һә qа к’а һин ти йа wе 
qә би ле да т’ӧ тьшт нә го ти йә. 

* 7:2 «Шә лим» бь зь ма не иб ра ниф те фә’м кь рь не «ә’дь ла йи». Шә лим 
хwә ха на ве ба жа ре Ор шә ли ме йиф кә вьн ә. 
* 7:5 Жь мар 18:21. 
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15У әва һә ла һе ә’йан ә, га ва 
к’а һи нә ки дьн ми на Мәл-
к’и-Са дьq р’а дь бә, 16йе кӧ нә 
али йе qәй дә-qа ну на пьр са зӧ-
р’ә ти йе да бу к’а һин, ле али йе 
qә wа та жи йи на кӧ хь ла зи йа wе 
т’ӧнә. 17Чьм ки нь ви сар шә’ де ве 
го ть не йә кӧ: «Тӧ һ’ә та-һ’ә та йе 
К’а һин и, ми на Мәл к’и-Са-
дьq»*. 18Аwа т’ә ми йа пе шьн 
жь дәст сьс ти у бе ке ри йа wе 
һа тә бә тал кь рь не, 19чьм ки 
Qа ну на Му са т’ӧ тьшт к’а мьл 
нә кьр, ле дәw са wе гӧ ма нә кә 
һе qәнщ к’ә тә на ве, бь к’и жа не 
әм не зи ки Хwә де дь бьн. 
20Сәр да жи Иса бе сонд нә-

бу к’а һин! Әwед дьн бе сонд 
бу нә к’а һин, 21ле әва бь сонд, 
бь дәс те Хwә де бу к’а һин га ва 
Wи р’а гот: «Хӧ дан сонд хwар 
у иди жь го ть на Хwә вә на гә-
р’ә: Тӧ һ’ә та-һ’ә та йе К’а һин 
и»*. 22Дәст ве сон де жи Иса 
wә к’ил ти йе пәй ма нә кәф һе 
qәнщ дь кә*. 

23Ӧса жи гә ләк к’а һин һә бу-
нә, чьм ки мь рь не нә һьш ти йә 
кӧ әwа на т’ь ме бь ма на. 24Ле 
к’а һин ти йа Әви хь лаз на бә, 
чьм ки Әw һ’ә та-һ’ә та йе дь-
ми нә. 25Бо на ве йә ке Әw һәр 
гав* дь ка рә wан хь лаз кә, йед 
кӧ бь дәс те Wи не зи ки Хwә де 
дь бьн, чьм ки Әw т’ь ме сах ә, кӧ 
бо на wан ла ва-нав че ти йе бь кә. 

26Аwа һә ма мә р’а р’аст сә рәк-
к’а һи нә ки аһа ла зьм бу, пи роз, 
бе сущ, бе qӧ сур, жь гӧ нә к’а раф 
щӧ дә бу йи у жь ә’з ма на жор тьр 
чу йи. 27Исар’а нә ла зьм ә кӧ Әw 
һәр р’ож ми на сә рәк к’а һи нед 
ма йин пе ши йе бо на гӧ нед хwә 
у паше бо на гӧ нед щьм ә’ те qӧр-
ба на бь дә. Әwи әв йәк ща рә ке 
бо на һәр т’ьм кьр, ча хе Хwә 
кь рә qӧр бан*. 28Qа ну на Му са 
мә рь ве бе т’а qәт дь кә сә рәк-
к’а һин, ле сон да Хwә де йә кӧ 
пәй Qа ну не р’а һат Кӧр’ дь кә 
сә рәк к’а һин, Йе кӧ һ’ә та-һ’ә-
та йе һа тә к’а мьл кь рь не*.

* 7:17 Зә бур 110:4. 
* 7:21 Зә бур 110:4. 
* 7:22 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Иса га ран ти йа пәй ма нә кә һе qәнщ ә». 
* 7:25 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Әw дь ка рә wан лап хь лаз кә». 
* 7:27 Qа ну на К’а һин ти йе 9:7. 
* 7:28 Аһа жи те фә’м кь рь не: «һа тә ги һан дь не», ча wа гь һиш ти. Иб-
ра ни 2:10; 5:8-9. 
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Исасәрәкк’аһинемәйи
мәзьнә

81Фь кь ра wан тьш тед мә 
пеш да го тьн әв ә: Сә рәк-

к’а һи нә ки мә йи ӧса һә йә кӧ ль 
ә’з ма на сәр т’әх те мә зь на йи йа 
Хwә де йә р’ас те р’у ньш ти йә. 
2Әw ча wа сә рәк к’а һин пи-
роз гә һе да бәр дәс ти йе дь кә, 
аwа го ти wи ко неф р’аст да, 
к’и жан кӧ Хӧ дан вә гьрт, нә 
кӧ мә рь ва. 
3Һәр сә рәк к’а һи нәк бо на 

qӧр бан у һ’ә ди да йи не к’ьфш-
кь ри йә, аwа гә рә ке тьш тә ки 
ви жи һә бу йа кӧ бь да. 4Һә гәр 
әва ль сәр дь не бу йа, wе нә бу йа 
к’а һин жи, чьм ки һә нә к’а һин 
кӧ анә го ри Qа ну не һ’ә ди йа 
дь дьн. 5Әва на хьз мәт к’а ри йа 
хwә пи роз гә һе да дь кьн, йа кӧ 
ми на си у су рә те wан тьш тед 
ль ә’з мен ә. Ча wа Му са р’а һа тә 
ә’мьр кь рь не, га ва әwи wе Ко неф 
Шә’ дә ти йе вә гьр та, wи р’а һа-
тә го ть не: «Ди на хwә бь де, кӧ 
һәр тьш ти wи щу р’ә йи бь ки, 
ча wа сә ре ч’и йе мьн ни ша ни тә 
кьр»*. 6Ле р’аст хьз мәт к’а ри кә 
һе бь льнд Исар’а һа тә да йи не, 
ча wа кӧ Әw нав че ти йе пәй ма-

нә кә һе qәнщ дь кә, чьм ки әв 
пәй ма на ль сәр со зед һе qәнщ 
һ’им гьр ти йә. 
7Һә гәр пәй ма на пе шьн бе 

ке ма си бу йа, иди йа дӧ да wе 
һ’әw щә ни бу йа. 8Ле Хwә де 
щьм ә’ те нә һәq дь кә у дь бе жә: 
 «Ва р’о же бен, Хӧ дан дь бе жә, 
 Әзе т’ә ви ма ла Исра ел у т’ә ви 

ма ла Щь һу да пәй ма нә кә 
ну гь ре дьм, 

9 ле нә ми на wе пәй ма на кӧ 
Мьн т’ә ви кал-ба вед wан 
гь ре да, 

 wе р’о жа кӧ Мьн дәс те wан 
гьрт, wә ки жь Мь сь ре 
дәр хьм. 

 Әwа на на ва пәй ма на Мьн да 
нә ман, 

 Мьн жи дәс те Хwә жь wан 
к’ь шанд, Хӧ дан дь бе жә. 

10 Ле әв ә әw пәй ман, йа кӧ 
Әзе т’ә ви ма ла Исра ел 
гь ре дьм, 

 пәй wан р’о жа р’а, Хӧ дан 
дь бе жә: 

 Әзе qа ну нед Хwә бь кь мә 
һ’ь ше wан 

 у дь ле wан да жи wан бь нь-
ви сьм 

 у Әзе Хwә де йе wан бьм, 
 әwе жи щьм ә’ та Мьн бә. 

* 8:5 Дәр к’ә тьн 25:40. 
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11 Һьн ге т’ӧ кәс wе һә ва ле хwә 
йан бь ра йе хwә һин нә кә 

 у нә бе жә: ‹Хӧ дан нас бь кә›, 
 чьм ки һ’ә му жи wе Мьн нас 

бь кьн, 
 жь бь ч’у кед wан һ’ә та мә-

зь на. 
12 Әзе нә һә qи йед wан бь бах-

ши ньм 
 у гӧ нед wан жи иди бир 

нәй ньм»*. 
13Га ва Хwә де бо на пәй ма нә кә 
«ну» гот, йа пе шьн кә вьн кьр 
у чь кӧ кә вьн у пир дь бә, бәр 
ӧн да бу не йә. 

Һ’әбандьнальә’змену
сәрдьнйайе

91Р’аст ә qәй дә-qа ну нед 
һ’ә бан дь на пәй ма на пе-

шьн жи һә бун у пи роз гә һа ве 
дьн йа йе жи. 2Кон бь дӧ го за вә-
гьр ти бу: Йа дәр р’а «пи роз гәһ» 
дь го тьн, те да һә бун шәм дан, 
сьф рә у на неф Хwә де р’а да йи*. 

3Йа һьн дӧр’ да пьш та п’әр’ де, 
же р’а «Щи йе Һә ри Пи роз» 
дь го тьн*. 4Те да бун го ри гә һа 
зе р’ин бо на шә wь тан дь на бь-
ху реф, Сьн до qаф Пәй ма не, йа 
кӧ дәр у һьн дӧр’ ва зер’ кь ри бу. 
Wе сьн до qе да һә бун ще р’е зе-
р’ин бь ма на ваф т’ь жи, шьв да ра 
Һа ру нә кӧ гӧл да у сә лед кә вь-
ри йә пәй ма не*. 5Сәр сьн до qе, 
хе ру бедф р’у мә та Хӧ дан һә бун 
у сәр щи йе кӧ гӧ нә дь һа ть нә 
бах шан дь не, дь кь рь нә си. Нь һа 
нә wәхт ә кӧ әм бо на wан бь 
һур-гь ли хә бәр дьн*. 
6Әв тьшт аһа щи кь ри бун. 

К’а һин һәр гав дь к’ә вь нә го за 
дәр, хьз мәт к’а ри йа хwә дь кьн*. 
7Ле го за һьн дӧр’ са ле ща рә ке 
т’ә не сә рәк к’а һин дь к’ә ве, ле 
нә бе хун, йа кӧ жь бәр гӧ нед 
хwә у щьм ә’ те ва дь дә, к’и жан 
кӧ жь бе фә’ ми йа хwә дь кь рьн*. 
8Бь ве йә ке Р’ӧ һ’е Пи роз дь дә 
к’ьф ше, кӧ р’и йа Щи йе Һә ри 

* 8:12 Йе рә ми йа 31:31-34. 
* 9:2 Дәр к’ә тьн 25:31-40; Дәр к’ә тьн 25:25-30. 
* 9:3 Дәр к’ә тьн 26:31-33. 
* 9:4 Дәр к’ә тьн 30:1-6; Дәр к’ә тьн 25:10-16; Дәр к’ә тьн 16:33; Жь мар 
17:8-10; Дәр к’ә тьн 25:16. 
* 9:5 Дәр к’ә тьн 25, 26; Жь мар 17:1-10. 
* 9:6 Жь мар 18:2-6. 
* 9:7 Qа ну на К’а һин ти йе 16. 
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Пи роз нә вә кь ри йә, һ’ә та кӧ 
го за дәр һә йә. 9Әв йәк су рә-
тәк ә бо на зә ма не нь һа. Әва 
дь дә к’ьф ше, кӧ га ва һ’ә ди у 
qӧр бан те нә да йи не, әва на 
нь ка рьн иса фаф йед кӧ дь һ’ә-
би ньн па qьж кьн, 10ле әв йәк 
т’ә не хwа рьн-вә хwа рь не у щу-
р’ә-щу р’ә шуш тьн-вә шуш ть нед 
qәй дә-qа ну не ва гь ре да йи нә. 
Әв qәй дә-qа ну нед дәр ва йи нә, 
к’и жан кӧ һ’ә та wи wәх те кӧ 
qа ну на ну те да ни не дь ми ньн. 
11Ле га ва Мәсиһ һат, ча wа 

Сә рәк к’а һи не тьш тед qән щә 
һа ти, ко не һе мә зьн у к’а мьл-
р’а дәр баз бу, йе кӧ нә бь дәс та 
һа ти йә че кь рь не, аwа го ти нә 
жь ве дьн йа йе. 12Әw нә кӧ пе 
ху на ща нә га у не ри йа, ле бь 
ху на Хwә ща рә ке бо на һәр 
т’ьм к’ә тә Щи йе Һә ри Пи роз 
у аза бу на һ’ә та-һ’ә та йе дәст 
ани. 13Һә гәр ху на ща нә га, 
не ри йа у к’о зи йаф но гь на кӧ 
дь р’ә шан дьн, йед кӧ ль го ра 
ә’дәт һ’ә р’ь ми бун, дәр ва ва 
әw па qьж дь кь рьн*, 14ле чь qас 
зе дә ху на Мәсиһ, кӧ бь дәс те 
Р’ӧ һ’е һ’ә та-һ’ә та йе Хwә ча wа 

qӧр ба на бе qӧ сур да Хwә де, 
wе иса фа мә жь кь ред кӧ әм 
дь бь рь нә бәр бь мь рь не па qьж 
бь кә, wә ки әм хьз мәт к’а ри йе 
Хwә де йе Сах р’а бь кьн? 

15Бо на ве йә ке Мәсиһ нав че-
ти йа пәй ма на ну дь кә, wә ки йед 
га зи кь ри wи wа ре һ’ә та-һ’ә та йе 
бьс ти ньн, к’и жан кӧ Хwә де соз 
да йә, чьм ки мь рь на Wи бо на 
аза йи йа жь нә һә qи йед wан бу, 
йед кӧ дә ма пәй ма на пе шьн да 
кь рь бун. 
16Аwа к’и дә ре wә си йат пәй-

ман кь ри йә, гә рә ке ль wьр 
ә’сә йи wә си йат дар мь ри бә. 
17Чьм ки wә си йат пәй мь рь-
на wә си йат дар р’а qә wат дь кә. 
Һ’ӧ кӧ ме wе т’ӧнә һ’ә та кӧ wә-
си йат дар сах ә. 18Лә ма пәй-
ма на пе шьн жи бе хун нә һа тә 
т’әс тиq кь рь не. 19Га ва Му са 
һ’ә му т’ә ми йед Qа ну не го ть нә 
щьм ә’ те, һьн ге ху на ща нә га 
у не ри йа һьл да т’ә ви аве кьр, 
р’и се со ре гә вәз ч’ь qь ле зо хе ваф 
кьр, пе wе р’ә шан дә сәр к’ь-
те ба Qа ну не у щьм ә’ те*, 20гот: 
«Әв ә ху на wе пәй ма не, йа кӧ 
Хwә де т’ә ми да wә»*. 21Ӧса 

* 9:13 Qа ну на К’а һин ти йе 16:15-16; Жь мар 19:9, 17-19. 
* 9:19 Дәр к’ә тьн 24:3-8. 
* 9:20 Дәр к’ә тьн 24:8. 
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жи әw хун р’ә шан дә сәр кон у 
һ’ә му дәр да недф бо на һ’ә бан-
дь не*. 22Бә ле анә го ри Qа ну не 
п’ь р’а ни йа һәр тьш ти пе ху не 
па qьж дь бу у бе йи хун р’е тьн 
бах шан дьн нә дь бу*. 

QӧрбанбунаМәсиһ
гӧнаһьлдьдә

23Аwа гә рә ке су рә тед тьш тед 
ә’з ма на бь ван кь рь на па qьж 
бу на, ле һә ма хут йед ә’з ма на 
жи гә рә ке бь qӧр ба нед жь ван 
qәнщ тьр па qьж бу на. 24Чьм ки 
Мәсиһ нә кӧ к’ә тә пи роз гә һа 
пе дәс та че кь ри ми на су рә те 
йа р’аст, ле һә ма хут к’ә тә 
ә’з мен, wә ки нь һа бо на мә ль 
бәр Хwә де бь сә кь нә. 25Нә жи 
бо на кӧ гә ләк ща ра Хwә бь кь ра 
qӧр бан дь к’ә тә пи роз гә һе, ча wа 
кӧ сә рәк к’а һин һәр сал нә бь 
ху на хwә дь к’ә ве. 26Һә гәр аһа 
бу йа, Әwи гә рә ке гә ләк ща ра 
пәй ә’фь ран дь на дьн йа йе р’а 
щә фа бь к’ь шан да. Ле нь һа 
ахь ри йа дәw ра да Әwи Хwә 
да к’ьф ше у ща рә ке бо на һәр 
т’ьм пе хwә qӧр бан кь рь не гӧ нә 

һьл дан. 27У ча wа бо на мә рь ва 
qь рар кь ри йә, ща рә ке бь мь рьн 
у паше бәр ди wа не бь сә кь ньн*, 
28ӧса жи Мәсиһ ща рә ке бо на 
гӧ нә һьл да на гә лә ка qӧр бан 
һа тә да йи не*. У Әwе ща ра дӧ да 
нә кӧ бо на гӧ нә һьл да не к’ьфш 
бә, ле бо на хь лаз бу на wан, йед 
кӧ һи ви йа Wи нә. 

QӧрбанбунаМәсиһсәр
qӧрбанедQанунафМусар’айә

101Qа нун си йа wан тьш-
тед qәнщ ә, к’и жа нә 

кӧ тен, ле нә хут ми на wан 
йә ка йә. Бо на ве йә ке Qа нун 
пе wан qӧр ба нед кӧ һәр сал 
пә й һәв-пә й һәв те нә да йи не 
нь ка рә wан к’а мьл бь кә, йед 
кӧ бь qӧр бан да йи не не зи ки 
Хwә де дь бьн. 2Һә гәр па qьж 
бу на, wа на wе дәст жь qӧр-
бан да йи не бь к’ь шан да, чьм ки 
бь ща рә ке йед хwә йи qӧр бан 
wе бь һа та на па qьж кь рь не, жь 
wьр шун да бо на гӧ на иса фа 
wан wе ль wан һьл нә һа таф. 
3Ле әw qӧр бан һәр сал гӧ нед 
wан ти нь нә би ра wан. 4Чьм ки 

* 9:21 Qа ну на К’а һин ти йе 8:15. 
* 9:22 Qа ну на К’а һин ти йе 17:11. 
* 9:27 Дәст пе бун 3:19. 
* 9:28 Иша йа 53:12. 
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ху на ща нә га у не ри йа т’ӧ щар 
нь ка рә гӧ на р’ә сит кә. 5Лә ма 
жи, га ва Мәсиһ wе бь һа та ве 
дь не, гот: 
 «Тә qӧр бан у һ’ә ди нә хwәс-

тьн, 
 ле Тә бо на Мьн qа ль бәк 

һа зьр кьр. 
6 Ди й а ри й едф т’ә ва й и шә wа те 

у qӧр ба нед жь бәр гӧ на ва 
Тә хwәш нә һа тьн. 

7 Һьн ге Мьн гот: ‹Ва мә йа 
Хwә де, Әз һат ьм 

 ә’мь ре Тә би нь мә се риф, 
 ча wа бо на Мьн к’ь те бе да 

нь ви сар ә›»*. 
8Пе ши йе дь бе жә: «Qӧр бан у 
һ’ә ди, ди й а ри й ед т’ә ва й и шә-
wа те у qӧр ба нед жь бәр гӧ на ва 
Тә нә хwәс тьн у әw ль Тә хwәш 
нә һа тьн» (ле әw анә го ри Qа ну не 
те нә да йи не). 9Паше дь бе жә: 
«Ва мә йа Хwә де, Әз һат ьм кӧ 
ә’мь ре Тә би нь мә се ри». Йа 
пе шьн, Мәсиһ wе да да ве жә, 
кӧ йа дӧ да т’әс тиq кә. 10Бь ви 
аwайи Иса Мәсиһ ә’мь ре Хwә де 
ани се ри, ща рә ке бо на һәр т’ьм 

бә дә на Хwә кь рә qӧр бан, бь ве 
йә ке әм па qьж кь рьн. 
11Һәр к’а һи нәк, һәр р’ож 

на ва хьз мәт к’а ри йа хwә да йә 
у гә ләк ща ра хут wан qӧр ба на 
дь дә, к’и жа нед кӧ т’ӧ щар нь-
ка рьн гӧ на р’ә сит кьн. 12Ле Әви 
к’а һи ни т’ә не ща рә ке бо на гӧ на 
qӧр бан да у пәй р’а һ’ә та-һ’ә-
та йе к’е лә ка Хwә де йә р’ас те 
р’у ньшт** 13у жь wьр шун да 
һи ви йе йә, һ’ә та кӧ дьж мь нед 
Wи бьн п’и йед Wи да бе нә да-
ни не. 14Бь qӧр ба нә ке Әwи йед 
кӧ па qьж дь бьн һ’ә та-һ’ә та йе 
к’а мьл кь рьн. 15Р’ӧ һ’е Пи роз 
жи шә’ дә ти йе дь дә мә. Пе ши-
йе дь бе жә: 
16 «Әв ә әw пәй ман, йа кӧ Әзе 

т’ә ви wан гь ре дьм, 
 пәй wан р’о жа р’а, Хӧ дан 

дь бе жә. 
 Әзе qа ну нед Хwә бь кь мә 

дь ле wан 
 у һ’ь шед wан да wан бь нь-

ви сьм»*. 
17Паше дь бе жә: «Әзе гӧ нә 
у нә һә qи йед wан иди бир 

* 10:7 Зә бур 40:6-8. 
* 10:12 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Ле әви т’ә не ща рә ке qӧр ба нә кә һ’ә-
та-һ’ә та йе бо на гӧ на да у пәй р’а к’е лә ка Хwә де йә р’ас те р’у ньшт». 
** 10:12 Зә бур 110:1. 
* 10:16 Йе рә ми йа 31:33. 
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нәйньм»*. 18У әw дә ра кӧ бах-
шан дьн һә йә, иди бо на гӧ на 
һ’ә ди кер на йе. 

ДәбьраәмнезикиХwәдебьн
19Аwа хушк-бь ра но, бь са йа 

ху на Иса әм дь ка рьн мер к’и ми 
бь к’ә вь нә Щи йе Һә ри Пи роз, 
20wе р’и йа ну йә сах р’а, йа кӧ 
Әwи бо на мә на ва wе п’әр’ де р’а 
вә кьр, аwа го ти бь бә дә на Хwә. 
21Аwа кӧ К’а һи нә ки мә йи мә-
зьн һә йә сәр ма ла Хwә де, 22әм 
дь ка рьн бь дь ле р’аст не зи ки 
Хwә де бьн, ба wә ри йе ва т’ь жи, 
иса фа хwә да бь хун р’ә шан дь не 
жь хь ра би йе па qьж бу йи у qа ль-
бе хwә жи пе ава зә лал шуш ти*. 
23Дә әм wе гӧ ма на кӧ әм иq рар 
дь кьн qә wин бь гь рьн у жь щи 
нә һ’ә жьн, чьм ки амьн ә, Әwе 
кӧ соз да йә. 24У бь ра әм бо на 
һәв дӧ хәм бь кьн, wә ки һ’ьз кь-
рь не у qән щи кь рь не да һе ла на 
бь дь нә һәв. 25Бь ра әм дәст жь 
ль һәв щь ви не нә к’ь ши ньн, 
ча wа кӧ һь нә ка хwә р’а кь ри йә 

хәй сәт, ле әм дьл бь дь нә һәв 
у һе зе дә, чьм ки һун дь би ньн 
кӧ Р’о жа Ах рә те не зик дь бә. 
26Чьм ки һә гәр мә р’ас ти нас 

кь ри йә qә бул кь ри йә у пәй-
р’а бь һ’әм де хwә на ва гӧ на да 
бь ми ньн, иди жь вьр шун да 
бо на бах шан дь на гӧ на qӧр-
бан бәр га т’ӧ тьш ти на гь рә, 
27ле т’ә не бь лә рь зә ке дь ми нә 
һи ви йа ди wа не у к’у ра агьр, 
кӧ wе йед мь qа бь ли Хwә де 
һ’у фи хwә кә. 28Йә ки һә гәр 
Qа ну наф Му са бь т’ә р’ь бан да, 
га ва дӧ йан се шә’ дә һә бу на, 
бе р’ә’м дь һа тә кӧш ть не*. 29Ле 
т’әх ми на wә, әwе һе чь qа си һе-
жа йи щә за йе гь ран бә, йе кӧ 
Кӧ р’е Хwә де да йә бьн п’и йед 
хwә у Ху на пәй ма не һ’ә рамф 
һ’ә саб кь ри йә, бь К’и жа не әw 
па qьж бу у Р’ӧ һ’е к’ә рәм да йи-
не бе һӧр мәт кь ри йә?* 30Бә ле 
әм Wи нас дь кьн, Йе кӧ гот: 
«Һ’әйф һьл дан йа Мьн ә, Әзе 
һь ли ньм»*. У ди са: «Хӧ дан wе 
ди wа на щьм ә’ та Хwә бь кә»**. 

* 10:17 Йе рә ми йа 31:34. 
* 10:22 Qа ну на К’а һин ти йе 8:30; Һә зә ки й ел 36:25. 
* 10:28 Qа ну на Дӧ ща ри 17:6. 
* 10:29 Дәр к’ә тьн 24:8. 
* 10:30 Qа ну на Дӧ ща ри 32:35. 
** 10:30 Qа ну на Дӧ ща ри 32:36; Зә бур 135:14. 
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31Тьш тә ки тьрс у хоф ә, кӧ 
бь к’ә вь нә дәс те Хwә де йе сах! 
32Wан р’о жед пе шьн бир 

би ньн, га ва һун һа ть нә р’о на-
йи кь рь не, wә шә р’ә ки ча wа йи 
гь ран бь щә фа ва дь к’ь шанд. 
33Щар на бь qа ра у зе ран дь на 
һун аш кә рә дь һа ть нә р’ә зил-
кь рь не, щар на жи т’ә ви һ’а ле 
wан дь бун, йед кӧ әw тьшт 
дь к’ь шан дьн. 34Һун дь к’ә ть нә 
һ’а ле гьр ти йа жи у га ва һә бу каф 
wә жи т’а лан кь рьн, һун бь wе 
йә ке әшq у ша бун, чьм ки wә 
хwә ха за нь бу кӧ һә бу ка wә йә 
һе qәнщ у һәр т’ьм һә йә. 35Аwа 
wе гӧ ма на хwә ӧн да нә кьн, 
йа кӧ һе жа йи һә qе мә зьн ә. 
36Wә р’а сә бьр ла зьм ә кӧ һун 
ә’мь ре Хwә де би нь нә се ри у 
бь гь һи жь нә созе Wи. 37Ча wа 
нь ви сар ә: 
 «Пәй wәх тә ки кьн р’а, Әwе 

кӧ wе бе, 
 wе бе у дә рән ги нә бә. 
38 Ле йе бәр Мьн р’астф, wе бь 

ба wә ри йе бь жи 
 у һә гәр әw паш да вә к’ь шә, 
 Әз wи бә гәм на кьм»*. 

39Ле әм нә жь wан ьн, кӧ паш-
да вә к’ь шьн у ӧн да бьн, ле әм 
әw ьн, кӧ ба wәр дь кьн, wә ки 
р’ӧ һ’ед мә хь лаз бьн. 

Баwәриуйедхwәйибаwәри

111Ба wә риф ә’сә йи йа wан 
тьш та йә, кӧ әм те да гӧ-

ман ьн у из ба ти йа wан тьш та 
йә, кӧ мә ва нә хӧйа нә. 2Бь 
ба wә ри йе пе ши йед мә ль Хwә де 
хwәш һа тьн. 
3Бь ба wә ри йе мә ва ә’йан 

ә кӧ дьн йа бь хә бә ра Хwә де 
ә’фь ри йә у әw тьш тед кӧ те нә 
ди ть не жь wан тьш тед кӧ на-
йе нә ди ть не че бу нә*. 

4Бь ба wә ри йе Һа билф һ’ә ди кә 
жь һ’ә ди йа Qа йинф че тьр да 
Хwә де*. Бь wе ба wә ри йе әw 
һа тә бә гәм кь рь не ча wа йә ки 
р’астф, чьм ки һ’ә ди йед wи ль 
Хwә де хwәш һа тьн. Р’аст ә Һа-
бил мьр, ле бь ба wә ри йа хwә 
һе хә бәр дь дә. 
5Бь ба wә ри йе Һә нох* жь 

дь не һа тә һь ла ть не, кӧ мь рь не 
нә би нә. Әw т’ӧ щи йи к’ьфш 
нә бу, чьм ки Хwә де әw һьл да бу. 

* 10:38 Һә ба qуq 2:3-4. 
* 11:3 Дәст пе бун 1:1; Зә бур 33:6-9. 
* 11:4 Дәст пе бун 4:3-10. 
* 11:5 Дәст пе бун 5:21-24 (wәл гә р’ан дь на Пәй ма на Кә вь нә йу на ни). 
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Нь ви са ре да һа ти йә го ть не, кӧ 
бә ри һь ла ть на wи, әw ль Хwә де 
хwәш һа ть бу. 6У бе ба wә ри т’ӧ 
щар на бә кӧ ин сан ль Хwә де 
хwәш бе, чьм ки әwе кӧ не зи ки 
Хwә де дь бә, гә рә ке ба wәр бь кә, 
кӧ Хwә де һә йә у wе wан хә лат 
кә, к’и жан кӧ ль Wи дь гә р’ьн. 
7Бь ба wә ри йе Нӧһф* бо на 

тьш тед кӧ һе нә дь һа ть нә к’ьф ше 
фәр ман жь Хwә де станд у бь 
хофа Хwә де р’а бу бо на хь лаз бу на 
ма ла хwә гә ми че кьр. Нӧһ бь 
wе ба wә ри йе ди wа на дь не кьр 
у бу хwә йи wа ре wе р’аст һ’ә саб-
бу неф, йа кӧ жь ба wә ри йе те. 

8Бь ба wә ри йе, га ва Бь ра һим* 
һа тә га зи кь рь не, гӧһ да ри кьр, 
кӧ һә р’ә wи щи йе кӧ wе ча wа 
wар бьс тан да. У р’а бу чу, ле 
нь за нь бу жи к’ӧ да дь чә. 9Бь 
ба wә ри йе ча wа фь ра ри wи wә-
ла те хә риб да ма, йе кӧ Хwә де 
же р’а соз да бу. У ча дь ра да т’ә ви 
Ис һаq у Аqубф ма, кӧ әw жи 

хwә йи йед wи wа ре соз да йи 
бун*. 10Чьм ки әw һи ви йа wи 
ба жа ре хwә йи р’ь к’ь не мь qәр’м 
бу, ә’фь ран дар у ава кь ре к’и-
жа ни Хwә де йә. 
11Бь ба wә ри йе Бь ра һим, кӧ 

за нь бу Сә ра йе зар’ нә да ни, 
әwе qә wа та бә ре зь ка станд 
у wе мә зь на йи йа wи да за р’әк 
wи р’а бу*. Чьм ки ба wәр кьр, 
кӧ Йе wи р’а соз да йә амьн ә**. 
12У жь wи йә ки, йе кӧ иди бәр 
мь рь не бу, wә кә стәйр кед ә’з-
мен у qу ма дә ве бә’ ре бе һ’ә саб 
мә ри дь не к’ә тьн*. 

13Әв һ’ә му жи кӧ ба wә ри йе да 
мь рьн, ле со зед Хwә де нә стан-
дьн. Әwа на т’ә не әw соз дур ва 
ди тьн, ша бун у хwә мӧ кӧр’ 
һа тьн, кӧ әw мә ри нә хә риб у 
фь ра ри нә ль сәр дь не*. 14Әwед 
кӧ тьш тед аһа дь бе жьн, дь дь нә 
к’ьф ше кӧ әw ль wә ла тә ки бо на 
хwә дь гә р’ьн. 15У һә гәр бо на wи 
wә ла ти бир ба ни на жь к’и дә ре 

* 11:7 Дәст пе бун 6, 7, 8. 
* 11:8 Дәст пе бун 12:1-5. 
* 11:9 Дәст пе бун 23:4; 26:3; 35:12, 27. 
* 11:11 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Бь ба wә ри йе Сә ра йе хwә ха 
жи кӧ бе зар’ бу, qә wат бо на бә ре зь ка станд у wе мә зь на йи йа хwә да 
зар’ ани». 
** 11:11 Дәст пе бун 18:1-15; 21:2. 
* 11:12 Дәст пе бун 15:5-6; 22:17; Дәр к’ә тьн 32:13. 
* 11:13 Ди рок I, 29:15. 
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кӧ әw дәр к’ә ть бун, мә ща ла 
wан wе һә бу йа вә гә р’и йа на 
wьр. 16Ле жь бәр wе ва дә ма на 
wә ла тә ки һе qәнщ да бун, аwа 
го ти йе ә’з ма ни. Лә ма Хwә де 
ве йә ке да шәр ми йе на би нә, кӧ 
әw же р’а бе жьн: «Хwә де йе мә», 
чьм ки Әwи бо на wан ба жа рәк 
һа зьр кь ри йә. 
17Бь ба wә ри йе Бь ра һим кӧ 

жь Хwә де һа тә ще р’ь бан дь не, 
Ис һаq кь рә qӧр бан*. Әwи соз 
стан дь бун, ле ди са кӧ р’е хwә-
йи та йе т’ә не дь кь рә qӧр бан, 
18бо на к’и жа ни Хwә де го ть бу-
йе: «Зӧ р’ә та тә йе Ис һаq да бе 
нав кь рь не»*. 19Чьм ки Бь ра һим 
дь ле хwә да дь гот, кӧ Хwә де 
дь ка рә Ис һаq жь мь рь не жи 
р’а кә у әwи бь су рә ти ча wа 
жь мь рь не р’а бу йи кӧ р’е хwә 
паш да станд. 
20Бь ба wә ри йе Ис һаq* бо на 

wан тьш тед кӧ wе бь qә wь ми-
йа на, дӧа ль Аqуб у Әсаwф кьр. 

21Бь ба wә ри йе Аqуб* бәр мь-
рь не дӧа ль һәр кӧ р’ә ки Усьвф 

кьр у хwә ави тә сәр шь ва дәс те 
хwә, сә ре хwә бәр Хwә де да ни. 
22Бь ба wә ри йе Усьв* бәр мь-

рь не бо на дәр к’ә ть на жь Мь сь ре 
кь рә би ра за р’ед Исра ел у бо на 
һәс ту йед хwә т’ә ми да wан. 
23Бь ба wә ри йе га ва Му са жь 

ди йа хwә бу, бь дәс тед де у ба ве 
хwә се мә һа һа тә вә шар ть не. 
Wан дит кӧ кӧ р’ьк бә дәw ә, жь 
фәр ма на п’ад ше нә тьр си йан*. 
24Бь ба wә ри йе Му са* га ва 

мә зьн бу, нә хwәст кӧ «кӧ р’е 
qи за Фь рә wьн» бе һ’ә са бе. 
25Әw фь кь ри, кӧ һе qәнщ ә 
т’ә ви щьм ә’ та Хwә де бь чәр чь рә, 
нә кӧ wәх тә ки кьн на ва к’е фа 
гӧ на да дәр баз кә. 26Әwи qа ра 
Мәсиһ һе һә бу нә кә мә зьн һ’ә-
саб кьр, нә кӧ хьз нед Мь сь ре, 
чьм ки ч’ә’в нь һе р’и бу, кӧ һә qе 
хwә бьс тан да. 
27Бь ба wә ри йе Му са Мь-

сьр һьшт у жь һер са п’ад ше 
нә тьр си йа, чьм ки Му са әwе 
кӧ нә дь һа тә к’ьф ше дь дит у 
сәр йа хwә ма. 28Бь ба wә ри йе 

* 11:17 Дәст пе бун 22:1-14. 
* 11:18 Дәст пе бун 21:12. 
* 11:20 Дәст пе бун 27:27-29, 39-40. 
* 11:21 Дәст пе бун 47:31; 48:1-20. 
* 11:22 Дәст пе бун 50:24-25; Дәр к’ә тьн 13:19. 
* 11:23 Дәр к’ә тьн 2:2. 
* 11:24 Дәр к’ә тьн 2:10-12. 
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Му са ща ра пе шьн Щә жь наф 
Дәр баз бу не т’әс тиq кьр у хун 
ше ми ка да р’ә шан дь не, wә ки 
Мьл йа к’ә те Мь рь не ль нь хӧ-
ри йед wан нә к’ә та*. 

29Бь ба wә ри йе щьм ә’ та Исра-
еле бә’ ра Сор р’а ча wа бә же р’а 
дәр баз бу. Га ва мь сь ри йа жи 
кьр кӧ дәр баз бьн, хә нь qин*. 
30Бь ба wә ри йе су ред ба жа ре 

Әри һа йе* к’ә тьн, га ва һ’әфт 
р’о жа до ра wан зь вь р’ин. 31Бь 
ба wә ри йе Р’ә ха баф* ч’ә’в дәр кӧ 
щә’ сус бь ә’дь ла йи qә бул кь рьн, 
т’ә ви нә ба wә ра** ӧн да нә бу. 
32Әз иди чь бе жьм? Wәхт 

т’е ре на кә, кӧ бо на Ги дә йонф, 
Ба раqф, Шьм шонф, Йеф таф, 
Да wьд, Са му елф у п’е хәм бә ра 
гь ли кьм, 33йед кӧ бь ба wә ри йе 
п’ад ша ти бьн дәст кь рьн, һә-
qи кь рьн, соз стан дьн, дә ве 
ше ра да нә гьр ть не*, 34к’у ра 
агьр тә мь ран дьн, жь дә ве шур 
хь лаз бун, жь бе т’а qә ти йе qә-

* 11:28 Дәр к’ә тьн 12. 
* 11:29 Дәр к’ә тьн 14:21-31. 
* 11:30 Йе шу 6:12-21. 
* 11:31 Йе шу 2:1-21; 6:22-25. 
** 11:31 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Нә ель ма». 
* 11:33 Да ни йел 6. 
* 11:35 П’ад ша ти IV, 4:25-37. 
* 11:36 П’ад ша ти III, 22:26-28; Йе рә ми йа 20:1-2; 37:15; 38:6. 
* 11:37 Ди рок II, 24:20-21. 

wат гьр тьн, на ва шәр’ да бу нә 
мер хас, бә ри ор ди йед хә риб 
дан. 35К’ӧл фә та мь ри йед хwә 
сах бу йи стан дьн. Һь нә ка жи 
аза йи нә хwәс тьн у на ва щә-
фа да мь рьн, wә ки жь мь рь не 
р’а бьн бь гь һи жь нә жи йи нә кә 
һе qәнщ*. 36Һь нә кед ма йин жи 
бәр qам чи йа, на ва qа ра, ӧса 
жи бь qәйд-зьн щи ра у кә ла даф 
һа ть нә зе ран дь не*. 37Әw да нә 
бәр кә вь ра, бь бь р’ә ка һа ть нә 
бь р’и не, бь шу ра һа ть нә кӧш-
ть не, п’ос тед пез у бь зь на да 
гә р’и йан, хә ла йи-щә ла йи, 
тән га си у щә фа к’ь шан дьн*. 
38Дьн йа нә ла йи qи wан бу! Әw 
ль бә р’иф у ч’и йа дь гә р’и йан, 
шкәфт у нә’ ла да дь ман. 
39Әв һ’ә му ба wә ри йа хwә да 

бәр бь ч’ә’в бун, ле созе Хwә де 
нә стан дьн, 40чьм ки Хwә де бо-
на мә һе тьш тә ки qәнщ һа зьр 
кь ри йә, wә ки әwа на бе йи мә 
нә гь һи жь нә к’а мьл ти йе. 
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Динахwәбьдьнә
ИсаМәсиһ

Пешик’ешебаwәрийе

121Аwа кӧ һа qас ә’ла лә та 
шә’ да йә гь ран до ра мә 

гьр ти йә, дә wә рьн әм һ’ә му 
гь ра ни йе у wи гӧ не кӧ р’ь һ’әт 
ль мә дь wә лә жь хwә дур хьн у 
бь тә йах ләщ мәй да на пе ши йа 
хwә да бь р’ә вьн. 2Дә иди әм ди на 
хwә бь дь нә Иса, wи Пе ши к’е-
ши у К’а мьл кь ре ба wә ри йа мә, 
Йе кӧ бо на wе ша бу на пе ши йа 
Хwә хач һь ла ни, шәрм бәр 
тьш тә ки һ’ә саб нә кьр, паше 
к’е лә ка Хwә де йә р’ас те сәр 
т’әхт р’у ньшт*. 3Аwа сәр Wи 
бь фь кь рьн, Йе кӧ ль бәр wан 
гӧ нә к’а ред мь qа бь ли Хwә тә-
йах кьр. Һьн ге һу не нә wәс тьн 
у жь ила ще нә к’ә вьн. 4Wә һе 
һ’ә та хун р’е ть не мь qа бь ли гӧ нә 
шәр’ нә кь ри йә. 5Гә ло wә әw 
дьл да йи на бир кь ри йә, йа кӧ 
Хwә де wә р’а ча wа т’ә ви за р’ед 
Хwә хә бәр да? 
 «Ла wе Мьн, ши рә та Хӧ дан 

пьшт гӧ һе хwә ва нә ве жә 

 у нә жи га ва әw ль тә һьл те, 
ль бәр хwә к’әвә. 

6 Чьм ки Хӧ дан к’е һ’ьз дь кә, 
wи ши рәт дь кә 

 у к’и жа ни ча wа лаw qә бул 
дь кә, щә за дь кә»*. 

7Һун ши рә те тә йах кьн, чьм-
ки Хwә де т’ә ви wә р’а дь бә-р’у-
дь ни ча wа т’ә ви за р’ед Хwә. Әw 
к’и жан зар’ ә, кӧ бав wи ши рәт 
на кә?* 8Ле һә гәр һун нә йе нә 
ши рәт кь рь не ча wа һ’ә му зар’ 
те нә ши рәт кь рь не, кӧ ӧса йә 
һун нә за р’ед һ’ә лал ьн, ле йед 
жь зь не к’а ри йе нә. 9Һә гәр әм 
кӧ жь ба вед хwә йә хун-гошт 
те нә ши рәт кь рь не вә дь к’ь шьн, 
һе чь qас зе дә гә рә ке әм гӧ р’аф 
Ба ве р’ӧ һ’е хwә да бьн, wә ки әм 
бь жин? 10Ба вед мә йә хун-гошт 
wәх тә ки кьн ль го ра дь ле хwә 
мә ши рәт дь кьн, ле Хwә де бо-
на к’а ра мә, wә ки әм жи ми на 
Wи бь бьн пи роз. 11Р’аст ә һәр 
ши рә тәк wе дә ме дь ле мә ри йа 
ша на кә, ле де ши нә, ле бә ле 
паше йед кӧ бь wе һин бу йи нә, 
бә ре ә’дь ла йи йе жь жи йи на 
р’аст дь чь ньн*. 

* 12:2 Зә бур 110:1. 
* 12:6 Го ть нед Сь ле ман 3:11-12. 
* 12:7 Qа ну на Дӧ ща ри 8:5. 
* 12:11 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Бә ред ә’дь ла йи йе у һә qи йе дьс ти ньн». 
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Һашжьхwәһәбьн
12Аwа qо ла не мь лед хwә йә 

сьст бу йи у qӧ ду ме чо кед хwә йә 
бе т’а qәт бь шь ди ньн* 13у нь гед 
хwә р’и йа р’аст да ба ве жьн, кӧ 
йе дь кӧ лә һол нә бә*, ле сәр да 
qәнщ бә. 

14Бь кьн кӧ т’ә ви һ’ә му йа ә’дьл 
бьн у жи йи на пи роз дәр баз кьн. 
Бе йи пи ро зи йе т’ӧ кәс wе Хӧ дан 
нә би нә. 15Һаш жь хwә һә бьн, 
нә бә кӧ жь wә йәк дәс те хwә 
жь к’ә рә ма Хwә де бь кә у нә бә 
кӧ йәк на ва wә да бь бә р’а wә киф 
тә’л тән га си йе бь дә у гә лә ка 
жә’р да да йи кә. 16Һаш жь хwә 
һә бьн, нә бә кӧ йәк ч’ә’в дәр 
йан дь не һ’ьз бә ми на Әсаw*, 
кӧ бо на зь кә нан нь хӧр ти йа 
хwә фь рот. 17Аwа wә ва ә’йан 
ә жи, паше га ва әwи бь һе сь ра 
хwәст кӧ әw дӧа йе нь хӧр ти йе 
ль wи жи бь бә, һа тә т’әх сир кь-
рь не. Ч’а рә дест нә к’әт, wә ки 

әw тьш те жь дәс те хwә кь рь бу 
паш да бьс тан да*. 

18Һун ми на щьм ә’ та Исра еле 
не зи ки wи ч’и йа йе* бәр ч’ә’ ва 
нә бу нә, йе кӧ агьр пе к’ә ть бу, 
бь тә’ рис та ни йе, мьж-дума не 
у бо бә лис ке ва гьр ти бу, 19кӧ ль 
wьр бо р’и ле дь к’әт у дән ге го-
ть не дь һат. Га ва йед кӧ әв дәнг 
дь бь һис тьн, һи ви дь кь рьн, кӧ 
иди хә бә рә кә дьн wан р’а нә йе 
го ть не, 20чьм ки ль wе фәр ма не 
т’аw нә дь кь рьн кӧ дь гот: «Һә гәр 
һ’әй wа нәк жи не зи ки ч’и йе бә, 
гә рә ке бь дь нә бәр кә вь ра»*. 
21Әв ди ть на бәр ч’ә’ ва ӧса саw 
бу, һ’ә та кӧ Му са жи гот: «Әз 
дь тьр сьм у дь лә рь зьм»*. 
22‑23Ле һун не зи ки ч’и йа йе 

Си йо неф бу нә, wи ба жа ре Хwә-
де йе сах, Ор шә ли маф ә’з ма на у 
не зи ки wе к’ом бу на р’ән ги нә 
мьл йа к’ә тед бе һ’ә саб бу нә, wе 
щь ви на нь хӧ ри йа йә кӧ на вед 
wан ль ә’з ма на нь ви сар ә. Һун 

* 12:12 Иша йа 35:3. 
* 12:13 Аһа жи те фә’м кь рь не: «кӧ нь ге wә йи бь рин дар сә qәт нә бә». 
* 12:16 Дәст пе бун 25:29-34; 27:30-40. 
* 12:17 Дәст пе бун 27:30-40. 
* 12:18 Аwа го ти «ч’и йа йе Си на йеф», wи щи йе кӧ щьм ә’ та Исра еле т’ә ви 
Му са бун, га ва Хwә де Qа нун да Му са (Дәр к’ә тьн 19:10-25; 20:1-21). 
* 12:20 Дәр к’ә тьн 19:12-13. 
* 12:21 Qа ну на Дӧ ща ри 9:19. 
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не зи ки Хwә де бу нә, кӧ һ’а кь-
ме һ’ә му йа йә у не зи ки р’ӧ һ’ед 
р’ас та бу нә, йед кӧ гь һиш ть нә 
к’а мьл ти йе 24у не зи ки Исайе 
кӧ нав че ти йе пәй ма на ну дь кә 
у ху на Wи йә р’ә шан ди бу нә, 
кӧ жь ху на Һа бил qәнщ тьр 
хә бәр дь дә*. 
25Иди һаш жь хwә һә бьн, 

нә бә кӧ һун Әwи wә р’а хә бәр 
дь дә т’әх сир кьн. Һә гәр әwед 
кӧ ль сәр дь не Му са т’әх сир 
кь рьн, к’и жа ни кӧ т’ә ми йед 
Хwә де дь дан хь лаз нә бун, иди 
әме ча wа бь ка рь бьн хь лаз бьн 
һә гәр әм пьш та хwә бь дь нә Йе 
кӧ жь ә’з ма на мә р’а хә бәр дь дә?* 
26Дән ге Wи һьн ге ә’рд һ’ә жанд, 
ле нь һа соз да йә у дь бе жә: «Әзе 
ща рә кә дьн жи бь һ’ә жи ньм, нә 
кӧ т’ә не ә’р де, ле ә’з ма на жи»*. 
27Хә бә ра «ща рә кә дьн» дь дә 
к’ьф ше, кӧ тьш тед ә’фь ри wе 
бь һ’ә жьн у бе нә һьл да не, wә ки 
йед на һ’ә жьн щи да бь ми ньн. 
28Аwа әм ве йә ке бь ше кь-

ри ньн, кӧ әм п’ад ша ти кә нә-

һ’ә жи йа йи дьс ти ньн у бь ви 
аwайи бь хоф у тьрс Хwә де 
бь һ’ә би ньн, ча wа кӧ ль Wи 
хwәш те, 29чьм ки Хwә де йе мә 
агь ре п’ә р’ь тан дь не йә*. 

ЧаwаәмльХwәдехwәшбен

131Бь ра һун т’ь ме ча wа 
хушк-бь ра һәв дӧ һ’ьз 

бь кьн. 2Ме ван һ’ь зи йе бир нә-
кьн, чьм ки һь нә ка бь wе йә ке 
мьл йа к’әт qә бул кь рьн, ле пе 
нә һ’ә си йан*. 3Гьр ти йа бир 
би ньн, һ’ә саб кьн кӧ ча wа һун 
жи т’ә ви wан гьр ти нә, ӧса жи 
щә фа к’е ша бир би ньн, ча wа кӧ 
һун жи ми на wан хун у гошт ьн. 
4Һ’ал-зә wащ һ’ә му йа р’а 

нав-на му си бә у щи-нь вин 
һ’ә лал бә, чьм ки Хwә де wе ди-
wа на ч’ә’в дәр у зь не к’а ра бь кә. 
5П’ә рә һ’ь зи бь ра на ва жи-

йи на wә да щи нә гь рә у дәс тед 
wә да чь qас һә йә, р’а зи бьн, 
чьм ки Хwә де гот: 
 «Әзе т’ӧ щар жь тә нә чьм у 

т’ӧ щар тә бәр’ на дьм»*. 

* 12:24 Дәст пе бун 4:3-10. 
* 12:25 Дәр к’ә тьн 20:22. 
* 12:26 Һа гай 2:6 (wәл гә р’ан дь на Пәй ма на Кә вь нә йу на ни). 
* 12:29 Qа ну на Дӧ ща ри 4:24. 
* 13:2 Дәст пе бун 18:1-8; 19:1-3. 
* 13:5 Qа ну на Дӧ ща ри 31:6. 
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6Лә ма жи р’у йе мә дь гь рә кӧ 
әм бе жьн: 
 «Хӧ дан пьш то ва не мьн ә 
 у әз на тьр сьм. 
 Ин са не чь ль мьн бь кә?»* 

7Р’е бә ред хwә бир би ньн, йед 
кӧ wә р’а хә бә ра Хwә де го ть нә. 
Ди на хwә бь дь нә ахь ри йа ә’мь-
ре wан у ч’ә’в бь дь нә ба wә ри йа 
wан. 8Иса Мәсиһ дӧ һӧ, иро у 
һ’ә та-һ’ә та йе йәк ә. 9Бәр ба-
йе щу р’ә-щу р’ә һин кь рь нед 
хә риб нә к’ә вьн. Qәнщ ә кӧ 
дьл бь к’ә рә ма Хwә де бь шь дә, 
нә кӧ бь qәй дә-qа ну нед хwа-
рьн-нә хwа рь не. Әwед кӧ пәй 
тьш тед аһа к’ә тьн, т’ӧ кә си 
к’ар нә станд. 10Го ри гә һә кә 
мә һә йә, кӧ изь на т’ӧ кә си жь 
wан т’ӧнә жь wе бь хwьн, йед кӧ 
п’а рьст гә һе да* хьз мәт к’а ри йе 
дь кьн. 11Ча wа әw һ’әй wа нед 
кӧ ху на wан бь дәс те сә рәк-
к’а һин бо на бах шан дь на гӧ на 
дь һа тә пи роз гә һе у щән дә кед 
wан жь зо ме дәр дь һа ть нә 
шә wь тан дь не*, 12ӧса жи Иса, 

* 13:6 Зә бур 118:6. 
* 13:10 «П’а рьст гәһ» бь йу на ни хә бәр бь хә бәр «кон» ә, кӧ ль вьр фь-
кь ра Ко неф Шә’ дә ти йе, Пәй ма на Кә вьн у һ’ә бан дь на щь һу йа йә сәр 
ве дь не бир ти нә. 
* 13:11 Qа ну на К’а һин ти йе 16:27. 
* 13:15 Зә бур 50:14.

кӧ щьм ә’т бь ху на Хwә па qьж 
бь кь ра, жь дәр гә һе ба жер дәр 
щә фа к’ь шанд. 13Аwа wә рьн, 
әм жь зо ме дә рен һә р’ь нә 
щәм Wи у qа ра Wи һьл дь нә 
сәр хwә, 14чьм ки мә р’а ль вьр 
ба жа рә ки һ’и ми т’ӧнә, ле әм 
һ’ьз рә та wи ба жа ри нә, йе кӧ 
wе бе. 15Дә wә рьн әм бь са йа 
Wи т’ь ме qӧр ба на пә сьн да йи-
не* бь дь нә Хwә де, аwа го ти 
бә ре зар-зь ма не хwә, йед кӧ 
на ве Wи иq рар дь кьн. 16Ӧса 
жи qән щи у али һәв кь рь не бир 
нә кьн, чьм ки qӧр ба нед ӧса ль 
Хwә де хwәш тен. 
17Гӧһ да ри йа р’е бә ред хwә 

бь кьн у гӧ р’а wан да бьн. Әwа на 
бо на р’ӧ һ’е wә хә wе жь ч’ә’ ве 
хwә дь кьн, чьм ки wе бо на wә 
щаб дар бьн. Бь ра әw wи шь-
хӧ ле хwә әшq у ша бь кьн, нә 
кӧ бь офә-офе, чьм ки әw йәк 
к’а ре на дә wә. 

18Бо на мә дӧа бь кьн. Әм ә’сә-
йи за ньн кӧ иса фа мә р’ь һ’әт ә 
у дь хwа зьн кӧ һәр тьш ти р’аст 
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бь кьн. 19Ле ила һиф әз һи ви 
дь кьм кӧ дӧа бь кьн, wә ки әз 
зу ть рә ке вә гә р’ь мә щәм wә. 

Дӧайеахьрийе
20Аwа Хwә де йе ә’дь ла йи йе, 

кӧ Хӧ да не мә Иса жь мь рь не 
р’а кьр, Йе кӧ бь ху на пәй ма на 
һ’ә та-һ’ә та йе Сә рәк шь ва не пез 
ә, 21бь ра Әw wә һәр тьш тед 
qәнщ ва һа зьр кә, кӧ һун ә’мь ре 
Wи бь кьн у Әw на ва мә да бь 
дәс те Иса Мәсиһ тьш тед кӧ ль 
Wи хwәш тен бь кә. Шь кьр жь 
Wи р’а бә, һ’ә та-һ’ә та йе! Аминф. 

Готьнедахьрийе
22Әз һи ви жь wә дь кьм 

хушк-бь ра но, һун бь сә бь ре 
гӧһ бь дь нә ван го ть нед мь нә 
дьл да йи ни, чьм ки мьн wә-
р’а кьн нь ви си. 23За нь бьн кӧ 
Ти мо т’е йо йе бьре мә жь кә ле 
дәр к’ә ти йә. Һә гәр әw зу бе, 
әзе т’ә ви wи бем wә бь би ньм. 
24Сь ла ве бь дь нә һ’ә му р’е-

бә ред хwә у щьм ә’ та Хwә де. 
Әwед кӧ жь Итал йа йе нә, wә 
сь лав дь кьн. 25К’ә рә ма Хwә де 
т’ә ви wә һ’ә му йа бә. 
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Пешготьн

Нә’ ма Аqуб те бе жи ми на бә рә во кәке йә, йа кӧ бо на wан ән дә мед 
щь ви наф Хwә де йә, к’и жан кӧ т’ә ма ми йа дьн йа йе да бә ла бу йи нә 
(1:1). Ль го ра шә’ дед сәд са ли йед пе шьн да хӧ да не ве нә’ ме Аqу беф 
бьре Иса Мәсиһ ә (Мәт та 13:55; Мар qос 6:3) у сәр wе рә ки щь ви на 
Ор шә ли ме даф бу (К’а ред Шан ди йа 12:17; 15:13; 21:18; Ко рьн т’и I, 15:7; 
Га ла ти 1:19; 2:9). Әw бь хә бә ред qә wат у мә сә лед бә дәw р’е дь дә бәр 
ба wәр мән да, wә ки бь ка рь бьн бь сәр wах тиф на ва ә’мь рә ки р’аст да 
бь жин. Әw сәр чәнд пьр са дь сә кь нә, аwа го ти сәр дәw лә ти йе у фә-
qи ри йе, ще р’ь бан дь неф, жи йи на пи розф, фьр qи кь рь не, ба wә ри йеф у 
кь рь нед wе, ӧса жи дәр һә qа зе дә зь ма ни йе, сәр wах ти йе, шәр’-дә’wа, 
к’ӧ ба ри йе у мь лук ти йе, хәй бе у ло мә к’а ри йеф, сә бь ре у дӧа. 

Ве нә’ ме да әw гь ра ни йе дь дә сәр ве йә ке, wә ки жи йи на мә си-
һи йе даф гә рә ке һьн ба wә ри һә бә, һьн жи кьр. Дьл дь дә, wә ки на ва 
щә фа у тән га си йа даф сә бьр кьн, qә wа та дӧа кь рьне да ба wәр бьн у 
бь р’ӧ һ’а ни али һәв бь кьн. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1) 
Ба wә ри у сәр wах ти (1:2-8) 
Фә qи ри у дәw лә ти (1:9-11) 
К’ә тьн-р’а бун (1:12-18) 
Бь бь һен у бь qә ди ньн (1:19-27) 
Бо на фьр qи кь рь не (2:1-13) 
Ба wә ри у кь рьн (2:14-26) 
Ба wәр мәнд у зь ма не wи (3:1-18) 
Ба wәр мәнд у дьн йа (4:1–5:6) 
Ши рә тед щу р’ә-щу р’ә (5:7-20) 



541

АQУБ, 1  

* 1:1 Бь го ть нә кә дьн: «Донз дәһ ә’ши ред Исра елеф». 
* 1:10 Иша йа 40:6-7. 

Сьлавкьрьн

11Жь Аqу беф хӧ ла ме Хwә де 
у Хӧ данф Иса Мәсиһ: 

Сь лав ль wә һәр донз дәһ 
ә’ши ред дьн йа йе да* бә ла бу-
йи бә. 

Баwәрифусәрwахтиф
2Хушк-бь ра йед мьн, ша бу нә-

кә мә зьн һ’ә саб кьн, га ва һун 
бь к’ә вь нә на ва щу р’ә-щу р’ә 
ще р’ь бан дь на. 3Фә’м да ри йә, 
кӧ ще р’ь бан дь на ба wә ри йаф wә 
сә бь ре пеш да ти нә. 4У сә бьр 
жи, бь ра бь ду мь ка дь реж бә, 
wә ки һун к’а мьл у гь һиш ти 
бьн, т’ӧ ке ма си кә wә т’ӧ нә бә. 
5Һә гәр сәр wах ти йаф йә ки жь 
wә т’е ра wи на кә, бь ра һи ви жь 
Хwә де бь кә у wе жь wи р’а бе 
да йи не. Әw бь мәр’ да ни дь дә 
һ’ә му йа у т’ӧ кә си бе qә дьр на кә. 
6Ле т’ә не бь ра бь ба wә ри йеф 
бь хwа зә у дӧ дь ли нә бә, чьм ки 
йе дӧ дь ли ми на пе лед бә’ ре 
йә кӧ жь ба йе бь льнд дь бьн 
у да ти ньн. 7Мә рь веф ӧса бь ра 
нә фь кь рә, кӧ wе тьш тә ки жь 
Хӧ дан бьс ти нә. 8Әw мә рь ве 

кӧ сәр дӧ нь га дь кӧ лә, һ’ә му 
га вед хwә да нә сәр йа хwә йә. 

Фәqирудәwләти
9Бь ра йе бә лән газ бь ра сәр 

бь льнд бу на хwә бь фь р’ә, 10ле 
йе дәw лә ти сәр нь мьз бу на хwә, 
чьм ки әwе ми на гӧ лед ги һе 
һ’ьшк бә һә р’ә*. 11Ча wа тә’в бь 
гәр ма йи йа хwә ва дәр те ги һе 
һ’ьшк дь кә, гӧл же дь wар ьн 
у бә дә wә ти йа дин да ра wе жи 
ӧн да дь бә, ӧса жи йе дәw лә ти 
wе ише хwә да бь ч’ьл мь сә һә р’ә. 

К’әтьн‑р’абун
12Хwә зи ль wи мә рь ви, кӧ 

ще р’ь бан дь на да тә йах дь кә, 
чьм ки га ва бь ще р’ь бан дь не 
р’ус пи дә ре, әwе т’а щеф жи йи не 
бьс ти нә, к’и жан кӧ Хwә де wан р’а 
соз да йә, йед кӧ Wи һ’ьз дь кьн. 
13Бь ра т’ӧ кәс, йе кӧ на ва ще р’ь-
бан дь не да йә, нә бе жә: «Хwә де 
мьн бь хь ра би йе дь ще р’ь би нә», 
чьм ки Хwә де хь ра би йа да на йе 
ще р’ь бан дь не у нә жи йә ки дь-
ще р’ь би нә. 14Ле һәр кәс дь бә 
ма шо qе дьл һа вь жи йед хwә, дь-
ха пә у те ще р’ь бан дь не. 15Һьн ге 
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дьл һа вь жи кә ле хwә дьс ти нә, 
гӧ нәф же дь фь рь кә у гӧ нә жи 
кӧ мә зьн дь бә, мь рьн же дь бә. 

16Нә ха пьн хушк-бь ра йед мь-
нә дә лал! 17Һәр да йи на qәнщ 
у һәр п’еш к’е шаф к’а мьл жь 
жор ә, жь Бавф, жь Ә’фь ран-
да ре р’о на йа те хwа ре, Йе кӧ 
нә Хwә ха те гӧ һас ть не, нә жи 
си бәр Wи да дь гә р’ә. 18Әwи ль 
го ра qь ра ра Хwә әм бь хә бә ра 
р’ас ти йе жь Хwә дь не хьс тьн, 
wә ки әм бь бь нә аwа зә ки бә редф 
дә рә мә та пе шь нә ә’фь ри нед Wи. 

Бьбьһенубьqәдиньн
19За нь бьн*, хушк-бь ра йед 

мь нә дә лал, бь ра һәр мә рьв 
бь һис ть не да сәр хwә бә, ле 
хә бәр дан у һерс к’ә ть не да гь-
ран бә, 20чьм ки һер са ме рьв 
һә qи йа Хwә де най нә се риф*. 
21Лә ма һ’ә му мьр’ да р’и йе у 
һәр хь ра би йе жь хwә дур хьн, 
бь мь лук ти йе wе хә бә ра на ва 
wә да чан ди qә бул кьн, йа кӧ 
дь ка рә р’ӧ һ’е wә хь лазф кә. 
22Хә бә ре бь qә ди ньн, нә кӧ 

т’ә не бь бь һен у ӧса хwә бь ха-
пи ньн. 23Һә гәр йәк хә бә ре 

т’ә не дь бь һе у на qә ди нә, әw 
ми на wи мә рь ви йә, йе кӧ 
нәй нь ке да р’әнг-р’у йе хwә 
дь нь һе р’ә. 24Хwә дь би нә, дәр-
баз дь бә дь чә у зу бир дь кә, кӧ 
әw йә ки ча wа бу. 25Ле әwе кӧ 
ч’ә’ ве хwә жь qа ну на к’а мь лә 
кӧ аза дь кә на бь р’ә у на ва wе-
да дь ми нә, дь бь һе бир на кә, 
ле дь qә ди нә, әw wан кь рь нед 
хwә да хwә зь ли йә. 
26Һә гәр йәк хwә хwә де нас 

һ’ә саб дь кә у зь ма не хwә нь-
ка рә, әw хwә ха хwә дь ха пи нә, 
хwә де на си йа wи п’уч’ ә. 27Ль 
бәр Бав Хwә де йе мә хwә де-
на си йа р’аст у бе qӧ сур әв ә: 
Тә’ ли-тән ги йа да дәст ба ве жь нә 
се wи йаф у жь нә би йа у һ’әв за 
хwә жи жь лә к’ед дь не бь кә. 

Фьрqийенәкьнә
навамәрьва

21Хушк-бь ра йед мьн! Һун 
кӧ ба wәр мән дед Хӧ да не мә 

Иса Мәсиһе хwә йи р’у мәт ьн, 
фьр qи йе нә кь нә на ва мә рь ва. 
2Мә сә лә, га ва йә ки гӧс ти ла 
зер’ т’ь ли йе да у к’ьн щед р’әwш 
wәр гьр ти бе щь ви наф wә, ӧса 

* 1:19 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «за нь бьн» хә бә ра «аwа» һә йә. 
* 1:20 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Чьм ки һер са ме рьв на һе лә кӧ мә рьв ль 
бәр Хwә де р’аст бь жи». 
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жи йә ки бә лән газ бь к’ьн-
щед п’ь зь ни ва бе 3у һун ди на 
хwә бь дь нә йе хwә йе к’ьн щед 
р’әwш у бе жь не: «К’ә рәм кә ве 
жо ре р’у не», ле йе бә лән газ р’а 
бе жьн: «Сәр п’и йа бь сә кь нә» 
йан жи «ве же ре р’у не», 4гә-
ло һун на ва хwә да фьр qи йе 
да най ньн у на бь нә һ’а кь мед 
фь кь ред хь раб? 
5Бь бь һен хушк-бь ра йед мь-

нә дә лал! Нә Хwә де бә лән га-
зед ве дь не бь жар тьн, wә ки 
бь ба wә ри йе дәw лә ти бьн у 
wа ред wе П’ад ша ти йе бьн, 
к’и жан кӧ Хwә де wан р’а соз 
да йә, йед кӧ Wи һ’ьз дь кьн? 
6Ле һун бә лән га за бе һӧр мәт 
дь кьн! Чь ма әw йед дәw лә ти 
ни ньн, кӧ зо ре ль wә дь кьн у 
wә к’а ши бәр ди wа не дь кьн? 
7Чь ма әw ни ньн, йед кӧ wи 
на ве qәнщ бе һӧр мәт дь кьн, 
к’и жан сәр wә йә? 
8Һә гәр һун qа ну на П’ад-

ша ти йе бь qә ди ньн, ль го ра 
нь ви са ра кӧ дь бе жә: «Һә ва ле 
хwә wә кә хwә һ’ьз бь кә»*, һун 
qәнщ дь кьн. 9Ле һә гәр һун 

фьр qи йе дь кьн, гӧ на дь кьн 
у һьн да ва Qа ну не да дь бь-
нә йә ки гӧ нә к’арф. 10Әwе кӧ 
т’ә ма ми йа Qа ну не хwәй дь-
кә, ле тьш тә ки же бәр’ дь дә, 
әw дь бә дәйн да ре т’ә ма ми йа 
Qа ну не. 11Чьм ки Әwе кӧ гот: 
«Зь ни йе нә кә»* ӧса жи гот: 
«Нә кӧ жә»**. Аwа һә гәр зь ни йе 
нә ки, ле бь кӧ жи, ди са Qа ну не 
дь т’ә р’ь би ни. 12Хә бәр дан у 
кь рь нед хwә да ӧса бьн, ча wа 
йед ди wа на wа не бь wе qа ну-
не бь бә, йа кӧ аза йи йе дь дә. 
13Чьм ки бе р’ә’м wе ди wа на 
бе р’ә’ ма бь бә, ле р’ә’м ль бәр 
ди wа не р’ус пи дь кә*. 

Баwәриукьрьн
14Чь фәй дә хушк-бь ра йед 

мьн, һә гәр йәк бе жә кӧ ба-
wә ри йа wи һә йә, ле кь ред wи 
т’ӧнә бьн? Гә ло әва ба wә ри йа 
дь ка рә wи хь лаз кә? 15Мә сә лә, 
һә гәр бь рак йан хуш кәк сь т’ар 
ле т’ӧ нә бә йан һ’әw ще на не 
р’о же бә, 16жь wә йәк wан р’а 
бе жә: «Бь хер у сь ла мәт һә р’ьн, 
гәрм у т’ер бьн», ле тьш тед 

* 2:8 Qа ну на К’а һин ти йе 19:18. 
* 2:11 Дәр к’ә тьн 20:14; Qа ну на Дӧ ща ри 5:18. 
** 2:11 Дәр к’ә тьн 20:13; Qа ну на Дӧ ща ри 5:17. 
* 2:13 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Р’ә’м сәр ди wа не дь к’ә вә». 
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кӧ әw һ’әw щә бьн нә дә wан, 
чь фәй дә? 17Ӧса жи ба wә ри, 
һә гәр кь ред wе т’ӧнә бьн, бь 
т’ә не мь ри йә. 
18Ле йә ке бе жә: «Ба wә ри йа 

тә һә йә, кь ред мьн һә нә». Ле 
әзе бе жьм: К’а ба wә ри йа хwә 
бе кь рь на ни ша ни мьн кә, 
әзе жи ба wә ри йе бь кь рь нед 
хwә ва ни ша ни тә кьм. 19Тӧ 
ба wәр дь ки, кӧ Хwә де йәк ә. 
Qәнщ ә! щьнф жи ба wәр дь кьн 
у дь бьз дьн. 20Ле тӧ дь хwа зи әв 
йәк бе из бат кь рь не, мә рь ве бе-
һ’ьш, wә ки ба wә ри бе йи кь ра 
мь ри йә? 21Нә Бь ра һи меф ба ве 
мә бь кь ра р’аст һа тә һ’ә са бе, 
га ва кӧ р’е хwә Ис һаqф да ни сәр 
го ри гә һеф, кӧ бь кә qӧр банф?* 
22Тӧ дь би ни кӧ ба wә ри йе т’ә ви 
кь ред wи йа хwә кьр у бь wан 
кь ра ба wә ри к’а мьл бу? 23У 
го ть на нь ви са ре һа тә се ри, 
кӧ дь бе жә: «Бь ра һим Хwә де 
ба wәр кьр у әw же р’а р’ас ти 
һа тә һ’ә са бе»* у дос те Хwә де 
һа тә го ть не**. 24Һун дь би ньн 
кӧ мә рьв бь кь ра р’аст те һ’ә-
са бе, нә кӧ т’ә не бь ба wә ри йе? 

25Нә ӧса жи Р’ә ха баф ч’ә’в-
дәрф бь кь ра р’аст һа тә һ’ә са-
бе, га ва щә’ сус qә бул кь рьн у 
әw р’е кә дьн ва вә р’е кь рьн?* 
26Аwа ча wа qа льб бе р’ӧһ’ мь ри 
йә, ӧса жи ба wә ри бе йи кь ра 
мь ри йә. 

Зьман

31Бь ра гә ләк жь wә, бь ра-
йед мьн нә бь нә дәрс дар, 

чьм ки һун за ньн ди wа не сәр 
мә дәрс да ра һе гь ран бә. 2Бә ле 
әм һ’ә му жи гә лә ки ша ши йа 
дь кьн. Һә гәр йәк хә бәр да не-
да т’ӧ ша ши йе на кә, әw йә ки 
к’а мьл ә, кӧ дь ка рә т’ә ма ми йа 
qа ль бе хwә зәфт кә. 3Әм гә ме 
да ве жь нә дә ве һәс пе, wә ки 
әw бе зәф те, кӧ әм сәр wер-
ти йе т’ә ма ми йа һәс пе пе ва 
бь кьн. 4Әм би ньн сәр гә ми йе 
жи. Әw чь qа си мә зьн ьн у жь 
бәр ба йе qа йим те нә ажо-
ть не, ле бь чәр хә кә гә лә ки 
бь ч’ук те нә сәр wер ти кь рь не, 
дь ле гә ми ванф к’и йа ли да кӧ 
бь хwа зә. 5Ӧса жи зь ман ән-
дә мә ки бь ч’ук ә, ле тьш тед 

* 2:21 Дәст пе бун 22:1-14. 
* 2:23 Дәст пе бун 15:6. 
** 2:23 Р’о ма йи 4:3; Га ла ти 3:6. 
* 2:25 Йе шу 2:1-21; 6:22-25. 
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жь хwә мәс тьр дь бе жә. Ди на 
хwә бь дь нә пь рис кә агьр, чь 
да рьс та нә кә мә зьн дь ка рә бь-
шә wь ти нә! 6Зь ман жи агь рәк 
ә, дьн йа кә зӧлм к’ар ә на ва 
ән дә мед мә да. Әw т’ә ма ми йа 
qа ль бе мә дь һ’ә р’ь ми нә, агьр 
дәw ра жи йи на ме рьв дь хә у 
әw хwә ха жь ала ва агь ре до-
жеф пе гьр ти йә. 7Һәр щу р’ә 
р’ә’ wьр, тәй рә дә, шу ль ки у 
һ’әй wа нед бә’ ре те нә зәф те 
у зәф ти ме рьв дь бьн, 8ле т’ӧ 
qул-бән дә зь мен нь ка рә. Әw 
зӧлм к’а рә ки бе ар ә, жә’ ра 
мә’ ра ва да гьр ти йә. 9Әм бь 
wи шь кь ри йе дь дь нә Хӧ дан у 
Бав, бь wи жи нь фь р’а ме рьв 
дь кьн, йед кӧ дьл qе Хwә де да 
һа ть нә хӧ ль qан дь не. 10Һә ма 
жь wи дә ви жи дӧа у нь фьр’ 
дәр тен. Хушк-бь ра йед мьн, 
әв йәк нә ща йиз ә кӧ аһа бә. 
11Гә ло жь ч’ә’в ка ни ке ава 
хwәш у тә’л дь дә дәр? 12Гә ло 
дь бә хушк-бь ра йед мьн, wә ки 
да ра һе жи ре бә ре зәй т’у не 
бь дә, йан жи к’о ла ть ри йе 
һе жи ре? Нә жи жь шо р’а йи йе 
ава хwәш дәр те? 

Сәрwахтийадьнйайе
усәрwахтийаә’змен

13На ва wә да к’и сәр wахт у 
аqьл ә? Бь ра әw бь п’әр га ли-
йа хwә йә qәнщ, кь ред хwә бь 
мь лук ти йа сәр wах ти йе бь дә 
к’ьф ше. 14Ле һә гәр дь ле wә да 
һ’әв су ди йа хь раб у ч’ә’в нә ба ри 
һә нә, к’ӧ бар нә бьн у р’ас ти йе 
дә рәw дәр нә хьн. 15Әва «сәр-
wах ти йа» нә да йи на жор ьн 
ә, ле жь дь не йә, йа мә рь ва йи 
йә у жь щь на йә. 16Чьм ки ль 
к’и дә ре һ’әв су ди у ч’ә’в нә ба-
ри һә нә, ль wьр бе т’әр бә ти у 
һәр кь рь нед хь раб жи һә нә. 
17Ле сәр wах ти йа жор ьн, бә ре 
пе шьн па qьж ә, паше ә’дьл ә, 
мь лук у бәр бь һер ә, бь р’ә’ ме у 
бә ред qән щи йе ва т’ь жи йә, бе 
т’а герф у бе һ’ь лә к’а ри йә. 18У 
бә ре һә qи йе жь али йе йе кӧ бь 
ә’дь ла йи йе дь чи нә те чь ни не*. 

Йаредьне,нәйареХwәде

41Жь к’ӧ нә әw шәр’ у дә’wе 
на ва wә да? Нә жь тә мед 

wә нә, кӧ на ва дь ле wә да шә-
р’е хwә дь кьн? 2Ч’ә’ ве wә ль 

* 3:18 Аһа жи те фә’м кь рь не: «У һә qи әw бәр ә, кӧ йе ә’дьл т’о хь ме 
ә’дь ла йи йе дь чи нә». 
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тьш та йә, ле на к’ә вә дәс те 
wә, дь кӧ жьн у ч’ә’в нә ба ри йе 
дь кьн, ле нь ка рьн бь гь һи жь нә 
мә рә ме хwә, һьн ге һун һәв р’а 
дь к’ә вь нә һ’ӧ щә те у шәр’ дь-
кьн*. Һун дәст на хьн, чьм ки 
һун һи ви жь Хwә де на кьн. 3У 
га ва һи ви дь кьн, нас ти ньн, 
чьм ки сәр не та хь ра би йе һи ви 
дь кьн, wә ки к’е фед дь ле хwә 
дәр баз кьн. 4Бе ә’ сьл но! Һун 
нь за ньн к’е ве дь не һ’ьз дь кә, 
әw нә йар ти йе ль Хwә де дь кә? 
Аwа к’и дь хwа зә бь бә йа ре дь-
не, әw хwә дь кә нә йа ре Хwә де. 
5Йан т’әх ми на wә ба ди һә wаф 
нь ви сар дь бе жә, кӧ Хwә де дә-
ма на wи р’ӧ һ’е бәр мә да йә?* 
6Ле бә ле әw һе к’ә рә меф дь дә 
мә. Лә ма нь ви сар дь бе жә: 
 «Хwә де мь qа бь ли к’ӧ бар-ба-

ба ха йә, 
 ле к’ә рә ме дь дә шкәс ти йа»*. 
7Аwа бәр Хwә де шкәс ти бьн. 

Мь qа бь ли ми ре щьнф бь сә кь ньн 
у әwе жь wә бь р’ә вә. 8Хwә ль 
Хwә де бь гь рьн, Хwә де жи wе 

Хwә ль wә бь гь рә. Дәс тед хwә 
бь шон, гӧ нә к’ар но, дь ле хwә 
па qьж кьн, дӧ дь ли но. 9Бь-
нә’ льн, шин у гь ри бьн, бь ра 
к’ә не wә бь бә шин у әш qа wә 
жи к’ә дәр. 10Ль бәр Хӧ дан хwә 
бьш ке ньн у Әwе wә бь льнд кә. 

Хәйбабьрехwәнәкә
11Хәй ба һәв дӧ нә кьн хушк-бь-

ра но. К’и хәй ба бьре хwә дь кә, 
йан ло ма бьре хwә дь кә, әw 
хәй ба Qа ну не дь кә у ло ма 
Qа ну не дь кә. Ле һә гәр тӧ ло ма 
Qа ну не дь ки, иди тӧ Qа ну не 
на qә ди ни, ле һ’а кь ме wе йи. 
12Т’ә не Qа нун да рәк у Һ’а кь-
мәк һә йә, кӧ дь ка рә һьн хь лаз 
кә у һьн жи ӧн да кә. Ле тӧ к’и 
йи кӧ ло ма һә ва ле хwә дь ки? 

Һ’әвзахwәжьк’ӧбарийе
бькьн

13Нь һа һун гӧһ дар бьн, йед 
кӧ дь бе жьн: «Иро йан сь бе 
әме һә р’ь нә фь лан ба жа ри у 
ль wе дә ре са лә ке бь ми ньн, 

* 4:2 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Ч’ә’ ве wә ль тьш та йә, ле на к’ә вә дәс те wә 
у дь бь нә мер кӧж. Һун ч’ә’в нә ба ри йе дь кьн, ле нь ка рьн бь гь һи жь нә 
мә рә ме хwә, һьн ге дь к’ә вь нә һ’ӧ щә те у шәр’ дь кьн». 
* 4:5 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Кӧ әw р’ӧ һ’е бәр би на мә ч’ә’в нә ба ри-
йе да йә». 
* 4:6 Го ть нед Сь ле ман 3:34. 
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т’ӧ щарәти йеф бь кьн у qа зьнщ 
кьн». 14Һун нь за ньн wе сь бе 
чь бе сә ре wә. Ә’мь ре wә чь 
йә? Һун ми на мь же нә, һәw 
дь нь һе р’и һә йә, һәw дь нь һе-
р’и т’ӧнә.* 15Гә рә ке һун аһа 
бе жьн: «Һә гәр Хӧ дан бь хwа зә, 
әме бь жин у фь лан йан бе ван 
тьш ти бь кьн». 16Ле һун бь к’ӧ-
бар-ба ба хи йа хwә дь фь р’ьн. 
Һәр п’әй да йи нә кә аһа хь ра би 
йә. 17Аwа әwе кӧ занә qән щи йе 
бь кә у на кә, әw же р’а гӧ нә йә. 

Бонадәwләтийа

51Нь һа һун бь бь һен, дәw-
лә ти но! Бь гь рин у ши не 

бь кьн бо на wе бә лән га зи йа 
кӧ wе бе сә ре wә. 2Һә бу каф wә 
р’ь зи йә, к’ьн щед wә жи бу нә 
хӧ ре бь зу зе*. 3Зер’ у зи ве wә 
зәнг гьр тьн ә у зән га wа не бь бә 
шә’ де мь qа бь ли wә у ми на ала-
ва егьр гош те wә һ’у фи хwә кә. 
Wә бо на р’о жед ахь ри йе хьз нә 
хwә р’а т’оп кьр! 4Wә әw һә qед 
п’а лед кӧ ә’р де wә дь дь ру тьн 
нә да не. Ва йә әw һәq дь кь нә 
за рин. Шь ки йа теф wан п’а ла 
гь һиш ти йә гӧ һе Хӧ да не Зор*. 

* 4:14 Го ть нед Сь ле ман 27:1. 
* 5:2-3 Мәт та 6:19. 
* 5:4 Qа ну на Дӧ ща ри 24:14-15. 

5Wә ль сәр дь не ч’ә’ ве хwә 
тьш тә ки да нә һьш ти йә, ль го ра 
дь ле хwә хwа ри йә-вәх wа рийә, 
ча wа к’о зи кь риф, бо на р’о жа 
сәр же кь рь не. 6Wә әw мә рь вед 
р’аст ло мә к’арф кь рьн у кӧш-
тьн, к’и жан кӧ мь qа бь ли wә 
р’а нә бун. 

Сәбьрудӧа
7Аwа хушк-бь ра но, сә бьр кьн 

һ’ә та һа ть на Хӧ дан. Ди на хwә 
бь дь не, щот к’ар һи ви йа бә ре 
ә’р де йи бь qи мәт ә, бо на wе 
йә ке сә бьр дь кә һ’ә та ба ра на 
пе шьн у паш ьн ле дә. 8Һун жи 
сә бьр кьн, гӧ ма на хwә ӧн да 
нә кьн, чьм ки һа ть на Хӧ дан 
не зик ә. 9Би на хwә жь һәв дӧ 
тәнг нә кьн хушк-бь ра но, кӧ 
ди wа на wә нә бә. Ва йә һ’ак ьм 
пьшт де ри сә кь ни йә. 
10Хушк-бь ра но, али йе тә’-

ли-тән ги йа у сә бь ре да ч’ә’в 
бь дь нә wан п’е хәм бә ра, йед 
кӧ бь на ве Хӧ дан хә бәр да нә. 
11Бә ле әм хwә зи йа хwә ль йед 
сә бьр дь кьн ти ньн. Wә бо на 
сә бь ра Ибо бь һис ти йә у wә 
дит, Хӧ дан ахь ри йа wи ча wа 
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хер кьр, чьм ки Хӧ дан гә лә ки 
исафф у р’ә’м ә!* 

12Бә ри һәр тьш ти хушк-бь-
ра йед мьн, сонд нә хwьн, нә 
бь ә’з мен, нә бь ә’р де, нә жи 
сон дә кә ма йин. Бь ра «Бә ле»-йа 
wә бә ле бә, «На»-йа wә на бә, 
wә ки һун ди wа не сәр хwә да 
нәй ньн*. 

13Һә гәр йәк жь wә тә’ ли-тән-
ги йе да йә, бь ра дӧа бь кә. Һә гәр 
йәк ша йә, бь ра әш qи Хwә де 
бьс ть ре. 14Һә гәр йәк жь wә 
нә хwәш ә, бь ра га зи бәр пьр-
си йа ред щь ви не кә, сәр wи да 
бь ра дӧа бь кьн, бь на ве Хӧ дан 
бь р’унф р’ун кьн*. 15У дӧа йе 
бь ба wә ри йе wе йе нә хwәш 
qәнщ кә у Хӧ дан wе wи р’а кә 
сәр п’и йа. У һә гәр гӧ нәк жи 

кь рь бә, wе wи бе бах шан дь-
не. 16Лә ма бәр һәв гӧ нед хwә 
бь дь нә р’у йе хwә у бо на һәв 
дӧа бь кьн, wә ки һун qәнщ бьн. 
Дӧа йе йе р’аст гә лә ки qә wат 
ә у һ’ӧ кӧм дь кә. 17Ел йасф хут 
мә рь вә ки ми на мә бу, бь дьл 
у щан дӧа кьр, кӧ ба ран нә-
ба рә у се сал у ни ва сәр ә’р де 
ба ран нә ба ри*. 18У паше ди са 
дӧа кьр, жь ә’з мен ба ран ба ри 
у ә’р де бә ре хwә да. 
19Гә ли хушк-бь ра йед мьн! 

Һә гәр йәк жь wә жь р’и йа 
р’ас ти йе бь к’ә вә у йә ки дьн 
wи вә гә р’и нә, 20бь ра әw за нь бә 
йе кӧ гӧ нә к’ар жь р’и йа wи йә 
ха ль фиф вә дь гә р’и нә, әw р’ӧ-
һ’ә ки жь мь рь не хь лаз дь кә у 
гә ләк гӧ на р’ә сит дь кә*. 

* 5:11 Ибо 1:1-22; 2:10; 42:10-17; Зә бур 103:8. 
* 5:12 Мәт та 5:34-37. 
* 5:14 Мар qос 6:13. 
* 5:17 П’ад ша ти III, 17:1; 18:1; 18:41-45. 
* 5:20 Пәт рус I, 4:8.
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Пешготьн

Пәт ру сеф шан диф бь ве нә’ ма хwә йә пе шьн бәр бь р’и щьм ә’ та 
Хwә де йә бь жар ти дь бә, аwа го ти wан ба wәр мән да, йед кӧ бә ла йи 
ба кӧ ра Ас йа Бь ч’ук бь бун, кӧ пенщ qә за дь к’ә ть нә на ва wе, бь 
һ’ә са бе иро йин Т’ьрк йа йе да нә. Һ’и мед щь ви недф ван qә за һь нәк 
бь ху да на Паw лос, һь нәк жи бь йа һә вал-хә ба тед wи һа ть бу нә 
ави ть не. Ль го ра шә’ дә ти йа щь ви на сәд са ли йа дӧ да да Пәт рус әва 
нә’ ма Р’о ма йе даф, бь на вә ки сӧр’ аwа го ти «Ба би ло не даф» (5:13), 
бә ри кӧш ть на хwә са ла 65-да нь ви си йә, га ва мә си һиф жь дәст 
Не ро не Qәй сә реф Им пе ра то ри йа Р’о ма йе дь һа ть нә зе ран дь не. 

Мә рә ме ве нә’ ме әw ә, кӧ дьл бь дә бәр wан хwән дә ва на, к’и-
жан кӧ ба wә ри йаф хwә Иса ти ньн у на ва тән га сиф у зе ран дь на да 
нә. Хӧ да неф нә’ ме ве нь ви са ре да нәх ше Иса дь дә к’ьф ше кӧ ча wа 
щә фе Wи, мь рьн, р’а бун у созе һа ть на Wи wан ба wәр мән да р’а 
гӧ ма нә кә мә зьн пеш да ти нә. Бь ве ди ть не гә рә ке ба wәр мән дед 
р’аст жи на ва щә фа да тә йах кьн, чьм ки әва йә ка дь дә к’ьф ше, кӧ 
әw р’аст ба wә ри йе да п’е га Исада дь чьн. У әwед кӧ wе тә йах кьн, 
га ва Иса Мәсиһ ди са ә’йан бә, Әwе wан хә лат кә. 

Ӧса жи хӧ да не ве нә’ ме һи ви жь хwән дә ва на дь кә, кӧ әw һәр 
т’ьм һ’ьш йар у һа зьр бьн, на ва жи йи на пи ро зи йе даф, һ’ьз кь рь на 
wа нә һьн да ва һәв да дӧ р’у ти ни бә у бь бь нә п’а рьст гә һедф сах, ль 
сәр wи р’ь к’ь не на ве Мәсиһ че кь ри. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1-2) 
Бир ани на кь ред Хwә де йә бо на хь лаз бу неф (1:3-12) 
Ши рә тед ба wәр мән да р’а, кӧ бь жи йи на пи роз бь жин 

(1:13–2:10) 
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Бор щед ба wәр мән да дә ма щә фа у тә’ ли-тән ги йа да 
(2:11–4:19) 

Хwә де на си йа мь лук у хьз мәт к’а ри йа wан (5:1-11) 
Паш го тьн (5:12-14) 

Сьлавкьрьн

11Жь Пәт русф, Шан ди йе 
Иса Мәсиһ, 

щьм ә’ та Хwә де йә бь жар ти-
р’а, йа кӧ ль wә ла тед Пон то-
се, Га лат йа йе, Кә пә док йа йе, 
Ас йа йе у Би тен йа йе да хә риб 
бә ла бу йи йә. 2Һун ль го ра wе 
qь ра ра Бавф Хwә де йә пеш да 
һа ть нә бь жар ть не у бь Р’ӧ һ’е 
Пи роз бӧ һӧр ти-жь ба рә дь бьн, 
wә ки гӧһ да ри йа Иса Мәсиһ 
бь кьн у бь ху на Wи йә р’е ти 
бе нә па qьж кь рь не: 

Дә бь ра к’ә рәмф у ә’дь ла йи 
һе ль wә зе дә бә. 

Р’азибунбонагӧманасахийе
3Шь кьр жь Хwә де р’а, Ба ве 

Хӧ да неф мә Иса Мәсиһ, кӧ жь 
р’ә’ ма Хwә йә п’ьр’, ща рә кә дьн 
әм дь не хьс тьн, бь р’а бу на Иса 
Мәсиһә жь мь ри йа, wә ки бь-
бь нә хwә йе гӧ ма на сах 4у wан 
соз-qь ра ред нә бә та лә нә р’ь зи 
у нә ч’ьл мь си wар бьн. Әва на 
ль ә’з ма на wә р’а хwәй кь ри нә. 
5У qә wа та Хwә де пе ба wә ри-

йаф wә, wә хwәй дь кә, бо на wе 
хь лаз бу наф һа зьр кь ри, йа кӧ 
ахь ри йа зә мен да wе хӧйа бә. 
6Һун бь wе ша дь бьн, р’аст 

ә нь һа жи ӧса дь qә wь мә кӧ 
һун һь нә ки мә’ дә кь ри нә, жь 
дәст щу р’ә-щу р’ә ще р’ь бан-
дь наф. 7Әв йәк дь бә сә бәб, 
wә ки ха ль си йа ба wә ри йа wә 
һе бь qи мәт к’ьфш бә, нә кӧ 
әw зе р’е кӧ на ва егьр да те ще-
р’ь бан дь не ле ди са ӧн да дь бә у 
бь ви аwайи әw ба wә ри йа wә wе 
һе жа йи пә сьн, р’у мәт у qә дьр 
бә, wәх те хӧ йа бу на Иса Мәсиһ. 
8Wә Әw нә ди ти йә, ле һун Wи 
һ’ьз дь кьн, нь һа жи на би ньн, 
ле ба wә ри йа хwә Wи ти ньн 
у ша нә бь wе әш qа мә зь нә 
хwә йи р’у мәт, кӧ бь за раф на йе 
го ть не. 9Чьм ки һун хь лаз кь-
рь наф р’ӧ һ’е хwә дьс ти ньн, кӧ 
мә рә ме ба wә ри йа wә йә. 
10Бо на ве хь лаз бу не п’е хәм-

бәр ле гә р’и йан у к’ә ть бу нә бьн 
ә’нә на у бо на wе к’ә рә маф кӧ wе 
wә р’а бь бу йа п’е хәм бәр тиф кь-
рьн. 11Р’ӧ һ’е Мә си һи на ва wан да 
һе пеш да ль бәр wан вә дь кьр, 
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* 1:16 Qа ну на К’а һин ти йе 11:44-45; 19:2; 20:7. 

кӧ Мәсиһе щә фе бь к’ь ши нә 
у пәй р’а бь к’ә вә р’у мә та Хwә. 
У wан дь кьр кӧ бь за нь бьн к’а 
бо на к’ән ге у зә ма нә ки ча wа да 
әв йә ке бь qә wь мьн. 12Ль бәр 
wан вә бу, wә ки әw нә кӧ бо на 
хwә, ле бо на wә хә бь тин, га ва 
әw тьш тед нь һа wә р’а бь дәс-
те wан һа ть нә го ть не, йед кӧ 
Мьз ги ни wә р’а дан на син кь рьн, 
бь Р’ӧ һ’еф Пи ро зи кӧ жь ә’з мен 
һа тә шан дь не. Мьл йа к’әтф жи 
дә ма на wан тьш та да нә, кӧ 
һә ма бь би ньн. 

Һ’ьшйарупирозфбьн
13Бо на wе йә ке һун фь кь ред 

хwә да пьшт гь ре да йи у һ’ьш йар 
бьн, т’ам гӧ ма на хwә бь дь нә 
сәр wе к’ә рә ме, йа кӧ wе wә р’а 
бе да йи не, wәх те хӧ йа бу на Иса 
Мәсиһ. 14Ми на за р’ед гӧһ дар 
бьн, нә бь нә ми на wи wәх те 
дьл хwәс ть нед хwә йә нә за ни йа 
хwә да. 15Ле ми на wи Пи ро зе кӧ 
га зи wә кьр, һун жи пи роз бьн 
на ва һ’ә му р’а бун-р’у ньш ть на 
хwә да. 16Ча wа нь ви сар ә: «Пи-
роз бьн, чьм ки Әзи пи роз ьм»*. 
17Һә гәр һун Wи р’а Ба во дь-

бе жьн, Йе кӧ бе фьр qи ди-
wа на һәр кә си wә кә ә’мә лед 

wи дь кә, кӧ ӧса йә ви wәх те 
хә риб-фь ра ри йа хwә йә ве дь-
не бь хофа Хwә де дәр баз кьн. 
18Чьм ки һун за ньн wә ки һун 
жь р’аw-р’ь зь медф кал-ба ва йә 
бе кер, пе wан тьш тед кӧ ӧн да 
дь бьн, аwа го ти зе р’а йан зи ва 
нә һа ть нә к’ь р’и не, 19ле пе ху на 
Мәсиһә qи мәт-гь ран, кӧ әw 
ча wа бәр хә ки бе qӧ сур у бе лә к’ә 
бу. 20Әw һе бә ри дәст пе бу на 
дьн йа йе к’ьфш кь ри бу, ле ван 
ахь ри йа да бо на wә ә’йан бу. 
21Бь Wи wә ба wә ри йа хwә Wи 
Хwә де йи ани, Йе кӧ Әw жь на ва 
мь ри йа р’а кьр у р’у мәт да Wи, 
лә ма ба wә ри у гӧ ма на wә сәр 
Хwә де йә. 22Аwа wә гӧһ да ри-
йа р’ас ти йе кьр у бь ви аwайи 
хwә па qьж кьр, кӧ һ’ьз кь рь на 
wә һьн да ва хушк-бь ра да бе 
һ’ь лә к’а ри бә, нь һа бь дь ле сах 
һәв дӧ qа йим һ’ьз бь кьн. 23Һун 
нә кӧ жь һа ве не п’уч’ ди са дь не 
к’ә ть нә, ле жь йе нә п’уч’, жь 
хә бә ра Хwә де йә хwә йи ә’мь рә 
һ’ә та-һ’ә та йе. 24Чьм ки 
 «Һ’ә му мә рьвф ми на ги һе нә 
 у т’ә ма ми йа р’әw ша wан 

ми на гӧ ле ги һе. 
 Ги һа һ’ьшк дь бә у гӧ лед wе 

же дь wар ьн, 



552

ПӘТ РУС I, 2  

25 ле хә бә ра Хӧ дан һ’ә та-һ’ә-
та йе дь ми нә».* 

Әв әw хә бәр ә, кӧ бь Мьз ги ни йе 
wә р’а һа тә да йи не. 

Кәвьресахумьләтепироз

21Дә һәр щу р’ә хь ра би йе, 
һ’ь лә к’а ри йе, дӧ р’у ти йе, 

һ’әв су ди йе у бӧх дан бе жи йе жь 
п’е ша хwә даw ши ньн. 2Ми на 
дәр гу шед ль бәр бьс тен, һ’әй ра 
ши ре сь пи йи р’ӧ һ’а ни да бьн, 
кӧ һун бь wи хь лаз бу не р’а 
мә зьн бьн. 3Чьм ки нь ви сар 
ә: Wә «тә’ ма ши рь на йи йа 
Хӧ дан һьл да йә»*. 4Хwә ль 
Wи бь гь рьн, Wи кә вь ре са хи 
кӧ жь мә рь ва т’әх сир кь риф 
йә, ле жь Хwә де да бь жар ти у 
хwә йи qә дьр ә. 5Һун жи ми на 
кә вь ред сах, п’а рьст гә һә кә 
р’ӧ һ’а ни wә рь нә че кь рь не, 
ча wа к’а һи недф пи роз qӧр-
ба недф р’ӧ һ’а ни йә ль Хwә де 
хwәш бь Иса Мәсиһ бь дьн. 
6Чьм ки к’ь те бе да нь ви сар ә: 

 «Ва Әз Си йо не даф кә вь рә ки 
жь ба рә йи у хwә йи qә дьр 
ча wа кә вь ре ә’ниш кеф да-
ти ньм 

 у к’и ба wә ри йа хwә Wи би нә, 
т’ӧ щар wе шәр ми нә ми-
нә»*. 

7Аwа әw кә вьр бо на wә ба wәр-
мән да хwә йи р’у мәт ә, ле бо на 
нә ба wә ра: 
 «Әw кә вь ре кӧ һос та т’әх сир 

кьр, Әw бу сә ре ә’ниш ке»*, 
8 «Кә вь ре кӧ мә рьв сәр да дь-

ль к’ӧ мьн 
 у зь на ре кӧ же һол дь бьн»*. 
Әw дь ль к’ӧ мьн, чьм ки гӧһ-
да ри йа хә бә ре на кьн у ча wа 
wе йә ке р’а жи к’ьфш кь ри нә. 

9Ле һун qә би лә кә жь ба рә нә, 
к’а һи нед п’ад ша ти йе, мь лә те 
бӧ һӧр ти, щьм ә’ та Хwә де, wә ки 
к’ә рә мә тед* Wи бь кь нә дән ги, 
Йе кӧ һун жь тә’ рис та ни йе га-
зи р’о на йа хwә йә һ’ӧж мә к’ар 
кь рь нә**. 10Wәх тә ке һун нә 
т’ӧ щьм ә’т бун, ле нь һа бу нә 

* 1:24-25 Иша йа 40:6-8. 
* 2:3 Зә бур 34:8. 
* 2:6 Иша йа 28:16. 
* 2:7 Зә бур 118:22. 
* 2:8 Иша йа 8:14. 
* 2:9 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Т’о р’ьн ти йа Wи». 
** 2:9 Иша йа 43:20-21; Дәр к’ә тьн 19:5-6. 
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щьм ә’ та Хwә де, һу нә бе р’ә’ ма 
Хwә де бун, ле нь һа wә р’ә’м 
ди ти йә*. 

ХӧламедХwәде
11Дә лал но! Әз һи ви жь wә 

дь кьм, ча wа мә рь вед фь ра ри у 
хә ри бә ве дь не, һ’әв за хwә жь 
дьл һа вь жи йед бә дә не бь кьн, кӧ 
мь qа бь ли р’ӧ һ’е wә шәр’ дь кьн. 
12На ва п’ут п’а рьс та даф һун хwә 
ӧса п’әр гал хwәй кьн, wә ки чь 
тьш ти да жи wә р’ә зил бь кьн 
ча wа хь раб, кь ред wә йә qәнщ 
бь би ньн у шь кь ри йе бь дь нә 
Хwә де, wе Р’о жа кӧ сә ри ки 
бь дә дь не. 
13Гӧ р’аф һәр сәр wер ти й ед 

мә рь ва йе да бьн, бо на ха ть ре 
Хӧ дан, гӧ р’а п’ад ше да бьн, 
ча wа сәр wе ре һә ри бь льнд, 
14ӧса жи гӧ р’а wә ли йа даф бьн, 
кӧ жь али йе п’ад ше да шан диф 
нә, wә ки щә за йе бь дь нә нә һә-
qа у пә сьн жи бь дь нә qән ща. 
15Чьм ки әв ә qь ра ра Хwә де, 
кӧ һун бь qән щи кь рь не дән ге 
мә рь вед бе һ’ь шә нә зан бь дь нә 
бь р’и не. 16Ми на мә рь вед аза 
бь жин. Бь ра аза йи йа wә нә бә 
хе ли йа хь ра би кь рь не, ле бь жин 

ча wа хӧ ла мед Хwә де. 17Qә дь ре 
һ’ә му йа бь гь рьн хушк-бь ра 
һ’ьз бь кьн, жь Хwә де бь тьр сьн, 
qә дь ре п’ад ше бь гь рьн. 

Һунжир’ийаМәсиһә
щәфадаһәр’ьн

18Хӧ лам но, бь хоф к’е ши кә 
мә зьн гӧ р’а аха йед хwә да бьн, 
нә кӧ т’ә не гӧ р’а йед qәнщ 
у бәр бь һе ра да бьн, ле гӧ р’а 
зӧлм к’а ра да жи. 19Чьм ки әва 
бәх тә wа рик ә, һә гәр йәк бо на 
ха ть ре Хwә де щи ки һә qи-нә һәq 
зә лу ли йе дь к’ь ши нә у сә бьр 
дь кә. 20Ле чь фәй дә һә гәр һун 
бо на гӧ нә кь рь не бе нә ле да не у 
тә йах кьн? Ле һә гәр һун бо на 
qән щи кь рь не щә фе бь би ньн у 
тә йах кьн, һун ль бәр Хwә де 
бәх тә wар ьн. 21Бә ле һун ве йә-
ке р’а һа ть нә га зи кь рь не, чьм ки 
Мәсиһ хwә ха жи бо на wә щә фа 
к’ь шанд у нәх шәк wә р’а һьшт, 
wә ки һун п’е гә һа Wи да һә р’ьн. 
22Әwи гӧ нә нә кьр у за ре Wи-
да һ’ь лә к’а ри т’ӧнә бу*. 23Га ва 
дь һа тә р’ә зил кь рь не, жь бәр ва 
кәс р’ә зил нә дь кьр, га ва щә-
фа дь к’ь шанд, гәф ль кә сәки 
нә дь хwар, ле Хwә спар ть буф 

* 2:10 Һо сейа 2:23. 
* 2:22 Иша йа 53:9. 
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һ’а кь ме сәр р’ас ти йе*. 24Әwи 
гӧ нед мә бә дә на Хwә да р’а кь-
рь нә сәр дар, wә ки әм һьн-
да ва гӧ на да мь ри* бьн у бо на 
һә qи йе бь жин: Бь дәх мед Wи 
һун qәнщ бун**. 25Чьм ки һун 
ми на пә зед ха ль фиф бун, ле 
нь һа һун ль Шь ван у Сә’ ви йе 
р’ӧ һ’е хwә вә гә р’и йа нә. 

Т’әмийабонажьнумер

31Ӧса жи к’ӧл фәт ноф, гӧ р’а 
ме ре хwә да бьн, wә ки жь 

wан һь нәк жи, һә гәр гӧһ да ри йа 
хә бә ре на кьн, бь п’әр га ли йа 
жь нед хwә, бе го тьн жи бе нә 
сәр ба wә ри йе* 2га ва п’әр га ли йа 
wә йә хо фә у на вә-на мус бь би-
ньн. 3Бь ра хә мь ла wә дәр ва ва 
бь гӧ ли вә гьр ть не у т’о р’ед зе р’а, 
йан жи бь к’ьн ща ни бә*, 4ле йа 
мә рь ве һьн дӧ р’е дьл да, р’ӧ һ’ә-
ки мь лук у гь ра нә бә дә wә ти йа 
нә бә тал ә, кӧ ль бәр Хwә де 
п’ьр’ бь qи мәт ә. 5Чьм ки бә ре 
бь ви ть һә ри к’ӧл фә тед пи ро зә 
кӧ гӧ ма на хwә да ни бу нә сәр 

Хwә де, хwә дь хә мь лан дьн, хә-
мь ла wан әw бу кӧ гӧ р’а ме ре 
хwә бь кь ра на, 6ми на Сә ра йе 
кӧ гӧ р’а Бь ра һим даф бу у дь го-
тә wи: «Хwә йе мьн». Иди һун 
qи зед wе де йе нә, һә гәр һун 
хwә ль qән щи йе дь гь рьн у жь 
т’ӧ тьш ти на тьр сьн. 
7Ӧса жи мер но, бь фә’м да-

ри йе ә’мь ре хwә т’ә ви жь нед 
хwә дәр баз кьн, ча wа qь сь ме 
сьст qә дь ре wан бь гь рьн, ӧса 
жи ча wа һә вал wа ре wе жи йи на 
кӧ һу не п’еш к’ешф бьс ти ньн, 
wә ки т’ӧ тьшт нә бь нә ба йи се 
дӧа йед wә*. 

Щәфебонар’астикьрьне
бьк’ьшиньн

8Һәй нә сәр һ’ә му жи сәр не-
тә ке бьн, сәр һәв шә wат бьн, 
һәв һ’ьз бь кьн, р’ә’м у шкәс-
ти бьн. 9Жь бәр хь ра би йе ва 
хь ра би йе нә кьн, йан жь бәр 
бе һӧр мәт кь рь не ва бе һӧр мәт-
кь рь не, ле жь бәр ван ва дӧа-дь-
роз га ль wан бь кьн, чьм ки һун 

* 2:23 Иша йа 53:7. 
* 2:24 Бь го ть нә кә дьн: «Жь гӧ на дур» йан «аза». 
** 2:24 Иша йа 53:5-6. 
* 3:1 Әфә си 5:22; Ко ло си 3:18. 
* 3:3 Ти мо т’е йо I, 2:9. 
* 3:7 Әфә си 5:25; Ко ло си 3:19. 
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ве йәкер’а һа ть нә га зи кь рь не, 
wә ки дӧа-дь роз ге соз да йи сәр 
wә да бе. 10Чьм ки нь ви сар ә: 
 «К’и жи йи не бә гәм дь кә 
 у дь хwа зә р’о жед хwәш бь-

би нә, 
 бь ра зь ма не хwә жь хь ра би йе 

хwәй кә 
 у за ре хwә жи жь һ’ь лә к’а-

ри йе. 
11 Бь ра жь хь ра би йе вә гә р’ә, 

qән щи йе бь кә 
 у ә’дь ла йи йе бь гә р’ә, ль пәй 

wе һә р’ә. 
12 Чьм ки ч’ә’ ве Хӧ дан ль сәр 

р’ас та йә 
 у гӧ һе Wи сәр дӧа йе wан ә, 
 ле Хӧ дан мь qа бь ли wан ә, 

йед кӧ хь ра би йе дь кьн».* 
13К’и wе хь ра би йе ль wә 

бь кә, һә гәр һун дә ма на qән-
щи кь рь не да бьн? 14Ле һә гәр 
һун бо на р’ас ти кь рь не щә фе 
жи бь би ньн, һу нә хwә зь ли нә! 
Иди жь мә рь ва нә тьр сьн у хwә 
ӧн да нә кьн*. 15Ле бә ле Мәсиһ 
ча wа Хӧ да не пи роз дь ле хwә да 
бь льнд бь гь рьн. Һәр гав һа зьр 

бьн, ща ба wан һ’ә му йа бь дьн, 
йед кӧ бо на wе гӧ ма на на ва wә да 
дь пьр сьн. Ле wе йә ке бь хоф 
у мь лук ти йе бь кьн*, 16хwә йе 
иса фаф р’ь һ’әт бьн, wә ки, га ва 
һун бе нә р’ә зил кь рь не, йед кӧ 
п’әр га ли йа wә йә qән щә т’ә ви 
Мәсиһ бе һӧр мәт дь кьн, шәр ми 
бьн. 17Һе qәнщ ә, һә гәр qь ра ра 
Хwә де йә, әм бо на qән щи йе 
щә фе бь к’ь шин ьн, нә кӧ бо на 
хь ра би йе. 18Чьм ки Мәсиһ ща-
рә ке бо на һәр т’ьм бо на гӧ на 
щә фа к’ь шанд*, Йе һәq бо на 
нә һә qа, wә ки мә не зи ки Хwә де 
кә. Әw али йе бә дә ни да һа тә 
кӧш ть не, ле али йе р’ӧ һ’а ни да 
жи йи не р’а һа тә вә гә р’ан дь не. 
19Бь р’ӧ һ’а ни чу на ва wан р’ӧ-
һ’ед кә ле да дан на син кьр, 20йед 
кӧ wәх тә ке нә гӧһ дар бун, га ва 
Хwә де бь ду мь ка дь реж сә бьр 
дь кьр, wи зә ма не Нӧһ даф, га ва 
гә ми дь һа тә че кь рь не. Wе да 
һьн дьк, аwа го ти һ’әйшт нә фс 
«на ва аве да» хь лаз бун*. 21Әw 
ав су рә те нь хӧ ман дь неф бу, 
к’и жан нь һа wә хь лаз дь кә. Әw 

* 3:10-12 Зә бур 34:12-16. 
* 3:14 Мәт та 5:10. 
* 3:15 Иша йа 8:12-13. 
* 3:18 Аһа жи те фә’м кь рь не: Дәw са «щә фа к’ь шанд» «мьр». 
* 3:20 Дәст пе бун 6:9–8:22. 



556

ПӘТ РУС I, 4  

нь хӧ ман дьн нә кӧ wә жь qь ле ра 
бә дә не дь шо, ле жь иса фа р’ь һ’әт 
шә’ дә тик ә ль бәр Хwә де*. Әw 
йәк бь р’а бу на Иса Мәсиһә жь 
мь ри йа wә хь лаз дь кә, 22Йе кӧ 
чу йә ә’з мен, ль мь ле Хwә де йи 
р’ас те йә у мьл йа к’әт, һ’ӧ кӧ мәт 
у qӧд рә тед р’ӧ һ’а ни бьн гӧ р’а 
Wи да нә.

41Аwа Мәсиһ кӧ бо на мә 
бә дә ни щә фа к’ь шанд, 

һун жи бь wе нет-фь кь ре си-
льһ’ кь ри бьн. Чьм ки йе бь 
бә дә ни щә фа к’ь шанд, wи дәст 
жь гӧ на к’ь шан ди йә, 2wә ки 
иди һ’ә та мь рь на хwә, нә кӧ 
ль го ра дьл һа вь жи йед хwә йә 
мә рь ва йи бь жин, ле ль го ра 
qь ра ра Хwә де. 3Бә си wә йә, 
кӧ wә wәх те жи йи на хwә йә 
бь һӧ ри да ль го ра хwәс ть на 
п’ут п’а рьс таф дәр баз кь ри йә, 
һун пәй һ’ә ра ми йеф, тәм хwәс-
ть нед хь раб, пәй-вә хwа рь не, 
ку ч’ьк сан ти йе, сәр хwә ши йе у 
п’ут п’а рьс ти йа к’ь рет к’ә ть бун. 
4Әw п’ут п’а рьст ә’щеб ма йи 
жи дь ми ньн, wә ки һун т’ә ви 
ави ти йа wа нә бе на му си на бьн 

у на ве хь раб ль пәй wә дь хьн. 
5Ле әwе ль бәр Wи щаб дар бьн, 
Йе кӧ һа зьр ә ди wа на мь ри у 
зен ди йа бь кә. 6Бо на ве йә ке 
жи wан мь ри йа р’а Мьз ги ни 
һа тә да йи не, йед кӧ бь бә дә-
ни ми на мә рь ва ди wа на wан 
һа тә кь рь не, wә ки бь р’ӧ һ’а ни 
бь жин ми на Хwә де. 

П’ешк’ешедХwәдейә
бонащьвинеф

7Ахь ри йа һәр тьш ти не зик 
бу йә. Аwа сәр wахт у сәр хwә 
бьн, кӧ бь ка рь бьн дӧа бь кьн. 
8Бә ри һәр тьш ти, һ’ьз кь рь на 
wә һьн да ва һәв да бь дьл у щан 
бә, чьм ки һ’ьз кь рьн гә ләк гӧ-
на дь нь хе мә. 9Һьн да ва һәв да 
ме ван һ’ьз бьн, би на хwә тәнг 
нә кьн*. 10Жь wә к’е чь п’еш-
к’еш стан ди йә, бь wе жи һәв р’а 
хьз мәт к’а ри йе бь кьн, ча wа wә-
к’и лед qән щә к’ә рә ма Хwә де. 
11Һә гәр йәк хә бәр дь дә, бь ра 
го ть нед Хwә де хә бәр дә, һә гәр 
йәк хьз мәт к’а ри йе дь кә, бь ра 
бь wе qә wа те бь кә, кӧ Хwә де 
да йе, wә ки һәр тьш ти да на ве 
Хwә де бе бь льнд кь рь не бь Иса 

* 3:21 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Ле нь хӧ ман дьн бо на иса фа qәнщ шә’ дә ти 
йә ль бәр Хwә де». Дәw са хә бә ра «шә’ дә ти» һь нәк «дә ли ләк» фә’м дь кьн. 
* 4:8 Аqуб 5:20; Го ть нед Сь ле ман 10:12. 
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Мәсиһ, р’у мәт у qӧд рәт жь 
Wи р’а һ’ә та-һ’ә та йе. Аминф. 

Щәфаутә’ли‑тәнгийед
бонанавеИсаМәсиһ

12Дә лал но! Жь wе ала ва тән-
га си йеф ә’щеб ма йи нә ми ньн, 
кӧ бо на ще р’ь бан дь не те сә ре 
wә у нә фь кь рьн кӧ әв чь бә ла 
бу ль wә qә wь ми. 13Ле ша бьн, 
кӧ һун т’ә ви щә фед Мәсиһ дь-
бьн, wә ки wи wәх те хӧ йа бу на 
р’у мә та Wи һу не жь ша бу не 
гәш бьн. 14Һә гәр һун бо на 
на ве Мәсиһ бе нә р’ә зил кь рь-
не, һу нә хwә зь ли нә, кӧ ӧса 
йә Р’ӧ һ’е хwә йи р’у мәт, Р’ӧ һ’е 
Хwә де сәр wә да ни йә*. 15Бь ра 
жь wә т’ӧ кәс щә фе нә к’ь ши-
нә, ча wа мер кӧж, йан дьз, йан 
зӧлм к’ар, йан жи т’ә ви шь хӧ ле 
хәл qе бу йи. 16Ле һә гәр щә фе 
бь к’ь ши нә ча wа мә си һиф, бь-
ра шәрм нә кә, ле шь кь ри йе 
бь дә Хwә де бо на ви на ви, кӧ 
сәр wи йә. 17Иди wәхт пе р’а 
гь һиш ти йә, wә ки ди wан жь 
ма ла Хwә де да дәст пе бә у һә гәр 

пеш да жь мә да дәст пе дь бә, ле 
ахь ри йа wа не ча wа бә, йед кӧ 
гӧ р’а wе Мьз ги ни йа жь Хwә де 
на кьн? 18Нь ви сар ә: 
 «Һә гәр йе р’аст wе бь зо рә ке 

хь лаз бә, 
 иди һ’а ле нә п’ак у гӧ нә к’а раф 

wе ча wа бә?»* 
19Аwа йед кӧ ль го ра qь ра ра 
Хwә де щә фе дь к’ь ши ньн, бь ра 
хwә ль qән щи йе бь гь рьн, р’ӧ һ’е 
хwә бьс пе рь нәф Ә’фь ран да ре 
хwә йи амьн. 

БонакәрепәзеХwәде

51Әз һи ви жь бәр пьр си йа ред 
на ва wә да дь кьм, әз хwә ха 

жи ча wа бәр пьр си йар у шә’ де 
щә фед Мәсиһ у һә вал-п’а ре wе 
р’у мә те мә, йа кӧ wе хӧйа бә. 
2Шь ван ти йе wи кә ри йе пә зе 
Хwә де йи ль бәр хwә бь кьн*, 
нә кӧ бе дьл, ле бь дьл у щан 
ӧса хwәй кьн, ча wа Хwә де дь-
хwа зә, нә кӧ бо на к’а ра хwә, ле 
бь р’ә зә дь ли**, 3нә кӧ ль сәр 
йед кӧ п’а ра wә к’ә ть нә һ’ӧ кӧм 
кьн, ле нәх ше qәнщ ни ша ни 

* 4:14 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Жь али йе wан ва Әw те 
бе һӧр мәт кь рь не, ле жь али йе wә ва те бь льнд кь рь не». 
* 4:18 Го ть нед Сь ле ман 11:31. 
* 5:2 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв жи һә йә: «Ча wа сә’ ви». 
** 5:2 Йу һ’ән на 21:15-17. 
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ке ри кьн. 4У га ва Сә рәк шь ван 
ә’йан бә, һу не wе т’а щеф р’у-
мә те бьс ти ньн, кӧ ч’ь ру си йа 
wе ӧн да на бә. 
5Ӧса жи ща һьл но, гӧ р’а мә-

зь на да бьн. У һун һ’ә му жи, ль 
бәр һәв шкәс ти бьн, хӧ лам-
ти йе һәв дӧ р’а бь кьн, чьм ки 
нь ви сар ә: 
 «Хwә де мь qа бь ли к’ӧ бар-ба-

ба ха йә, 
 ле к’ә рә ме дь дә шкәс ти йа»*. 
6Бьн дәс те Хwә де йи зор та бьн, 
кӧ Әw wәхт да wә бь льнд кә* 
7у һ’ә му хә мед хwә ба ве жь нә 
сәр Wи, чьм ки Әw бо на wә 
хәм дь кә. 
8Сәр wахт бьн, һ’ьш йар бь-

ми ньн! Ми ре щь неф нә йа ре wә 
ми на шер мь р’ә-мь р’а wи йә, 
дь гә р’ә к’а к’е һ’у фи хwә кә. 
9Ба wә ри йе да һ’им гьр ти мь-
qа бь ли wи бь сә кь ньн, чьм ки 
һун за ньн кӧ хушк-бь ред wә 
жи т’ә ма ми йа дьн йа йе да хут 

wан щә фа дь к’ь ши ньн. 10Ле 
Хwә де йе т’ә ма ми йа к’ә рә ме, Йе 
кӧ пе Мәсиһ һун га зи р’у мә та 
хwә йә һ’ә та-һ’ә та йе кь рь нә, 
пәй һь нәк щә фа ди ть не р’а, wе 
Хwә ха wә к’а мьл кә, бь шь ди-
нә, qә wат кә, хwә йи бьн гәһ кә. 
11Qӧд рәт жь wи р’а һ’ә та-һ’ә-
та йе. Амин. 

Сьлаведахьрийе
12Мьн бь дәс те Си лас*, ча-

wа бь ра ки амьн әз wи һ’ә саб 
дь кьм, кьн wә р’а нь ви си, дьл 
дь дь мә wә у шә’ дә ти йе дь дьм, 
кӧ әв ә к’ә рә ма Хwә де йә р’аст. 
Ве да һун qә wин бь сә кь ньн. 
13Щь ви наф Ба би ло не даф* ль 
wә сь лав дь кә, йа кӧ т’ә ви wә 
һа ти йә бь жар ть не, ӧса жи ла wе 
мьн Мар qос. 14Бь р’а му са на 
һ’ьз кь рь не йә дь ле сах һәв дӧ 
сь лав кьн. Дә бь ра ә’дь ла йи 
ль wә һ’ә му йед п’а ра Мәсиһ 
бә. Амин. 

* 5:5 Го ть нед Сь ле ман 3:34. 
* 5:6 Мәт та 23:12; Лу qа 14:11; 18:14. 
* 5:12 Бь йу на ни «Сил ва но» нь ви сар ә, кӧ щу р’ә ки на ве «Си лас» ә. 
* 5:13 Бь фь кь ра һь нә ка һьн ге ба wәр мән да ба жа ре Р’о маф Итал йа йе р’а 
дь го тьн «Ба би лон».
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Пешготьн

Пәт ру сеф шан диф бь ве нә’ ма хwә йә дӧ да бәр бь р’и һ’ә му ба-
wәр мән да дь бә. Мә рә ме wи йи мә зьн әw бу, кӧ пе ши йа һин кь рь на 
дәрс да ред шаш бь дә гьр ть не у ба wәр мәнд жь wе һин кь рь не нә-
ха ль фьн, йа кӧ бь дәс те wан мә рь ваф һа ти йә һин кь рь не, к’и жа на 
бь ч’ә’ ве хwә Иса ди ть бун у бь гӧ һе хwә го ть нед Wи бь һис ть бун. 
Әw бәрк’ да ве жә wан, йед кӧ дь бе жьн Мәсиһ вә на гә р’ә у һин-
кь рь нед зә wалф һин дь кь рьн у р’а бун-р’у ньш ть на хwә да жи нә 
р’ева бун. Әw сәр да зе дә дь кә кӧ дә рән ги к’ә ть на Иса Мәсиһ жь 
сә бь ра Хwә де йә, к’а ра хь лаз бу наф р’ӧ һ’е ин сен ә, чьм ки Хwә де 
на хwа зә кӧ т’ӧ кәс ӧн да бә, ле әw дь хwа зә wә ки һ’ә му жи жь гӧ-
нә кь рь не вә гә р’ьн (3:9). 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1-2) 
Га зи у бь жар ть на Хwә де йә һьн да ва мә си һи йа даф (1:3-21) 
Дәрс да ред ша шә дә рәw (2:1-22) 
Һа ть на Мәсиһә дӧ да (3:1-18) 

Сьлавкьрьн

11Жь Шьм һ’ун Пәт ру сеф хӧ-
лам у шан ди йеф Иса Мәсиһ, 

wан р’а, йед кӧ бь һә qи йа Хwә-
де Хь лаз кь реф мә Иса Мәсиһ* 

әw ба wә ри йаф хwә йи qи мәт 
стан дьн, ча wа мә станд: 
2Дә бь ра к’ә рәмф у ә’дь ла йи 

бь wе за нә бу на Хwә де у Хӧ да-
неф мә Иса ль сәр wә зе дә бә. 

* 1:1 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Хwә де у Хь лаз кь ре мә Иса Мәсиһ». 
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ГазиубьжартьнаХwәде
3Qә wа та хwә де ти йа Wи һәр 

тьш те кӧ ль жи йи на хwә де на си-
йе дь к’ә вә п’еш к’е шиф мә кьр, 
бь wе за нә бу на мә йә һьн да ва 
Wи да, Йе кӧ бь са йа р’у мәт у 
qән щи йа Хwә га зи мә кьр. 4Бь 
ви аwайи Әwи со зед һә рә мә зь-
нә qи мәт да нә мә, wә ки әм бь 
wан т’ә ви бьн йа т’а хwә де ти йе 
бьн у жь wе бош-бә та лийа кӧ 
жь дьл һа вь жи йед дь не пеш да 
те бь р’ә вьн. 
5Һә ма бо на ве йә ке һәр али-

йа ва хи рәт кьн, сәр ба wә ри йа 
хwә да qән щи йе зе дә кьн, сәр 
qән щи йе да за нә бу не, 6сәр 
за нә бу не хwә гьр ть не, сәр хwә-
гьр ть не сә бь ре, сәр сә бь ре 
хwә де на си йе, 7сәр хwә де на си йе 
һ’ӧ ба хушк-бь ра у сәр һ’ӧ ба 
хушк-бь ра һ’ьз кь рь не. 8Чьм ки 
һә гәр әв шӧ рә та на на ва wә да 
һә нә у зе дә дь бьн, һун бе кер 
у бе бәр на ми ньн на ва wе за-
нә бу на wә йә һьн да ва Хӧ да не 
мә Иса Мәсиһ да. 9Ле ль щәм 
к’е әв шӧ рә та на т’ӧнә нә, әw 
ч’ә’ ва да һа qас мә’ рьм ә, wә ки 
qәт на би нә у бир кь ри йә кӧ жь 
гӧ нед хwә йә бә ре па qьж бу йә. 

10Бо на ве йә ке хушк-бь ра но, 
һе бь кьн кӧ wе га зи у жь ба рә-

бу на хwә т’әс тиq кьн. Һун кӧ ве 
йә ке бь кьн, т’ӧ щар на к’ә вьн. 
11Бь ви аwайи дәр гә һе ль бәр 
wә бь мәр’ да ни вә бә, кӧ бь-
к’ә вь нә П’ад ша ти йа һ’ә та-һ’ә-
та йе йә Хӧ дан у Хь лаз кь ре мә 
Иса Мәсиһ. 
12Бо на ве йә ке әз һәр гав 

дь хwа зьм кӧ ван тьш та бь кь мә 
би ра wә, ча wа һун за ньн у сәр 
wе р’ас ти йа кӧ гь һиш ти йә wә 
жи һ’им гьр ти нә. 13Әз ве йә ке 
жи р’аст дь би ньм, wә ки һ’ә та 
ви qа ль би да мә би нь мә би ра 
wә. 14Чьм ки за ньм кӧ әзе зу ть-
рә ке ви qа ль би жь хwә бе хьм, 
ча wа кӧ Хӧ да не мә Иса Мәсиһ 
ә’ла ми мьн кь ри йә. 15Аwа әзе 
бь кьм, кӧ пәй чу йи на мьн р’а 
жи, һун һәр гав бь ка рь бьн ван 
тьш та би нь нә би ра хwә. 

Йедкӧбьч’ә’ва
р’умәтаИсаМәсиһдитьн
16Әм нә кӧ пәй ч’ь ло вис ки йед 

һос та ти йә бәр хwә дәр хьс ти к’ә-
ть бун га ва мә дәр һә qа qә wат у 
һа ть на Хӧ да не мә Иса Мәсиһ да 
wә р’а гот, ле мә бь ч’ә’ вед хwә 
мә зь на йи йа дин да ра Wи дит. 
17Әwи жь Бавф Хwә де р’у мәт у 
һӧр мәт станд, га ва жь wе Р’у-
мә та Qә шәнг дәнг һат у гот: 
«Әw ә Кӧ р’е Мь ни дә лал, жь 
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* 1:17 Мәт та 17:1-5. 
* 1:21 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Ле мә рь вед Хwә де йә пи розф 
бь р’е бә ри йа Р’ӧ һ’е Пи роз хә бәр да нә». 
* 2:5 Дәст пе бун 6:18; 7:13. 
* 2:6-7 Дәст пе бун 19. 

к’и жа ни Әз р’а зи мә»*. 18Мә 
хwә ха әв дәнг бь һист, га ва 
жь ә’з мен һат, һьн ге әм т’ә ви 
Wи сә ре ч’и йа йе бӧ һӧр ти бун. 
19Аwа го ть нед п’е хәм бәр ти-

йеф жи бо на мә һе мак дь бьн. 
Qәнщ ә wә ки һун ди на хwә 
бь дь нә wан, чьм ки әw ми на 
ч’ь ра ке нә, кӧ тә’ ри йе да р’о на-
йе дь дә, һ’ә та сь бәһ зә лал бә 
у стәйр ка бәр бь р’о дь ле wә да 
дә ре. 20Ле пе ши йе ве йә ке 
за нь бьн кӧ т’ӧ кәс хwә сә ри-
хwә нь ка рә п’е хәм бәр ти йед 
нь ви са ре шь ро вә кә. 21Чьм ки 
т’ӧ п’е хәм бәр ти бь хwәс ть на 
дь ле мә рь ваф нә һа ти йә да йи не, 
ле мә рь ва бь р’е бә ри йа Р’ӧ һ’еф 
Пи роз жь Хwә де да хә бәр да нә*. 

Дәрсдареддәрәw

21П’е хәм бә ред дә рәw жи 
на ва щьм ә’ та Исра еле даф 

дәр к’ә ть нә, ча wа ль на ва wә да 
жи wе дәрс да ред дә рәw дә рен. 
Әwе һин кь рь нед зә wалф вә дь-
зь нә на ва wә, wи Хwә йи йе кӧ 
әw к’ь р’ин жи ин к’арф кьн у 

зу ть рә ке бә ла йе би нь нә сә ре 
хwә. 2Гә ләк wе бәр ба йе бе-
на му си йа wан к’әвьн, р’у йе 
wан да wе р’и йа р’ас ти йе бе 
бе һӧр мәт кь рь не. 3Wе жь дәст 
ть ма к’а ри йе бь за ре хwәш wә 
бь ха пи ньн бо на к’а ра хwә. Ди-
wа на wа не дә рән ги нә бә, бә ла 
wан бәр ше ми ке йә. 

4Чьм ки һ’әй фа Хwә де ль wан 
мьл йа к’ә тедф кӧ гӧ нәф кь рьн 
нә һат, ле әw qәйд кь ри ави ть нә 
зьн да на тә’ рис та ни йе, Р’о жа 
Ди wа не р’а да нә хwәй кь рь не. 
5У һ’әй фа Wи дьн йа пе шьн жи 
нә һат, т’ә не һ’әйшт нә фс, Нӧһеф 
кӧ һә qи дан на син дь кьр, ма ла 
wи ва хь лазф кьр га ва ле йиф ани 
сәр дьн йа нә п’а ка*. 6Ди wа на 
ба жа ред Со домф у Го мо ра йе 
жи кьр, әw кь рьн ах-хwә ли, 
wе ран кьр, бо на нә п’а кед пәй 
wан р’а дәрс әк һьшт.* 7Лу теф 
р’аст жи, кӧ жь бе п’әр га ли-
йа нә п’а ка йә бе на му си ащьз 
бьбу, хь лаз кьр. 8Чьм ки әwи 
р’аст, кӧ на ва wан да дь ма, кь-
ред бе оли ти йаф wан дь ди тьн 
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у дь бь һис тьн, һәр р’ож р’ӧ һ’е 
wи йи р’аст хwә да дь шә wь ти. 
9Хӧ дан кӧ бь ви аwайи кьр, 
әw занә ча wа хwә де на са жи 
жь ще р’ь бан дь наф хь лаз кә у 
нә һә qа Р’о жа Ди wа не р’а хwәй 
кә, wә ки щә за йе хwә бьс ти ньн, 
10ила һиф wан, йед кӧ пәй һ’ә ра-
ми йаф хwәс ть на qа льб к’ә ть нә, 
дь жә нь нә сәр wер ти йе. 

Әwә бәр зәq у хwә р’а зи нә, 
хоф жи на кьн, йед хwә йи р’у-
мә тә жор ьн бе һӧр мәт дь кьн, 
11ле мьл йа к’әт чь qа си пе qә wат 
у зо ра йи йа хwә жь ван зе дә-
тьр ьн, ди са ль бәр Хӧ дан бь 
бе һӧр мәт кь рь не шь ки йа теф 
wан на кьн. 12Әв мә рь ва на 
ми на һ’әй wа нед бе за рә-бе-
зь ман ьн, бь qа фе хwә йә ва ла 
те нә р’е бә ри кь рь не, кӧ бо на 
не ч’ир у кӧш ть не дь не к’ә ть-
нә, wан тьш та бе һӧр мәт дь кьн 
кӧ нь за ньн әw чь нә, әве жи 
ми на wан һ’әй wа на ӧн да бьн 
һә р’ьн. 13Хь ра би йа wа не ль 
wан вә гә р’ә. К’е фа дь ле хwә р’а 
хь ра би йа кӧ р’о-на ва-р’о же дь-
кьн хwә р’а ша бун һ’ә саб дь кьн. 
Әва на лә к’ә у һ’ә рам ьн, т’ә ви 
wә дь хwьн-вә дь хwьн у һьн ге 
на ва р’и йед хwә йә дә рәw да 

к’еф дь кьн. 14Ч’ә’ вед wан ль 
зь не к’а ри йе йә, жь гӧ нә кь рь-
не т’ер на бьн, ба wәр мән дед 
нә шь ди йа йи пәй хwә дь бьн, 
дь ле wан т’ә не һи ни ть ма к’а-
ри йе бу йә. Нь фьр’ сәр wан 
ә! 15Дәс те хwә жь р’и йа р’аст 
кь рьн, ха ль финф, р’и йа Бь ла-
меф Бәур да чун, йе кӧ ма ше 
нә һә qи йе һ’ьз кьр*. 16Ле ль 
нә һә qи йа wи һа тә һь ла ть неф 
га ва к’ә ра бе за рә-бе зь ман бь 
зь ма не мә рь ва йе хә бәр да у 
пе ши йа бе аqь ли йа п’е хәм-
бәр гьрт. 
17Әв мә рь вед һа ка ни йед 

ч’ь ки йа йи нә у ә’w ред жь бәр 
бе ажо ти нә. Шә вә р’ә ша тә’-
рис та ни йе бо на wан хwәй кь ри 
йә. 18Йед һа го ть нед п’у ч’ә жь 
хwә мәс тьр дь бе жьн, бь тә мед 
мә рь ва йе йә хь раб wан дь ха пи-
ньн, йед кӧ чән дәк пеш да жь 
әwед р’и йа ха ль фи да дь чьн, 
р’ә ви бун. 19Әва на йед аһа р’а 
аза йи йе соз дь дьн, ле хwә ха 
хӧ ла мед п’у ч’ бу не нә, чьм ки 
мә рьв чь тьш ти да кӧ дь дә дәр, 
дь бә хӧ ла ме wе йә ке. 20Һә гәр 
әwед кӧ пе за нә бу на һьн да ва 
Хӧ дан у Хь лаз кь ре мә Иса 
Мәсиһ ща рә ке р’а дәс те хwә жь 

* 2:15 Жь мар 22. 
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һ’ә ра ми йед дь не кь рьн, паше 
ди са бь к’ә вь нә на ва wан һ’ә-
ра ми йа, бь дь нә дәр, ахь ри йа 
wа не жь йа пе шьн хь раб тьр бә. 
21Wан р’а һе qәнщ бу, кӧ qәт әв 
р’и йа һә qи йе нас нә кь ра на, 
нә кӧ пәй нас кь рь не р’а жь wе 
т’ә ми йа пи розф да гә р’и йа на, 
йа кӧ wан р’а һа тә да йи не. 22Әв 
го тьн р’аст те сә ре wан: 
 «Сә вә дь гә р’ә сәр вә р’ә шан-

дь на хwә»* у 
 «Бә ра зе шуш ти ди са хwә 

һ’ә р’и йе вә дь дә». 

СозеһатьнаХӧдан

31Дә лал но, әва иди нә’ ма 
дӧ да йә әз wә р’а дь нь ви сьм. 

Әз бь ван нә’ ма дь кьм кӧ фь-
кь ра wә йә са фи һ’ьш йар кьм, 
би нь мә би ра wә. 2Дь хwа зьм 
wә ки һун го ть нед п’е хәм бә ред 
пи роз, кӧ пеш да го ть бун у wе 
т’ә ми йа Хӧ дан у Хь лаз кьр, кӧ 
бь шан ди йа һа ть нә го ть не бир 
би ньн. 3Бә ри һәр тьш ти ве йә ке 
за нь бьн кӧ р’о жед ахь ри йе да 
мә рь ве дә рен, qәр фе хwә хwә-

де на са бь кьн, әwе бь хwәс ть на 
дь ле хwә бь мә шьн* 4у wе бе жьн: 
«К’а әw созе һа ть на Wи? Ба вед 
мә ә’мь ре Хwә де щи анин чун, 
ле һәр тьшт һе жь wәх те ә’фь-
ран дь на дьн йа йе да ӧса ма нә». 
5Йед аһа кӧ дь фь кь рьн, ве йә ке 
да ве жь нә пьшт гӧ һе хwә, кӧ һе 
пеш да бь хә бә ра Хwә де ә’з ман 
һә бун у ә’рд жь на ва аве у бь 
аве п’әй да бу*. 6У бь аве жи 
дьн йа бә ре нӧq бу, ӧн да бу*. 
7Ле ә’рд у ә’з ма нед нь һа жи хут 
бь wе хә бә ре те нә хwәй кь рь не, 
кӧ бь агьр ӧн да бьн. Әw бо на 
Р’о жаф Ах рә те те нә һьш ть не, 
к’и жа не да мә рь вед нә п’ак wе 
ӧн да бьн һә р’ьн. 
8Ле бь ра әв йәк wә ва тә’ ри 

нә ми нә, дә лал но: Щәм Хӧ дан 
р’о жәк ми на һ’ә зар са ли йә у 
һ’ә зар сал жи ми на р’о жә ке 
йә*. 9Хӧ дан созе Хwә дә рән ги 
на йе хә, ча wа һь нәк дь фь кь рьн. 
Әw бь ду мь ка дь реж ль wә сә-
бьр дь кә, на хwа зә т’ӧ кәс ӧн да 
бә, ле дь хwа зә wә ки һ’ә му жь 
гӧ нә кь рь не вә гә р’ьнф. 

* 2:22 Го ть нед Сь ле ман 26:11. 
* 3:3 Щь һу да 1:18. 
* 3:5 Дәст пе бун 1:6-7. 
* 3:6 Дәст пе бун 7:11. 
* 3:8 Зә бур 90:4. 



ПӘТ РУС II, 3  

10Ле Р’о жа һа ть на Хӧ дан wе 
ми на дь зә ки бе. Һьн ге ә’з ма не 
бь qу жи ни йа мә зьн бә та вә бьнф 
у тьш тед бьн п’ә р’е wан да жи wе 
бь шә wь тьн* wе ран бьн, дьн йа 
у һәр тьш тед wе да жи wе ӧн да 
бьн** һә р’ьн***. 11Һә гәр әв һәр 
тьшт wе бь ви аwайи wе ран бьн 
һә р’ьн, һун гә рә ке мә рьв нә 
ча wа бьн? Гә рә ке һун жи йи на 
һ’ә лал у хwә де на си йе да бь мә-
шьн, 12һи ви йа Р’о жа Хwә де бьн 
у һа ть на Wи ләз хьн. Wе р’о же 
ә’з ма не бь шә wь тьн, wе ран бьн, 
агь ре жи тьш тед бьн п’ә р’е wе-
да бь һ’ә ли нә. 13Ле әм һи ви йа 
ә’р дә ки ну у ә’з ма нед ну нә, 
ль го ра созе Wи, к’и жа на да 
һә qи йе бь ми нә. 

14Аwа дә лал но, һун кӧ һи ви йа 
ван йә ка нә, бь кьн кӧ Әw wә 
бе лә к’ә у бе qӧ сур ә’дь ла йи йе да 
т’ә ви Хwә бь би нә. 15Сә бь ра 

* 3:10 Ве р’е зе да, ӧса жи р’еза 12-да аһа жи те фә’м кь рь не: «Т’о пед ә’з ма на 
(һив, р’о, стәйрк у йед ма йин) бьн п’ә р’е wан да жи wе бь шә wь тьн». 
** 3:10 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Дьн йа у һәр кь ред на ва wе да 
wе хӧйа бьн» йан «бь шә wь тьн». 
*** 3:10 Мәт та 24:43; Т’е са ло ни ки I, 5:2. 

Хӧ да не мә хь лаз бунф һ’ә саб 
кьн, ча wа Паw ло се бьре мә йи 
дә лал жи бь wе сәр wах ти йаф 
кӧ жь Хwә де да же р’а һа ти йә 
да йи не, wә р’а нь ви си. 16Һ’ә-
му нә’ мед хwә да жи әw бо на 
ван тьш та хә бәр дь дә. Wан да 
чәнд тьшт һә нә кӧ зә’ мәт те-
нә фә’м кь рь не, кӧ йед нә за нә 
бе бьн гәһ шаш шь ро вә дьк ьн, 
ӧса жи нь ви са редф пи ро зә 
ма йин у хwә ха дь бь нә ба йи се 
сә ре хwә. 

17Аwа дә лал но, һе бә ре да һун 
кӧ ве йә ке за ньн, һаш жь хwә 
һә бьн, кӧ нә бә һун бь ха ль-
фан дь на мә рь вед бе оли ти йеф 
жь р’е дәр к’ә вьн у жь щи йе 
хwә йи шь ди йа йи бь к’ә вьн. 
18Ле к’ә рәмф у за нә бу на Хӧ дан 
у Хь лаз кь ре мә Иса Мәсиһ да 
бь гь һи жьн. Шь кьр жь Wи р’а, 
нь һа у һ’ә та һ’ә та йе! Аминф. 



565

НӘ’МАЙУҺ’ӘННАЙӘ
ПЕШЬН

Пешготьн

Нь вис к’ар хwә ха на ве хwә нә’ ме да на дә, ле ль го ра wан шә’ дед 
сәд са ли йед пе шьн да хӧ да не ве нә’ ме Йу һ’ән наф йә, аwа го ти хут 
әw Йу һ’ән на йә, йе кӧ «Мьз ги ни йа ль го ра Йу һ’ән на» нь ви си йә. 
Йу һ’ән на ве нә’ ме да сәр дӧ мә рә ма сә кь ни йә: 
1. Дьл дь дә бәр хwән дә ва на, кӧ йәкти йа Хwә де у Кӧ р’е Wи Иса 
Мәсиһ да бь жин. 
2. Хwән дә ван мь qа ти хwә бьн, кӧ пәй һин кь рь нед шаш нә чьн, 
к’и жан йәкти йа т’әв Хwә де хь раб дь кьн. 

Ль го ра ди ть на wан дәрс да ред шаш, һәр тьш тед кӧ ве дь не да 
бәр ч’ә’ ва нә, әw хь раб ьн, т’ә не тьш тед р’ӧ һ’а ни qәнщ ьн у тьш-
тед фи зи ки у р’ӧ һ’а ни нь ка рьн бь гь һи жь нә һәв кӧ бь бьн йәк. 
Лә ма жи ва на бь ве фь кь ра хwә нь ка рь бу ба wәр бь кь ра, кӧ Исайе 
Кӧ р’еф Хwә де бь хун у гошт һа ти йә ве дь не, ӧса жи әw нь ка рь-
бу бь мь ра. Сәр да жи wан дәрс да ра һин дь кьр, кӧ һьн ге мә рьвф 
дь гь һи жә хь лаз бу неф, га ва т’әw qе хwә жь дь не дь qә ти нә. Wа на 
ба wәр дь кьр, кӧ йед р’ӧ һ’а ни дь ка рьн һәр щу р’ә бе на му си у к’е-
фед хwәш дәр баз кьн, чьм ки һә лә qә ти йа р’ӧһ’ т’ә ви qа льб т’ӧнә 
у р’ӧһ’ на һ’ә р’ь мә. Сәд са ли йа йә ке һ’ә та сь си йа да әв һин кь рь на 
«гь нос ти ки йе» дь һа тә бә ла кь рь не. 

Шан диф зә лал дь бе жә кӧ Мәсиһ р’аст бу мә ри. Әwе кӧ ве йә ке 
qә бул на кә, wә ки Иса Мәсиһ бә дә на ин сен да һа тә дь не, әw жь 
Р’ӧ һ’е Хwә де хә бәр на дә, ле әw жь әк’ си мә сиһ ә (4:3). За р’ед Хwә-
де йә р’аст һьн да ва һәв да р’ас ти йе у һ’ьз кь рь не да дь ми ньн, ле «йе 
кӧ һ’ьз на кә әw Хwә де нас на кә, чьм ки Хwә де һ’ьз кь рьн ә» (4:8). 
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* 1:1 Йу һ’ән на 1:1. 
* 1:2 Йу һ’ән на 1:14. 
* 1:4 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «мә» «wә» һә йә. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1:1-4) 
Р’о на йи у тә’ ри (1:5–2:29) 
За р’ед Хwә де у за р’ед ми ре щьнф (3:1-24) 
Р’ас ти у нә р’ас ти (4:1-6) 
Бор ще һ’ьз кь рь не (4:7-21) 
Ба wә ри йа сәр к’ә ти (5:1-21) 

Хәбәражийине

11Әм сәр wе йә ке wә р’а дь-
бе жьн, чь кӧ сә ре се ри да 

һә бу, мә әw йәк бь һист, бь 
ч’ә’ ве хwә дит, ль Wи нь һе р’и 
у дәст да нә Wи: Әw Хә бә ра 
жи йи не йә*. 2Жи йин ә’йан 
бу, мә әw дит, әм шә’ дә ти йе 
дь дьн у бо на wе жи йи наф һ’ә-
та-һ’ә та йе wә р’а дь бе жьн, йа 
кӧ щәм Ба веф бу у мә ва ә’йан 
бу*. 3Әw тьш те кӧ мә дит у 
бь һист әм wә р’а жи дь бе жьн, 
wә ки һун жи мә ва т’әв гь ре-
да йи бьн у әв т’әв гь ре да на мә 
жи т’ә ви Бав у Кӧ р’е Wи Иса 
Мәсиһ ә. 4Әм ван тьш та wә р’а 
дь нь ви сьн, wә ки ша бу на мә* 
т’ә мам бә. 

Хwәдер’онайийә:
Әмнавар’онайийаWида

һәр’ьн
5Әв ә әw го ть на кӧ мә жь Wи 

бь һист у ә’ла ми wә дь кьн, кӧ 
Хwә де р’о на йи йә у т’ӧ тә’ ри 
Wи да т’ӧнә. 6Һә гәр әм бе жьн: 
«Әм Хwә де ва т’әв гь ре да йи нә», 
ле тә’ ри йе да бь гә р’ьн, әм дә-
рә wа дь кьн у р’ас ти йе на кьн. 
7Ле һә гәр әм р’о на йе да бь гә-
р’ьн, ча wа кӧ Әw р’о на йе да йә, 
әме һәв ва т’әв гь ре да йи бьн у 
ху на Исайе Кӧ р’е Wи wе мә жь 
һ’ә му гӧ наф па qьж кә. 8Һә гәр 
әм бе жьн: «Гӧ неф мә т’ӧнә», әм 
хwә ха хwә дь ха пи ньн у р’ас ти 
на ва мә да т’ӧнә. 9Ле һә гәр әм 
гӧ нед хwә бь дь нә р’у йе хwә, 
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Әw хwә йе созе Хwә йә у һә qи йе 
дь кә, wе гӧ нед мә бь бах ши нә 
у мә жь һ’ә му нә һә qи йа па qьж 
кә. 10Һә гәр әм бе жьн: «Мә гӧ-
нә нә кь ри йә», әм Wи дә рә wин 
дәр дь хьн у хә бә ра Wи на ва 
мә да т’ӧнә. 

ИсаМәсиһпьштгьремәйә

21За р’о кед мьн, әз ве йә ке 
wә р’а дь нь ви сьм, wә ки һун 

гӧ на нә кьн, ле һә гәр йәк гӧ нә 
бь кә, ль щәм Ба ве пьшт гь ре 
мә, Иса Мәсиһ, Йе Һәq һә йә. 
2Әw ә мә ща ла бах шан дь на 
гӧ нед мә у нә кӧ т’ә не гӧ нед 
мә, ле гӧ нед т’ә ма ми йа дьн-
йа йе жи. 
3Бь wе йә ке әм за ньн кӧ әм 

Wи нас дь кьн, һә гәр әм т’ә-
ми йед Wи хwәй кьн. 4Йе кӧ 
дь бе жә: «Әз Wи нас дь кьм», 
ле т’ә ми йед Wи на qә ди нә, әw 
дә рә wин ә у р’ас ти на ва wи да 
т’ӧнә йә. 5Ле йе кӧ го ть на Wи 
дь qә ди нә, һ’ьз кь рь на Хwә де 
р’аст на ва wи да т’ә мам ә. Бь 
ве йә ке әм за ньн кӧ әм на ва 
Wи да нә: 6Әwе кӧ дь бе жә: «Әз 
на ва Wи да мә», гә рә ке ӧса 
бь жи, ча wа Иса жит. 

Т’әмийану
7Дә лал но, нә кӧ т’ә ми кә ну 

әз wә р’а дь нь ви сьм, ле wе т’ә-
ми йа кә вь нә кӧ һун бә ре пеш да 
за ньн. Т’ә ми йа кә вьн әw хә бәр 
ә, йа кӧ wә пеш да бь һис ти йә*. 
8Ле бә ле т’ә ми кә ну әз wә р’а 
дь нь ви сьм, кӧ р’ас ти йа wе йә-
ке ча wа на ва Wи да хӧйа дь бә, 
ӧса жи на ва wә да. Чьм ки тә’ ри 
дәр баз дь бә у р’о на йа р’аст иди 
р’о на йе дь дә. 
9Әwе кӧ дь бе жә: «Әз на ва 

р’о на йе да мә», ле бьре wи бәр 
ч’ә’ ва р’әш ә, әw һә ла һе на ва 
тә’ ри йе да йә. 10Әwе кӧ бьре 
хwә һ’ьз дь кә, на ва р’о на йе да 
дь ми нә у на бә сә бәб, кӧ һь нәк 
жь р’е бь к’ә вьн*. 11Ле әwе, кӧ 
бьре wи бәр ч’ә’ ва р’әш ә, әw 
на ва тә’ ри йе да йә, на ва тә’-
ри йе да дь гә р’ә у нь за нә к’ӧ да 
дь чә, чьм ки тә’ ри йе ч’ә’ вед wи 
кор кь рь нә. 
12 Әз wә р’а дь нь ви сьм, за р’ок но, 
 чьм ки бь са йа на ве Wи гӧ нед 

wә афуф бу нә. 
13 Әз wә р’а дь нь ви сьм, бав но, 
 чьм ки һун Wи нас дь кьн, 

Йе кӧ бә ре пеш да һә йә. 

* 2:7 Йу һ’ән на 13:34. 
* 2:10 Аһа жи те фә’м кь рь не: «У на бә сә бәб, кӧ әw жь р’е бь к’ә вә». 
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 Әз wә р’а дь нь ви сьм, ща һьл-
но, 

 чьм ки һун сәр йе Хь раб к’ә-
тьн. 

14 Әз wә р’а дь нь ви сьм хь шим-
но, 

 чьм ки һун Ба ве нас дь кьн. 
 Әз wә р’а дь нь ви сьм, бав но, 
 чьм ки һун Wи нас дь кьн, 

Йе кӧ бә ре пеш да һә бу. 
 Әз wә р’а дь нь ви сьм, ща һьл-

но, 
 чьм ки һун qә wат ьн 
 у хә бә ра Хwә де на ва wә да 

дь ми нә 
 у сәр йе Хь раб к’ә ть нә. 

Дьнйайеһ’ьзнәкьн
15Дьн йа йе һ’ьз нә кьн, нә жи 

wан тьш тед кӧ дьн йа йе да нә. 
Һә гәр йәк дьн йа йе һ’ьз дь кә, 
һ’ьз кь рь на Ба ве на ва wи да 
т’ӧнә. 16Чьм ки һәр тьш тед 
кӧ дьн йа йе да нә, дьл һа вь жи, 
ч’ә’в һа вь жи у к’ӧ бар-ба ба хи йа 
ви ә’мь ри йә, әw нә жь Ба ве нә, 
ле жь ве дьн йа йе нә. 17Дьн йа йе 
жи дәр баз бә, һа вь жи йа wе жи, 
ле әwе кӧ ә’мь ре Хwә де дь qә-
ди нә wе һ’ә та-һ’ә та йе бь ми нә. 

Һ’әвзахwә
жьәк’симәсиһабькьн

18За р’но, ва wәх те ахь ри йе йә. 
У ча wа wә бь һис ти йә кӧ әк’ си-
мә сиһ wе бе, иди гә ләк әк’ си-
мә сиһ һа ть нә. Жь wе йә ке жи 
әм за ньн кӧ wәх те ахь ри йе йә. 
19Һь нәк жь на ва мә дәр к’ә тьн, 
ле әw нә жь мә бун. Һә гәр әw 
жь мә бу на, wе т’ә ви мә бь ма на. 
Ле әw жь на ва мә дәр к’ә тьн, кӧ 
ә’йан бә, әw һ’ә му нә жь мә бун. 

20Ле wә жь Мәсиһеф Пи розф 
Р’ӧһ’ п’еш к’ешф стан ди йә* у һун 
һ’ә му** жи р’ас ти йе за ньн. 21Әз 
wә р’а на нь ви сьм, ча wа кӧ һун 
р’ас ти йе нь за ньн, ле ча wа кӧ һун 
wе йә ке за ньн, ӧса жи за ньн кӧ 
һәр дә рәw нә жь р’ас ти йе йә. 
22К’и йә дә рә wин? Һә ма әw ә, 
йе кӧ дь бе жә: «Иса нә Мәсиһ 
ә». Әw ә әк’ си мә сиһ, йе кӧ Бав 
у Кӧр’ ин к’арф дь кә. 23Әwе кӧ 
Кӧр’ ин к’ар дь кә, һә лә qә ти йа 
wи т’ә ви Ба ве т’ӧнә. Ле йе кӧ 
Кӧр’ иq рарф дь кә, һә лә qә ти йа 
wи т’ә ви Ба ве һә йә. 
24Аwа чь кӧ wә пеш да бь-

һис ти йә, бь ра әw на ва wә да 

* 2:20 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Ле һун жь Әwи Пи роз һа ть нә 
р’ун кь рь неф». 
** 2:20 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Һун һәр тьш ти (һ’ә му йа) за ньн». 



569

ЙУ Һ’ӘН НА I, 3  

бь ми нә. Һә гәр әw тьш те wә 
пеш да бь һис ти йә на ва wә да 
бь ми нә, һу не жи на ва Кӧр’ у 
Ба ве да бь ми ньн. 25У әв ә әw 
созе кӧ Wи да мә, әw жи йи на 
һ’ә та-һ’ә та йе йә. 

26Әз ви тьш ти дәр һә qа wан да 
wә р’а дь нь ви сьм, йед кӧ дь-
хwа зьн wә бь ха пи ньн. 27Ле чь 
дәр һә qа wә да йә, әw Р’ӧ һ’е* кӧ 
wә жь Мәсиһ стан ди йә, на ва 
wә да дь ми нә. Иди нә һ’әw щә 
йә, кӧ йәк wә һин кә, чьм ки 
Р’ӧһ’ бо на һәр тьш ти wә һин 
дь кә у чь кӧ һин дь кә р’аст 
ә, нә дә рәw ә. Ча wа Әwи һун 
һин кь рьн, нав Мәсиһ да ӧса 
бь ми ньн. 

Зар’едХwәде
28Бә ле за р’ок но, на ва Wи да 

бь ми ньн, wә ки ча хе Әw ә’йан бә, 
әм жь һа ть на Wи вә нә к’ь шьн, 
ль бәр Wи шәр ми нә ми ньн. 
29Һә гәр һун за ньн кӧ Әw р’аст 
ә, ӧса жи за нь бьн һәр кә се кӧ 
р’ас ти йе дь кә, әw жь Wи бу йә.

 

31Бь нь һе р’ьн, Ба ве әм ча wа 
һ’ьз кь рьн, wә ки әм за р’ед 

Хwә де бе нә го ть не у р’аст жи 
әм әw ьн. Лә ма дьн йа мә нас 
на кә, чьм ки әw жи нас нә-
кьр*. 2Дә лал но, нь һа әм за р’ед 
Хwә де нә у һә ла һе нә ә’йан ә 
әме бь бь нә чь. Ле әм ве йә ке 
за ньн кӧ ча хе Иса ә’йан бә, 
әме бь бь нә ми на Wи, чьм ки 
әме Wи ӧса бь би ньн, ча wа һә-
йә. 3Һәр кә се кӧ бо на ве йә ке 
гӧ ма на хwә да ни йә сәр Wи, 
әw хwә ӧса па qьж дь кә, ча wа 
кӧ Мәсиһ па qьж ә. 
4Һәр кә се кӧ гӧ нә дь кә, әw 

Qа ну на Хwә де дь т’ә р’ь би нә у 
гӧ нәф хут qа нун т’ә р’ь бан дьн ә. 
5У һун за ньн кӧ Мәсиһ бо на wе 
йә ке ә’йан бу, wә ки гӧ на һьл дә 
у на ва Wи да гӧ нә т’ӧнә*. 6Һәр 
кә се кӧ на ва Wи да дь ми нә, әw 
на ва гӧ на да на ми нә, ле һәр 
кә се кӧ на ва гӧ на да дь ми нә, 
әwи нә Әw ди ти йә, нә жи нас 
кь ри йә. 
7За р’ок но, бь ра т’ӧ кәс wә 

нә ха пи нә. Йе кӧ р’ас ти йе дь кә, 
әw йә ки р’аст ә, ча wа Иса р’аст 
ә. 8Йе на ва гӧ на да дь ми нә, әw 
жь ми ре щьн ә, чьм ки ми ре щьн 
жь бә ре пеш да гӧ нә дь кә. Бо на 

* 2:27 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Р’ун кь рьн». 
* 3:1 Йу һ’ән на 1:12. 
* 3:5 Йу һ’ән на 1:29. 
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ве йә ке Кӧ р’е Хwә де ә’йан бу, 
wә ки кь ред ми ре щьн хь раб кә. 
9Һәр кә се кӧ жь Хwә де бу йә, 
на ва гӧ на да на ми нә, чьм ки 
бьн йа т’а Хwә де на ва wи да дь-
ми нә у әw нь ка рә на ва гӧ на да 
бь ми нә, чьм ки жь Хwә де бу йә. 
10За р’ед Хwә де у за р’ед ми ре-
щьн бь ве йә ке жь һәв те нә 
фьр qи кь рь не: Әwе кӧ р’ас ти йе 
на кә, әw нә жь Хwә де йә у ӧса 
жи әwе кӧ бьре хwә һ’ьз на кә. 

Һәвдӧһ’ьзкьрьн
ур’успитийальбәрХwәде
11Әв ә әw го тьн, йа кӧ wә 

бә ре пеш да бь һис ти йә: Гә рә ке 
әм һәв дӧ һ’ьз бь кьн*. 12Ми на 
Qа йинф ни бьн, кӧ жь йе Хь раб 
бу у бьре хwә кӧшт. У бо на чь 
әw кӧшт? Чьм ки кь ред wи хь-
раб бун, ле йед бьре wи qәнщ*. 
13Ә’щеб ма йи нә ми ньн гә-

ли хушк-бь ра, һә гәр һун бәр 
ч’ә’ ве дьн йа йе р’әш бьн. 14Әм 
за ньн кӧ әм жь мь рь не дәр-
ба зи жи йи не бу нә, чьм ки әм 
хушк-бь ра йед хwә һ’ьз дь кьн. 
Әwе кӧ һ’ьз на кә, әw на ва 
мь рь не да дь ми нә. 15Һәр кә се 
кӧ бьре wи бәр ч’ә’ ва р’әш ә, 

әw мер кӧж ә у һун за ньн кӧ 
на ва т’ӧ мер кӧ жи да жи йи на 
һ’ә та-һ’ә та йе т’ӧнә. 16Әм бь 
ве йә ке һ’ьз кь рь не һ’ә си йан: 
Иса жи йи на Хwә бо на мә да. 
Әм жи гә рә ке жи йи на хwә 
бо на хушк-бь ра йед хwә бь дьн. 
17Ле һә гәр һә бу каф йә ки ве 
дь не һә бә у бьре хwә һ’әw ще 
тьш тә ки дь би нә, дь ле wи сәр 
на шә wь тә, һ’ьз кь рь на Хwә де 
ча wа дь ка рә дь ле wи да бь ми нә? 
18За р’ок но, нә кӧ әм бь хә бәр 
йан за ре хwә һ’ьз бь кьн, ле бь 
кь ра у р’ас ти йе. 
19Бь ве йә ке әме за нь бьн кӧ 

әм жь р’ас ти йе нә у бь ка рь бьн 
бь дь лә ки р’ь һ’әт бәр Хwә де 
бь сә кь ньн. 20Ле һә гәр дь ле мә 
ди са мә нә һәq кә, Хwә де жь 
дь ле мә мәс тьр ә у һәр тьш ти 
занә. 21Дә лал но, һә гәр дь ле 
мә мә нә һәq нә кә, әм дь ка рьн 
р’у сьпи бәр Хwә де бь сә кь ньн. 
22У чь кӧ бь хwа зьн, әме жь Wи 
бьс ти ньн, чьм ки әм т’ә ми йед 
Wи дь qә ди ньн у әw тьш тед кӧ 
ль Wи хwәш тен, әм wан дь кьн. 
23У әв ә т’ә ми йа Wи, кӧ әм 
ба wә ри йаф хwә на ве Кӧ р’е Wи 
Иса Мәсиһ би ньн у әм һәв дӧ 

* 3:11 Йу һ’ән на 13:34. 
* 3:12 Дәст пе бун 4. 
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һ’ьз бь кьн, ча wа кӧ Әwи т’ә ми 
ль мә кьр*. 24У әwе кӧ т’ә ми йед 
Wи хwәй дь кә, на ва Хwә де да 
дь ми нә у Хwә де жи на ва wи-
да. У әм жь ве йә ке за ньн кӧ 
Әw на ва мә да дь ми нә, бь wи 
Р’ӧ һ’е кӧ Әwи да йә мә. 

Р’ӧһ’ер’астур’ӧһ’едәрәw

41Дә лал но, ба wә ри йа хwә 
һәр р’ӧ һ’и нәй ньн, ле wан 

р’ӧ һ’а бь ще р’ь би ньнф, гә ло әw 
жь Хwә де нә? Чьм ки гә ләк 
п’е хәм бә ред дә рәw дәр к’ә ть нә 
дь не. 2Һун бь ве йә ке дь ка рьн 
Р’ӧ һ’е Хwә де нас бь кьн: Һәр 
р’ӧ һ’е кӧ Иса Мәсиһ бь хун у 
гошт һа ти иq рар дь кә, әw жь 
Хwә де йә. 3Ле һәр р’ӧ һ’е кӧ 
Иса бь хун у гошт һа ти иq рар 
на кә, әw нә жь Хwә де йә. Әв 
жь әк’ си мә сиһ ә, бо на к’и жа ни 
wә бь һис ть бу кӧ wе бе у иди 
әw ль дьн йа йе да йә. 
4Һун жь Хwә де нә, за р’ок но 

у һун сәр п’е хәм бә ред дә рәw 
к’ә ть нә, чьм ки Әw Р’ӧ һ’е на-
ва wә да жь wи р’ӧ һ’е кӧ на ва 
дьн йа йе да йә мәс тьр ә. 5Әw 
жь дьн йа йе нә, лә ма әw жь 
дьн йа йе хә бәр дь дьн у дьн йа 

гӧһ да ри йа wан дь кә. 6Әм жь 
Хwә де нә. Йе кӧ Хwә де нас дь кә, 
әw гӧһ да ри йа мә дь кә. Йе кӧ 
нә жь Хwә де йә, әw гӧһ да ри йа 
мә на кә. Бь ве йә ке әм Р’ӧ һ’е 
р’ас ти йе у р’ӧ һ’е нә р’ас ти йе жь 
һәв дәр дь хьн. 

Хwәдеһ’ьзкьрьнә
7Дә лал но, дә әм һәв дӧ һ’ьз 

бь кьн, чьм ки һ’ьз кь рьн жь Хwә-
де йә у һәр кә се кӧ һ’ьз дь кә 
әw жь Хwә де бу йә у Хwә де нас 
дь кә. 8Йе кӧ һ’ьз на кә әw Хwә де 
нас на кә, чьм ки Хwә де һ’ьз кь-
рьн ә. 9Бь ве йә ке һ’ьз кь рь на 
Хwә де һьн да ва мә да хӧйа бу, 
га ва кӧ Әwи Кӧ р’е Хwә йи Та йе 
Т’ә не шан дә дьн йа йе, wә ки әм 
бь Wи бь жин. 10Һ’ьз кь рьн әв 
ә, нә кӧ мә Хwә де һ’ьз кьр, ле 
Әwи әм һ’ьз кь рьн у Кӧ р’е Хwә 
шанд ча wа мә ща ла бах шан дь-
на гӧ нед мә. 11Дә лал но, һә гәр 
Хwә де аһа әм һ’ьз кь рьн, wә ки 
ӧса йә гә рә ке әм жи һәв дӧ 
һ’ьз бь кьн. 12Т’ӧ кә си Хwә де 
т’ӧ ща ра нә ди ти йә. Һә гәр әм 
һәв дӧ һ’ьз дь кьн, Хwә де на ва 
мә да дь ми нә у һ’ьз кь рь на Wи 
дь ле мә да гь һиш ти йә*. 

* 3:23 Йу һ’ән на 13:34; 15:12, 17. 
* 4:12 Йу һ’ән на 1:18. 
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13Бь ве йә ке әм за ньн кӧ әм 
на ва Wи да дь ми ньн у Әw жи 
на ва мә да, чьм ки Әwи жь wи 
Р’ӧ һ’е Хwә да йә мә. 14Мә дит 
у әм шә’ дә ти йе дь дьн, кӧ Ба ве 
Кӧ р’е Хwә шанд, wә ки бь бә 
Хь лаз кь реф дьн йа йе. 15Һә гәр 
йәк иq рар дь кә кӧ Иса Кӧ р’е 
Хwә де йә, Хwә де на ва wи да 
дь ми нә у әw жи на ва Хwә де да. 
16Аwа әм wе һ’ьз кь рь на Хwә-
де йә һьн да ва хwә да нас дь кьн 
у ба wәр дь кьн. 

Хwә де һ’ьз кь рьн ә у йе кӧ 
на ва һ’ьз кь рь не да дь ми нә, әw 
на ва Хwә де да дь ми нә у Хwә де 
жи на ва wи да. 17Һ’ьз кь рьн аһа 
дь ле мә да гь һиш ти йә, wә ки 
Р’о жаф Ах рә те әм р’у сьпи бьн, 
чьм ки Мәсиһ ве дьн йа йе да 
ча wа дәр баз кьр, ӧса жи әм 
дәр баз дь кьн*. 18Һ’ьз кь рь не да 
тьрс т’ӧнә, ле һ’ьз кь рь на гь-
һиш ти тьр се дур дь хә, чьм ки 
тьрс хwә йи щә фа йә у әwе кӧ 
дь тьр сә, әw һ’ьз кь рь не да һе 
нә гь һиш ти йә. 
19Әм һ’ьз дь кьн, чьм ки Әwи 

пеш да әм һ’ьз кь рьн. 20Һә гәр 
йәк бе жә: «Әз Хwә де һ’ьз дь-

кьм», ле бьре wи бәр ч’ә’ ва р’әш 
ә, әw дә рә wа дь кә. Һә гәр әwе 
бьре хwә кӧ дь би нә һ’ьз на кә, 
әw нь ка рә Хwә де һ’ьз бь кә кӧ 
на би нә. 21У Әwи әв т’ә ми да йә 
мә: Әwе кӧ Хwә де һ’ьз дь кә, әw 
гә рә ке бьре хwә жи һ’ьз бь кә. 

БьбаwәрийасәрИсаМәсиһ
әмдьнйайебьндәстдькьн

51Һәр кә се кӧ ба wәр дь кә, 
Иса, Мәсиһ ә, әw жь Хwә де 

бу йә у һәр кә се кӧ Ба ве һ’ьз 
дь кә, әw за р’а Wи жи һ’ьз дь-
кә. 2Бь ве йә ке әм за ньн кӧ әм 
за р’ед Хwә де һ’ьз дь кьн, га ва 
әм Хwә де һ’ьз дь кьн у т’ә ми йед 
Wи дь qә ди ньн. 3Чьм ки бь ве 
йә ке әм һ’ьз кь рь на хwә һьн да ва 
Хwә де да дь дь нә к’ьф ше, га ва 
әм т’ә ми йед Wи хwәй дь кьн. 
У т’ә ми йед Wи нә гь ран ьн*, 
4чьм ки һәр кә се кӧ жь Хwә де 
бу йә, дьн йа йе бьн дәст дь кә. У 
бь ви аwайи әм дьн йа йе бьн дәст 
дь кьн, аwа го ти бь ба wә ри йа 
хwә. 5У әw к’и йә, йе дьн йа йе 
бьн дәст дь кә, пеш ть ри әwе 
кӧ ба wәр дь кә, кӧ Иса Кӧ р’е 
Хwә де йә. 

* 4:17 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Чьм ки һә лә qә ти йа Мәсиһ ча wа т’ә ви 
Ба ве Wи һә йә, ӧса жи йа мә». 
* 5:3 Йу һ’ән на 14:15. 
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Шә’дәтийабонаИса
Мәсиһ

6Әва йә, йе кӧ бь хун у аве 
һат, Иса Мәсиһ*, нә кӧ т’ә не 
бь аве, ле бь хун у аве. У Р’ӧһ’ 
ә, йе кӧ шә’ дә ти йе дь дә, чьм-
ки Р’ӧһ’ р’ас ти йә. 7Чьм ки әв 
һәр сек ьн, кӧ шә’ дә ти йе дь дьн: 
8Р’ӧһ’, ав у хун. У шә’ дә ти йа 
ван һәр се ка йәк ә*. 9Һә гәр 
әм шә’ дә ти йа мә рь ваф qә бул 
дь кьн, шә’ дә ти йа Хwә де һе 
зе дә йә, чьм ки әва шә’ дә ти йа 
Хwә де йә, кӧ бо на Кӧ р’е Хwә 
шә’ дә ти да. 10Йе кӧ ба wә ри йа 
хwә Кӧ р’е Хwә де ти нә, на ва 
wи да әв шә’ дә ти һә йә. Йе кӧ 
ба wә ри йа хwә Хwә де най нә, әw 
Хwә де дә рәw дәр дь хә, чьм ки 
ба wә ри йа хwә wе шә’ дә ти-
йе най нә, йа кӧ Хwә де бо на 
Кӧ р’е Хwә шә’ дә ти да. 11У әв 

ә шә’ дә ти, кӧ Хwә де жи йи-
на һ’ә та-һ’ә та йе да мә у әв 
жи йин на ва Кӧ р’е Wи да йә*. 
12Кӧр’ дь ле к’е да йә, жи йи на 
wи һә йә, ле Кӧ р’е Хwә де дь ле 
к’е да т’ӧнә, жи йи на wи т’ӧнә. 

Жийинаһ’әта‑һ’әтайе
13Әз ван тьш та wә р’а дь нь-

ви сьм, йед кӧ ба wә ри йа хwә 
на ве Кӧ р’е Хwә де ти ньн, wә ки 
һун бь за нь бьн жи йи на wә йә 
һ’ә та-һ’ә та йе һә йә. 14Әм ль 
бәр Хwә де р’у сьпи нә, чьм ки 
әм за ньн, һә гәр әм тьш тә ки ль 
го ра хwәс ть на Wи же бь хwа зьн, 
Әw дән ге мә дь бь һе. 15У һә гәр 
әм за ньн кӧ әw һәр тьш тед кӧ 
әм же дь хwа зьн дь бь һе, ӧса жи 
әм за ньн чь кӧ әм же дь хwа зьн, 
әме бьс ти ньн. 
16Һә гәр йәк бь би нә кӧ бьре 

wи гӧ нәк кь ри йә, ле на бә 

* 5:6 Гә ләк ве р’е зе аһа фә’м дь кьн: «Әва йә, Йе кӧ бь ху на мь рь на Хwә 
у ава нь хӧ ман дь на Хwә, Хwә да ә’йан кь рь не ча wа Мәсиһ». Ль го ра 
һин кь рь на гь нос ти ки йе Иса ча wа мә ри дь ка рь бу бь мь ра, ле Мәсиһ аwа 
го ти Кӧ р’е Хwә де ча wа йә ки р’ӧ һ’а ни нь ка рь бу бь мь ра. Әw дәрс да ред 
ха ль фи т’ә не нь хӧ ман дь на Wи йә пе аве qә бул дь кь рьн. Йу һ’ән на ве 
дә ре мь qа бь ли wе һин кь рь не нь ви си йә. 
* 5:8 Нав дәст нь ви са ред паш wәх ти йе да аһа жи һә йә: «Сь се ә’з мен да 
шә’ дә ти йе дь дьн: Бав, Хә бәр у Р’ӧ һ’е Пи роз, әw һәр сек йәк ьн. Ӧса 
жи сь се сәр ә’р де шә’ дә ти йе дь дьн: Р’ӧһ’, ав у хун». Ле на ва дәст нь-
ви са ред кә вьн да әв йәк т’ӧнә.  
* 5:11 Йу һ’ән на 1:4; 3:36. 
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бәр бь мь рь не*, бь ра бо на wи 
дӧа бь кә у Хwә де wе жи йи не 
бь дә wи. Әз ве йә ке һьн да ва 
wан да дь бе жьм, к’и жа нед кӧ 
гӧ не бәр бь мь рь не на кьн. Гӧ нә 
һә йә кӧ дь бә бәр бь мь рь не. 
Әз на бе жьм, кӧ бо на ве йә ке 
дӧа бь кьн. 17Һ’ә му нә һә qи 
гӧ нә йә, ле гӧ нә һә йә кӧ на бә 
бәр бь мь рь не. 

18Әм за ньн һәр за р’ә кә Хwә де 
нав гӧ на да на ми нә, ле Нь хӧ-
ри йе Хwә де wи хwәй дь кә у йе 

* 5:16 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Гӧ нә ки кӧ на кӧ жә кь ри йә».

Хь раб не зи ки wи на бә. 19Әм 
за ньн кӧ әм жь Хwә де нә у 
т’ә ма ми йа дьн йа йе бьн һ’ӧ-
кӧ ме йе Хь раб да йә. 20Ле әм 
ӧса жи за ньн кӧ Кӧ р’е Хwә де 
һат у фә’м да мә, wә ки әм Йе 
Р’аст нас бь кьн. Бә ле әм на ва 
Йе Р’аст да нә, чьм ки әм на ва 
Кӧ р’е Wи Иса Мәсиһ да нә. 
Әв ә Хwә де йе р’аст у жи йи на 
һ’ә та-һ’ә та йе. 
21За р’ок но, хwә жь п’ут п’а-

рьс ти йеф хwәй кьн. 
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НӘ’МАЙУҺ’ӘННАЙӘДӦДА

Пешготьн

Йу һ’ән на ве нә’ ма хwә да хwә ча wа «бәр пьр си йа ре щь ви неф» 
һ’ә саб дь кә у ве нә’ ме wе «ха нь ма бь жар ти у за р’ед wе р’а» дь нь-
ви сә, кӧ һь нәк фә’м дь кьн ча wа щь ви нәк у ән дә мед wе. 

Фь кь ра нә’ ме йә сә рә кә әw ә, кӧ ба wәр мәнд на ва р’ас ти йе да 
бь ми ньн у һәв дӧ һ’ьз бь кьн. Бо на дәрс да ред шаш жи дь бе жә, кӧ 
ба wәр мәнд һ’әв за хwә жь wан бь кьн, бо на к’и жа на нә’ ма пе шьн да 
бир ани йә, йед кӧ һин кь рь нед шаш бә ла дь кьн. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1-3) 
Һ’ьз кь рьн сәр һәр т’ә ми йа р’а бә (4-6) 
Һ’әв за хwә жь дәрс да ред ша шә дә рәw бь кьн (7-11) 
Паш го тьн (12-13) 

Сьлавкьрьн

11Жь бәр пьр си йа ре щь-
ви неф, 

Ха нь ма бь жар ти у за р’ед wе-
р’а, к’и жа на кӧ әз бь р’ас ти йе 
һ’ьз дь кьм, нә кӧ т’ә не әз, ле әw 
һ’ә му жи, йед кӧ р’ас ти йе нас 
дь кьн, 2чьм ки әw р’ас ти на ва 
мә да дь ми нә у һ’ә та-һ’ә та йе 

wе т’ә ви мә бә. 3Дә бь ра р’ә’м, 
к’ә рәмф у ә’дь ла йи жь Бавф 
Хwә де у Иса Мәсиһе* Кӧ р’е 
Ба ве, бь р’ас ти йе у һ’ьз кь рьн 
мә р’а** бә. 

Р’астиуһ’ьзкьрьн
4Әз п’ьр’ ша бум, кӧ мьн 

жь за р’ед тә һь нәк ди тьн, йед 
кӧ на ва р’ас ти йе да дь жин, ль 

* 1:3 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Хӧ данф Иса Мәсиһ». 
** 1:3 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «мә р’а» «wә р’а» һә йә. 
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* 1:5 Йу һ’ән на 13:34; 15:12, 17. 
* 1:6 Йу һ’ән на I, 5:3. 
* 1:8 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «хwә» «мә» һә йә. 
** 1:8 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «ле һә qе хwә т’ә мам бьс ти ньн» 
«ле әм һә qе хwә т’ә мам бьс ти ньн» һә йә. 

го ра wе т’ә ми йа кӧ мә жь Ба ве 
стан ди йә. 5Нь һа әз һи ви жь тә 
дь кьм, Ха нь ме, әз т’ә ми кә ну 
тә р’а на нь ви сьм, ле йа кӧ бә ре 
пеш да ль мә һә бу, кӧ әм һ’ә му 
һәв дӧ һ’ьз бь кьн*. 6Һ’ьз кь рьн 
әв ә, кӧ әм ль го ра т’ә ми йед 
Wи бь жин. Т’ә ми әw ә, йа кӧ 
wә һе бә ре пеш да бь һис ти йә, 
wә ки һун һ’ьз кь рь не да бь жин*. 
7Гә лә кед кӧ хәл qе жь р’е 

дәр дь хьн һа ть нә дь не, әw Иса 
Мәсиһ бь хун у гошт һа ти иq-
рарф на кьн. Йед аһа хәл qе жь 
р’е дәр дь хьн у әк’ си мә сиһ ьн. 
8Һун һаш жь хwә һә бьн, wә ки 
һун к’ә да хwә* ӧн да нә кьн, ле 
һә qе хwә т’ә мам бьс ти ньн**. 
9Һәр кә се кӧ хwә пеш да да ве-
жә у на ва һин кь рь на Мәсиһ да 

на ми нә, Хwә де йе wи т’ӧнә. Йе 
кӧ на ва һин кь рь на Мәсиһ да 
дь ми нә, бо на wи Бав жи һә йә, 
Кӧр’ жи һә йә. 10Һә гәр йәк бе 
щәм wә у ве һин кь рь не нәй нә, 
һун wи qә бул нә кь нә ма лед хwә 
у сь ла ве нә дь нә wи. 11Чьм ки 
к’и сь ла ве бь дә wи, әw т’ә ви 
кь ред wи йә хь раб дь бә. 

Сьлаведахьрийе
12Гә ләк тьш тед мь нә нь ви са ре 

wә р’а һә нә, ле мьн нә хwәст сәр 
к’а ха зе бь һ’ӧ бь ре бь нь ви сьм, 
чьм ки гӧ ма на мьн һә йә әзе 
хwә ха бе мә щәм wә у р’у бь 
р’у т’ә ви wә хә бәр дьм, wә ки 
әш qа мә т’ә мам бә. 

13За р’ед хуш ка тә йә бь жар ти 
ль тә сь лав дь кьн. 
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НӘ’МАЙУҺ’ӘННАЙӘСЬСИЙА

Пешготьн

Ча wа нә’ ма дӧ да да ӧса жи йа сь си йа да Йу һ’ән наф хwә «бәр-
пьр си йа ре щь ви не» һ’ә саб дь кә. Әве нә’ ме сәр wе рә ки щь ви не, 
Га йос р’а дь ши нә. Нь вис к’ар пә сь не Га йос дь дә, кӧ әwи ча wа 
али к’а ри йа бь ра ти йе кь ри йә у дь бе же кӧ әw һ’әв за хwә жь Ди-
йотрә фис бь кә, кӧ йә ки мь qа бьл у бӧх дан беж бу. 

Бь нә’ ме р’ӧ һ’е ме ван һ’ь зи йе дь кә на ва ба wәр мән да, кӧ һ’ьз-
кь рьн у ба wә ри йаф р’аст дь дә к’ьф ше. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1-4) 
Пә сь не Га йос те да йи не (5-8) 
Хь ра би йа Ди йотрә фис сәр аве дь хә (9-10) 
Амь ни йа хwә Ди ми три йо ти нә (11-12) 
Паш го тьн (13-15) 

Сьлавкьрьн

11Жь бәр пьр си йа ре щь ви не, 
Га йо се дә лал р’а, к’и жа ни 

кӧ әз бь р’ас ти йе һ’ьз дь кьм. 
2Дә ла ло, әз дӧа дь кьм, кӧ 

һ’ә му али йа ва чәр ха тә ӧса 
р’аст бә у сь һ’әт-qә wат би, ча-
wа мьн ва ә’йан ә кӧ р’ӧ һ’е тә 
сь ла мә ти йе да йә. 3Әз гә лә ки 
ша бум, ча хе чәнд бь ра һа тьн 
у шә’ дә ти дан, кӧ тӧ на ва р’ас-

ти йе да амьн и, ча wа тә пеш да 
р’ас ти йе да дь жит жи. 4Ша бу на 
мь нә жь ве мәс тьр т’ӧнә, ча хе 
дь бь һем кӧ за р’ед мьн на ва 
р’ас ти йе да дь жин. 

ПәсьнеГайостедайине
5Дә ла ло, тӧ шь хӧ ле хwә да 

амьн и, чь кӧ бо на бь ра дь ки, 
һ’ә та кӧ йед нә нас р’а жи. 6Wа на 
шә’ дә ти йа һ’ьз кь рь на тә бәр 
щь ви на вьр да. Те тьш тә ки 
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qәнщ бь ки, һә гәр тӧ wан ӧса 
вә р’е ки ча wа кӧ ль Хwә де хwәш 
те. 7Чьм ки әwа на бо на на ве 
Мәсиһ к’ә ть нә р’е у т’ӧ тьшт 
жь нә ба wә ра нә стан дь нә. 8Аwа 
әм гә рә ке йед ӧса qә бул кьн, кӧ 
әм т’ә ви шь хӧ ле р’ас ти йе бьн. 

ДийотрәфисуДимитрийо
9Мьн щь ви не р’а нь ви си, ле 

Ди йотрә фис кӧ һ’ьз дь кә сәр 
һ’ә му йа р’а бә, гӧһ на дә мә. 
10Бо на ве йә ке га ва әз бем, әзе 
кь ред wи гь ли кьм, кӧ ча wа 
да ве жә мә, хәй ба мә дь кә. Бь 
ве йә ке жи р’а зи на бә, нә кӧ 
т’ә не бь ра qә бул на кә, ле йед кӧ 
дь хwа зьн бь ра qә бул кьн, бәр 
wан р’а дь бә у wан жь щь ви не 
жи дәр дь хә! 

11Дә ла ло, ч’ә’в нә дә хь ра би йе, 
ле qән щи йе. Әwе кӧ qән щи-
йе дь кә, жь Хwә де йә, ле әwе 
кӧ хь ра би йе дь кә, әwи Хwә де 
нә ди ти йә. 12Бо на Ди ми три йо 
һ’ә му жи шә’ дә ти йа qәнщ дь-
дьн, һ’ә та кӧ р’ас ти жи. Әм жи 
шә’ дә ти йе дь дьн у тӧ зани кӧ 
шә’ дә ти йа мә р’аст ә. 

Сьлаведахьрийе
13Гә ләк тьш тед мь нә нь ви са ре 

тә р’а һә бун, ле мьн нә хwәст сәр 
к’а ха зе бь һ’ӧ бь ре бь нь ви сьм. 
14Чьм ки әз бь wе гӧ ма не мә, кӧ 
әзе зу ть рә ке тә бь би ньм у әме 
р’у бь р’у хә бәр дьн. 15Ә’дь ла йи 
ль тә бә. Һә вал-һо гьр сь ла ва 
ль тә дь кьн. Сь ла ва йәк-йәк 
һ’ә му һә вал-һо гь ра бь кә. 
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НӘ’МАЩЬҺУДА

Пешготьн

Щь һу да бь ве нә’ ма кьн бәр бь р’и һ’ә му ба wәр мән дед Иса Мәсиһ 
дь бә. Ль го ра шә’ дед сәд са ли йед пе шьн да хӧ да не ве нә’ ме, Щь-
һу да йеф бьре Иса Мәсиһ ә (Мәт та 13:55; Мар qос 6:3). Фә’ ми на ве 
нә’ ме не зи ки нә’ ма Пәт ру сәф дӧ да йә. Мә рә ме ве нә’ ма Щь һу да 
әw ә, wә ки пе ши йа wан мә рь ваф бь дә гьр ть не, йед кӧ Мьз ги ни йе 
т’ә ви һәв дь кьн у һин кь рь нед ша шә зи йан к’ар бә ла дь кьн, ме рьв 
дь ха ль фи ньнф у ә’мь ре нә р’аст һин дь кьн. Хӧ да не нә’ ме һ’ьшк 
да ве жә wан, ле хwән дә ва на дь шь ди нә у дь нь ви сә кӧ ба wәр мәнд 
«бо на wе ба wә ри йаф кӧ ща рә ке щьм ә’ та Хwә де р’а һа ти йә да йи-
не» хи рәт кьн. Нә’ мә бь ши рәт у р’а зи бу нә кә һ’ә wас хь лаз дь бә. 

Сәрәщәмафькьранә’ме

Пеш го тьн (1-2) 
Хәй сәт у һ’ӧ нӧ ред дәрс да ред дә рәw, һин кь рьн у к’ә ть на 

wан (3-16) 
Һаш жь хwә һә бьн ба wә ри йе ча wа хwә йи кьн (17-23) 
Р’а зи бун (24-25) 

Сьлавкьрьн

11Жь Щь һу да йе хӧ ла ме Иса 
Мәсиһ, бь ра йе Аqубф, 

wә р’а, йед кӧ га зи кь ри нә, 
жь Бавф Хwә де да һ’ьз кь ри у 
хwәй кь ри йед Иса Мәсиһ ьн: 
2Дә бь ра р’ә’м, ә’дь ла йи у 

һ’ьз кь рьн һе ль wә зе дә бә. 

Дәрсдареддәрәw
3Дә лал но! Га ва мьн дьл кьр, 

кӧ әз бо на ве хь лаз бу наф мә-
йә т’о мә ри wә р’а бь нь ви сьм, 
һьн ге мьн р’е те р’а дит бо на 
ве йә ке wә р’а бь нь ви сьм у дьл 
бь дь мә wә, wә ки һун бо на wе 
ба wә ри йаф кӧ ща рә ке бо на һәр 



580

ЩЬ ҺУ ДА, 1  

* 1:5 Дәр к’ә тьн 12:51; Жь мар 14:29-30. 
* 1:7 «Бә дә на баш qә» ль го ра Дәст пе бун 19:1-8 те фә’м кь рь не, кӧ ме ра 
дәст да ви ть нә ме ра у ӧса жи мьл йа к’ә та. 
* 1:8 «Бе һӧр мәт дь кьн» аһа жи те фә’м кь рь не: «Дь к’ь фь рьн». 
* 1:9 «Бь го ть нед бе һӧр мәт кь рь не» аһа жи те фә’м кь рь не: «бь к’ь фь ри йа». 
* 1:11 Qа йин: Дәст пе бун 4:3-8; Бь лам: Жь мар 22; Qо рах: Жь мар 16. 
* 1:12 «Мәс рә фед һ’ьз кь рь не» аһа те фә’м кь рь не, кӧ бь һәв р’а нан дь-
хwа рьн у ши ва Хӧ дан дәр баз дь кь рьн (К’а ред Шан ди йа 2:46; 20:7, 11). 

т’ьм щьм ә’ та Хwә де р’а һа ти-
йә да йи не, шә р’е хwә бь кьн. 
4Чьм ки чәнд мә рьвф дь зи ва 
к’ә ть нә на ва wә, кӧ дәр һә qа 
ди wа на wан да һе пеш да нь ви-
сар бу. Әwед нә п’ак бьн на ве 
к’ә рә маф Хwә де йе мә хwә да нә 
бе на му си йе у Хӧ да неф мә Иса 
Мәсиһ Хwә йи ки бе шь ри ки-бе-
һә вал ин к’арф кь рь нә. 

5Ле әз дь хwа зьм би нь мә би ра 
wә, ча wа һун ван һ’ә му тьш та 
за ньн жи, кӧ Хӧ дан щьм ә’ та Хwә 
жь wә ла те Мь сь реф хь лазф кьр, 
паше qь р’а йед кӧ ба wәр нә кь-
рьн ани*. 6У әw мьл йа к’ә тедф кӧ 
һ’ӧ кӧ ме хwә хwәй нә кь рьн, ле 
щи йе хwә шь һ’ь тан дьн, Хwә де 
wан бь qәй дед һ’ә та-һ’ә та йе йә 
тә’ рис та ни йе да хwәй дь кә, бо на 
wе Р’о жа һ’ә са бә Ди wа не. 7Ве 
жи бир нә кьн ча wа Со домф, 
Го мо ра у ба жа ред дор-бә ред 
wан, ми на wан жь гӧ р’а Хwә де 
дәр к’ә тьн qа виф кь рьн, ч’ә’в 
ави ть нә бә дә на баш qә* у ди-

wа на агь ри йә һ’ә та-һ’ә та йе сәр 
хwә да анин. Әва на иди бо на мә 
т’әрз у дәрс ьн. 

8Ӧса жи әw мә рьв пәй хәw на 
дь к’ә вьн, qа ль бе хwә дь һ’ә р’ь-
ми ньн, дь жә нь нә сәр wер ти йа 
у һә йи нед хwә йи р’у мә тә жор ьн 
бе һӧр мәт дь кьн*. 9Ле Мь ха-
йи ле сә рә ке мьл йа к’ә таф әв 
йәк нә кьр. Га ва бо на щьн йа зе 
Му саф р’а бу ми ре щьн р’аф к’ә тә 
һ’ӧ щә те, тӧ рӧш нә кьр кӧ бь го-
ть нед бе һӧр мәт кь рь не* ди wа на 
wи бь кь ра, ле гот: «Бь ра Хӧ дан 
ль тә һь леф!» 10Ле әв мә рь ва на 
сә рә дә ри йе wан тьш та на кьн, 
к’и жа на кӧ бе һӧр мәт дь кьн, ле 
чь жи ми на һ’әй wа нед бе за-
рә-бе зь ман бь бьн йа т’и фә’м 
дь кьн, бь wан жи ӧн да дь бьн. 
11Wәй ль wан, кӧ р’и йа Qа-

йин даф чун, ми на Бь ламф ха-
ль финф, пәй к’а ра хwә к’ә ть нә 
у ми на р’а бә ри бу на Qо рахф wе 
бә ла хwә бь би ньн*. 12Әва на 
мәс рә фед һ’ьз кь рь на* wә да 
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лә к’ә нә, т’ә ви wә бе хоф дь-
хwьн-вә дь хwьн, т’ә не зь ке хwә 
дь ч’е ри ньн. Йед һа, ә’w ред бе-
авә жь бәр бе чу йи нә, да ред 
па йи зе йә бе бәр ьн, р’а wа ваф 
р’а кь ри, дӧ щар һ’ьшк бу йи, 
13пе лед бә’ ре йә р’а бу йи нә, 
кӧ ча wа ә’й ба кь ред wе ми на 
к’ә фе сәр дь к’ә вә. Әw стәйр кед 
ха ль фи нә, бо на к’и жа на ду ха-
на тә’ рис та ни йе һ’ә та-һ’ә та йе 
хwәй кь ри йә. 

14Һә нох жи кӧ пәй Адәм р’аф 
ба ве һ’әф та бу, бо на ван мә-
рь ва п’е хәм бәр тиф кьр у гот: 
«Ва йә Хӧ дан т’ә ви пи ро зедф 
Хwә йә бе һ’ә саб те*, 15wә ки 
ди wа на һ’ә му йа бь кә у һ’ә му 
нә п’а ка нә һәq кә, бо на һ’ә-
му кь ред wа нә нә п’ак у бо на 
wан һ’ә му го ть нед хь раб, кӧ 
нә п’а кед гӧ нә к’арф һьн да ва 
Wи да хә бәр дан». 16Әва на мә-
рьв нә бин тән гә фьш-фьш ко 
нә, пәй хwәс ть нед дь ле хwә 
дь чьн, жь хwә мәс тьр хә бәр 
дь дьн у бо на к’а ра хwә һ’ь-
лә к’а ри йа дь кьн. 

* 1:14 Дәст пе бун 5:18-24. 
* 1:18 Пәт рус II, 3:3. 
* 1:22 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Дӧ дь ли йа бь шь ди ньн». 
* 1:23 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Һ’әй фа wә wи кь ра се жь бә дә на wан 
лә wь т’и нә йе». 

Ширәтедqәнщ
17Ле һун дә лал но, wан го-

ть нед кӧ шан ди йедф Хӧ да не 
мә Иса Мәсиһ пеш да го ть нә 
бир би ньн, 18кӧ wә р’а дь го-
тьн: «Р’о жед ахь ри йе да мә-
рь вед qәр ф кьр wе дә рен, пәй 
хwәс ть нед дь ле хwә йә нә п’ак 
һә р’ьн»*. 19Әв әw мә рьв ьн, йед 
кӧ дӧ ти рә ти йе дь кьн, йед кӧ 
бь мә рь ва йи те нә р’е бә ри кь-
рь не, нә кӧ бь Р’ӧ һ’е Пи роз. 
20Ле һун дә лал но, хwә бь дь нә 
сәр ава кь рь на ба wә ри йа хwә йә 
пи роз, бь Р’ӧ һ’еф Пи роз дӧа 
бь кьн, 21хwә на ва wе һ’ьз кь-
рь на Хwә де йә һьн да ва хwә да 
хwәй кьн, һи ви йа р’ә’ ма Хӧ-
да не мә Иса Мәсиһ бьн, кӧ 
жи йи наф һ’ә та-һ’ә та йе бь дә 
wә. 22У һьн да ва дӧ дь ли йа да 
р’ә’м бьн*. 23Һь нә ка жи жь 
агьр бь р’ә ви ньн хь лаз кьн, 
дь ле wә сәр йед ма йин жи бь 
тьрс бь шә wь тә, ле жи йи на 
wа нә гӧ нә к’а рә ми на к’ьн ща 
лә wь т’и бәр ч’ә’ ве wә р’әш бә*. 
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Шькьрдайин
24Wи р’а, Йе кӧ дь ка рә wә 

жь к’ә ть не хwәй кә у ль бәр 
р’у мә та Хwә бе qӧ сур әшq бь дә 
сә кь нан дь не, 25Хwә де йе бе-

шь ри ки-бе һә вал, Хь лаз кь реф 
мә р’а, бь дәс те Иса Мәсиһе 
Хӧ да не мә, шь кьр у мә зь-
на йи, qӧд рәт у һ’ӧ кӧ мәт бә, 
бә ри һәр-һәйе у нь һа жи у 
һ’ә та-һ’ә та йе! Аминф. 
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Пешготьн

Ль го ра шә’ дед сәд са ли йед пе шьн да хӧ да не ве к’ь те бе Йу-
һ’ән на йе шан ди йе Мәсиһ ә. Әва к’ь те ба бь дәс те wи, wәх те зе-
ран дь на ба wәр мән да, гь ра ваф Пат мо се да һа ти йә нь ви са ре (1:9). 
Йу һ’ән на ве гь ра ве да жь али йе Им пе ра то ри йа Р’о ма йе даф бо на 
дан на син кь рь на Мьз ги ни йе һа ть бу сьр гун кь рь не, чьм ки һьн ге 
һьн да ва мә си һи йа даф зе ран дь нә кә мә зьн дәст пе бь бу. На ве ве 
к’ь те бе «Ә’йанти» те го ть не, чьм ки Иса Мәсиһ Йу һ’ән на ва хӧйа 
бу у wи ва ә’йан кьр, кӧ сәр дь не жь һьн ге ва гьр ти һ’ә та ахь ри йа 
дьн йа йе wе чь бь qә wь мьн. 

Ве к’ь те бе да п’айе-п’ь р’е ә’йанти у ди ть нок ьн, кӧ ми на сӧ р’ә-
кә вә шар ти нә, ле һьн ге гә ләк жь wан хә бә ред сӧ р’и йә сим во ли 
ба wәр мән да р’а фә’м да ри бу нә, хәл qе р’а на. 

Мә рә ме ве ә’йан ти йе әw ә кӧ хwән дә ва на бь шь ди нә у щәм 
wан гӧ ма не пеш да би нә, ӧса жи на ва зе ран дьн у ще р’ь бан дь на даф 
тә йах у амьн бьн. Р’аст ә фь кь ред ве к’ь те бе мә рьвф щу р’ә-щу-
р’ә шь ро вә дьк ьн, ле ди са фь кь ред сә рә кә зә лал ә’йан ьн: Иса 
Мәсиһ һе жа йи һә рә ма һә рә жор ьн ә. Гә ләк на вед Wи һә нә ве 
к’ь те бе да (мә сә лә Хӧ да неф хӧ да на, П’ад ше п’ад ша...), ле һе зе дә 
wи р’а Бәрх те го ть не, чьм ки Әwи Хwә мә рь ва йи йе р’а кь ри йә 
qӧр банф. Әw у Йе сәр т’әхт р’у ньш ти (аwа го ти Бавф) сәр һәр 
тьш ти да дь нь һе р’ьн, һәр али йа ва һе жа йи һ’ә бан дь не у пә сьн-
стан дь не нә. Пе дәс те Иса Мәсиһ Хwә де wе пе ши йа хь ра би йа у 
нә р’ас ти йа бь дә гьр ть не, лап бь дә һьл да не, жь ми ре щьнф гьр ти 
wе һ’ә му дьж мь на бьн дәст кә у щьм ә’ та Хwә жи бь дӧа-дь роз гед 
ә’рд у ә’з ма не ну хә лат кә. 

Мә рә ме ве к’ь те бе нә әw ә кӧ ба wәр мәнд на ва тьрс у хо фе да 
бьн, ле wә ки бь һа ть на Исайә дӧ да у сәр к’ә ть на Wи гӧ ма на wан 
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* 1:2 Әва хә бә ра «шә’ дә ти йа ә’ла мә ти йа Иса Мәсиһ» аһа те фә’м кь рь не: 
«Әw тьш тед кӧ Иса Йу һ’ән на р’а ә’лам кь рь нә, Йу һ’ән на жи шә’ дә ти йа 
wан йә ка дь дә». Ле бь йу на ни әв хә бәр аһа жи те фә’м кь рь не: «Шә’-
дә ти йа бо на Иса Мәсиһ», аwа го ти әw тьш тед кӧ Йу һ’ән на ди ть бун 
у бо на Мәсиһ дь бе жә. 

һә бә, әшq у ша бьн у һәр али йа ва һәр гав һа зьр бьн. «Әwи кӧ 
шә’ дә ти йа ван тьш та дь дә, дь бе жә: ‹Бә ле, әзе зу ть ре бем›. Аминф! 
Wә рә, йа Хӧ дан Иса. К’ә рә маф Хӧ дан Иса ль wә һ’ә му йа р’а бә». 

Сәрәщәмафькьрак’ьтебе

Пеш го тьн (1:1-8) 
Ди ть но ка пе шьн у нә’ мед һәр һ’әфт щь ви на р’аф (1:9–3:22) 
К’ь те ба кӧ һ’әфт мо ра мор кь ри бу (4:1–8:1) 
Һәр һ’әфт бо р’и (8:2–11:19) 
Зи йаф у һәр дӧ щә’ нә wьр (12:1–13:18) 
Ди ть но кед дьн (14:1–15:8) 
Һәр һ’әфт т’а сед хә зә ба Хwә де (16:1-21) 
Wе ран бу на Ба би ло неф, бьн дәст бу на щә’ нә wьр, п’е хәм бә ре 

дә рәw у ми ре щьн (17:1–20:10) 
Ди wа на хь ла зи йе (20:11-15) 
Ә’р де ну, ә’з ма не ну у Ор шә ли маф ну (21:1–22:5) 
Паш го тьн (22:6-21) 

ПешготьнаЙуһ’әнна

11Әва ә’йан ти йа Иса Мәсиһ 
ә, к’и жан Хwә де да Wи, 

wә ки әw wан тьш тед кӧ гә рә ке 
зу ть рә ке бь qә wь мьн, ни ша ни 
хӧ ла мед Wи кә. Иса пе дәс те 
мьл йа к’ә теф Хwә шанд у ә’ла-
ми хӧ ла ме Хwә Йу һ’ән на кьр. 
2Йу һ’ән на жи шә’ дә ти йа һәр 

тьш тед кӧ wи ди ть бун да, аwа 
го ти шә’ дә ти йа го ть на Хwә де, 
ӧса жи шә’ дә ти йа ә’ла мә ти йа 
Иса Мәсиһә р’аст*. 3Хwә зи ль 
wи, кӧ ве йә ке бь ху нә у хwә зи 
ль wан, йед кӧ ван хә бә ред п’е-
хәм бәр ти йеф бь бь һен у тьш тед 
кӧ ве да һа ть нә нь ви са ре дь ле 
хwә да хwәй кьн, чьм ки wәхт 
не зик ә. 
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Нә’мәһәрһ’әфтщьвинар’аф,
йедкӧльqәзаАсйайенә
4Жь Йу һ’ән на, һәр һ’әфт 

щь ви на р’аф, йед кӧ qә за Ас-
йа йе да нә: 

К’ә рәмф у ә’дь ла йи йа Wи ль 
wә бә, Йе кӧ һә йә, Йе кӧ һә бу, 
Йе кӧ wе бе у жь һәр һ’әфт р’ӧ-
һ’ед кӧ ль бәр т’әх те Wи нә*, 
5‑6ӧса жи жь Иса Мәсиһе шә’ де 
амьн, Нь хӧ ри йе жь на ва мь-
ри йа у сәр wе ре п’ад шед ә’р де. 

Дә бь ра р’у мәт у qӧд рәт Wи-
р’а бә һ’ә та-һ’ә та йе, Йе кӧ мә 
һ’ьз дь кә у әм пе ху на Хwә жь 
гӧ нед мә аза кь рьн у әм кь рьн 
к’а һи недф п’ад ша ти йе, wә ки 
Ба веф Wи Хwә де р’а әм хьз мәт-
к’а ри йе бь кьн. Амин!* 
7 Ва йә ә’w ра ва Әw те. 
 Һәр ч’ә’ ве Wи бь би нә, 
 һ’ә та әwед кӧ нәк’ са Wи qӧл 

кь рьн жи. 
 Һ’ә му мь лә тед дьн йа йе wе ль 

сәр Wи шин у к’ә дәр бьн. 
Бә ле. Амин!* 

8«Әз Ал фаф у Оме га мә», Хӧ-
дан Хwә де йеф Һ’ә му Зо ра йи йе 
дь бе жә, Йе кӧ һә йә, Йе кӧ һә бу 
у Йе кӧ wе бе. 

«Йәкиминаинсан»
9Әз, Йу һ’ән на йе бьре wә мә, 

йәкти йа Исада һә вал-п’а ре wе 
тән га си йеф, п’ад ша ти йа Wи у 
сә бь ра wә мә. Әз бо на хә бә ра 
Хwә де у шә’ дә ти йа бо на Иса wе 
гь ра ве даф бум, кӧ же р’а Пат мос 
дь бе жьн. 10Р’о жаф Хӧ дан да* 
Р’ӧ һ’еф Пи роз һа тә сәр мьн 
у мьн ль пьшт хwә дән гә ки 
бь льн ди ми на дән ге бо р’и йе 
бь һист, 11кӧ гот: «Чь тьш те кӧ 
тӧ дь би ни, к’ь те бе да бь нь ви сә 
у һәр һ’әфт щь ви на р’а бь ши нә, 
йед кӧ ба жа ред Әфә се, Сь мир-
на йе, Пәр га ма йе, Ти йа ти ра йе, 
Сар дәй се, Фь ла дәлф йа йе у 
Лаw дьк йа йе да нә». 
12Әз сәр wи дән ги да вә гә-

р’и йам кӧ бь би ньм, к’а к’и 
йә мьн р’а хә бәр дь дә у ча хе 
кӧ әз вә гә р’и йам, мьн һ’әфт 

* 1:4 Дәр к’ә тьн 3:14. 
* 1:5-6 Дәр к’ә тьн 19:6. 
* 1:7 Да ни йел 7:13; Мәт та 24:30; Т’е са ло ни ки I, 4:17; Зә кә ри йа 12:10-14; 
Йу һ’ән на 19:34. 
* 1:10 «Р’о жа Хӧ дан» т’ә не ве дә ре Пәй ма наф Ну да те фә’м кь рь не «р’о жа 
лә’ де», чьм ки wе р’о же да Хӧ дан Иса жь на ва мь ри йа р’а бу. 
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шәмданед зе р’ин ди тьн. 13На-
ва wан шәм да на да «йә ки ми на 
Кӧ р’еф Ме рьв»* һә бу, к’ьн щә кә 
дь ре жә һ’ә та нь га ле бу у мә-
лах тә ки зе р’ин ль син ге Wи бу. 
14П’о р’е сә ре Wи ми на һь ри йа 
qәр qаш у ми на бәр фе сь пи бу, 
ч’ә’ вед Wи жи ми на ала ва егьр*. 
15Нь гед Wи ми на сь фь ре ха си 
жь к’у ра агьр дәр хьс ти, кӧ дь-
бь рь qә у дән ге Wи ми на дән ге 
хӧ лә-хӧ ла гә ләк ава бу*. 16Дәс те 
Wи йи р’ас те да һ’әфт стәйрк 
һә бун у жь дә ве Wи шу рә ки 
дӧ дә ви йи туж дәр дь к’әт. Р’у йе 
Wи ми на р’о йе бу кӧ т’ә ма ми йа 
qә wа та хwә ва шәwq дь дә. 17Ча хе 
кӧ мьн Әw дит, ми на йә ки мь-
ри к’ә ть мә бәр нь гед Wи. Әwи 
дәс те Хwә йи р’ас те да ни сәр 
мьн у го тә мьн: «Нә тьр сә, Әз 
ьм Йе Пе шьн у Паш ьн*. 18Әз 
Йе сах ьм. Әз Йе мь ри бум, ле 
ва йә әз сах ьм һ’ә та-һ’ә та йе. У 
Әз ьм хwә йе к’ь ли тед Мь рь не 
у Ди йа ре Мь ри йаф. 19Аwа бь-
нь ви сә чь кӧ тӧ дь би ни, чь кӧ 

нь һа һә нә у чь wе паше бь бьн. 
20Сӧ р’а ван стәйр ка, йед кӧ тә 
дәс те Мь ни р’ас те да ди тьн, ӧса 
жи һәр һ’әфт шәм да нед зе р’ин 
әв ә: Әw һәр һ’әфт стәйрк, мьл-
йа к’ә тед һәр һ’әфт щь ви на нә 
у әw һәр һ’әфт шәм дан, һәр 
һ’әфт щь вин ьн. 

Т’әмиуширәтедбонащьвина
бажареӘфәсе

21Мьл йа к’ә те щь ви на Әфә-
се р’а бь нь ви сә бе же: 

Әwи кӧ һ’әфт стәйрк дәс те 
Wи йи р’ас те да у на ва һ’әфт 
шәм да нед зе р’ин да дь гә р’ә, 
аһа дь бе жә: 2Әз һаш жь кь-
ред тә, хә ба та тә у сә бь ра тә 
һә мә. Әз за ньм кӧ тӧ нь ка ри 
ль хь ра ба т’ә’ мул ки. Тә әw 
жи ще р’ь бан дьнф, йед кӧ хwә 
шан диф һ’ә саб дь кьн, ле р’аст 
нә ӧса нә, тә дит кӧ әw дә рә-
wин ьн. 3Сә бь ра тә һә йә, бо на 
на ве Мьн тә щә фа к’ь шанд у 
нә wәс ти йа йи. 4Ле га зь нә кә 
Мьн ль тә һә йә, кӧ тӧ ми на 

* 1:13 «Йә ки ми на Кӧ р’е Ме рьв» аһа жи те фә’м кь рь не, кӧ әw мә рь вәк 
бу. Әва хә бә ра Да ни йел 7:13 бир ти нә. Wә ки дьн Иса Мәсиһ жи гә ләк 
ща ра на ве «Кӧ р’е Мә рьв» дь да сәр Хwә. 
* 1:14 Да ни йел 7:9, 13; 10:6. 
* 1:15 Һә зә ки й ел 1:24. 
* 1:17 Иша йа 44:6. 
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бә ре Мьн һ’ьз на ки. 5Аwа нь-
һа би нә би ра хwә, кӧ тӧ жь к’ӧ 
дә ре к’ә ти йи у жь гӧ нә кь рь не 
вә гә р’ә, кь ред хwә йә пе ши йе 
бь кә. Һә гәр на, Әзе бе мә щәм 
тә у шәм да на тә жь щи йе wе 
һьл дьм. 6Ле тьш тә ки р’ьнд ль 
щәм тә һә йә, кӧ дь жә ни wан 
кь ред ни ко ло йи йа, ча wа кӧ Әз 
жи дь жә нь ме. 
7Гӧ һе к’е һә йә бь ра бь бь һе, 

кӧ Р’ӧһ’ чь дь бе жә щь ви на. 
Әwе кӧ сәр к’ә вә, Әзе изь не 
бь дь мә wи, wә ки жь wе да ра 
жи йи не бь хwә, йа кӧ бӧ һьш та 
Хwә де да йә*. 

Т’әмиуширәтедбонащьвина
бажареСьмирнайе

8Мьл йа к’ә те щь ви на Сь мир-
на йе р’а бь нь ви сә бе же: 

Әwи Пе шьн у Паш ьн, Йе кӧ 
мьр у жь на ва мь ри йа р’а бу аһа 
дь бе жә: 9Әз һаш жь тән га си у 
бә лән га зи йа тә һә мә, ле бә ле 
тӧ дәw лә ти йи! Ӧса жи һаш 
жь бӧх да нед wан һә мә, йед кӧ 
хwә р’а дь бе жьн: ‹Әмә щь һуф 
нә›. Әw нә щь һу нә, ле әw жь 
к’ь ниш таф ми ре щьнф ьн. 10Жь 
wан тән га си йа нә тьр сә, к’и жа не 
бе нә сә ре тә. Ва ми ре щьн wе жь 

wә һь нә ка ба ве жә кә ле, wә ки 
һун бе нә ще р’ь бан дь не у һу не 
дә һә р’о жа щә фе бь к’ь шин ьн. 
Һ’ә та мь рь не амьн бь ми нә, 
Әзе т’а щеф жи йи не бь дь мә тә. 
11Гӧ һе к’е һә йә бь ра бь бь һе, 

кӧ Р’ӧһ’ чь дь бе жә щь ви на. Әwе 
кӧ сәр к’ә вә жь мь рь на дӧ да wе 
qәт зь ра ре нә би нә. 

Т’әмиуширәтедбонащьвина
бажареПәргамайе

12Мьл йа к’ә те щь ви на Пәр-
га ма йе р’а бь нь ви сә бе же: 

Әwе кӧ шу ре Wи йи дӧ дә ви-
йи туж һә йә аһа дь бе жә: 13Әз 
һаш жь тә һә мә кӧ тӧ ль к’ӧ 
дә ре дь ми ни, аwа го ти ль wи 
щи йе кӧ т’әх те ми ре щьн ле йә. 
Тӧ на ве Мьн qә wин дь гь ри у 
тә ба wә ри йаф хwә йә һьн да ва 
Мьн да wан р’о жа жи ин к’арф 
нә кьр, га ва шә’ де Мь ни амьн 
Ан ти пас на ва wә да һа тә кӧш-
ть не, wи щи йе кӧ ми ре щьн ле 
дь ми нә. 14Ле га зь нә кә Мьн ль 
тә һә йә, кӧ ль wе дә ре һь нәк 
мә рь вед тә һә нә, кӧ пәй һин-
кь рь на wи Бь ла миф дь чьн, йе 
кӧ Ба лаq һин кьр, кӧ за р’ед 
Исра елф жь р’е дәр хә, wә ки 
әw qӧр ба недф п’у та бь хwьн у 

* 2:7 Дәст пе бун 2:9. 
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бе на му си йе бь кьн*. 15Ӧса жи 
һь нәк мә рь вед тә жи һә нә кӧ 
пәй һин кь рь на ни ко ло йи йа 
дь чьн. 16Аwа жь гӧ нә кь рь не 
вә гә р’ә, һә гәр на, Әзе зу ть ре 
бе мә щәм тә у пе шу ре дә ве 
Хwә т’ә ви wан мә рь ва шәр’ кьм. 
17Гӧ һе к’е һә йә бь ра бь бь һе, 

кӧ Р’ӧһ’ чь дь бе жә щь ви на. 
Әwе кӧ сәр к’ә вә Әзе жь wи 
ма на йеф вә шар ти бь дь мә wи у 
ӧса жи кә вь рә ки сь пи бь дь ме, 
кӧ wе на вә ки ну ль сәр ке вьр 
нь ви сар бә у т’ӧ кә се wи на ви 
нь за нь бә, пеш ть ри йе кӧ wи 
кә вь ри бьс ти нә*. 

Т’әмиуширәтедбонащьвина
бажареТийатирайе

18Мьл йа к’ә те щь ви на Ти-
йа ти ра йе р’а бь нь ви сә бе же: 

Кӧ р’еф Хwә де аһа дь бе жә, 
Йе кӧ ч’ә’ вед Wи ми на ала ва 
егьр ьн у нь гед Wи ми на wи 
сь фь ре ха си кӧ дь бь рь qә: 19Әз 
һаш жь кь ред тә, һ’ьз кь рь на 
тә, ба wә ри йа тә, хьз мәт к’а ри 
у сә бь ра тә һә мә. Әз за ньм кӧ 
кь ред тә йә паш wәх ти йе жь 
йед пе ши йе зе дә тьр ьн. 20Ле 

га зь нә кә Мьн ль тә һә йә, кӧ тӧ 
wе жь не, Иза бе ле сә бьр дь ки, 
кӧ хwә п’е хәм бәр һ’ә саб дь кә. 
Әwа пе һин кь рь на хwә хӧ ла-
мед Мьн жь р’е дәр дь хә, wә ки 
бе на му си йе бь кьн у qӧр ба нед 
п’у та бь хwьн. 21Мьн wәхт да 
wе, wә ки әw жь гӧ нә кь рь не 
вә гә р’ә, ле әw на хwа зә дәс те 
хwә жь бе на му си йа хwә бь кә. 
22Ва Әзе wе ба ве жь мә на ва 
щи-нь ви не у йед кӧ т’ә ви wе 
бе на му си йе жи дь кьн, бь кь мә 
һ’а лә ки гь ран, һә гәр жь кь ред 
хwә вә нә гә р’ьнф. 23Әзе за р’ед 
wе хьм, бь кӧ жьм у һ’ә му щь-
ви не бь за нь бьн кӧ Әз ьм, Йе 
дьл у не та ә’нә нә дь кә. Әзе 
ль анә го ри кь рь нед wә һәр 
йә ки бь дь мә wә*. 24Ле бә ле 
Әз wә, йед ма йин р’а дь бе жьм 
кӧ Ти йа ти ра йе да нә, ле пәй ве 
һин кь рь не нә к’ә ть нә, әw ‹Сӧ-
р’ед ми ре щь нә к’ур› нь за ньн 
ча wа кӧ әw дь бе жьн. Әз ба рә ки 
дьн на дь мә сәр мь ле wә, 25ле 
т’ә не чи wә һә йә qә wин бь гь-
рьн, һ’ә та кӧ Әз бем. 26‑27Әwе 
кӧ сәр к’ә вә у һ’ә та хь ла зи йе 
кь ред ль го ра дь ле Мьн бь кә, 

* 2:14 Жь мар 31:16; 25:1-3. 
* 2:17 Дәр к’ә тьн 16:14-14. 
* 2:23 Го ть нед Сь ле ман 24:12. 
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Әзе wи һ’ӧ кӧ ме сәр мь лә та 
бь дь мә wи, к’и жан Мьн жь 
Ба ве Хwә һьл да йә 
 у әwе пе шьв да ра һ’ә сь ни 

шь ван ти йе ль wан бь кә, 
 ми на фь ра qед ч’ь ни wе бь-

п’ь шь ри нә*. 
28У Әзе стәйр ка сь бе йә зу бь-
дь мә wи. 
29Гӧ һе к’е һә йә бь ра бь бь һе, 

кӧ Р’ӧһ’ чь дь бе жә щь ви на. 

Т’әмиуширәтедбонащьвина
бажареСардәйсе

31Мьл йа к’ә те щь ви на Сар-
дәй се р’а бь нь ви сә бе же: 

Әwи кӧ һ’әфт р’ӧ һ’ед Хwә де 
у һ’әфт стәйр кед Wи һә нә, аһа 
дь бе жә: Әз һаш жь кь ред тә 
һә мә, на ве тә һә йә йа не тӧ сах 
и, ле р’аст тӧ мь ри йи. 2Һ’ьш-
йар бә у әwед кӧ ма нә ле ль 
бәр мь рь не нә, бь кә бь ра сәр 
хwә да бен, чьм ки Мьн кь ред тә 
ль бәр Хwә де йе Хwә гь һиш ти 
нә ди тьн. 3Дә би нә би ра хwә 
кӧ тә чь стан ди йә у бь һис ти йә, 
гӧ р’аф wан тьш та бь кә у т’о бәф 
кә. Ле һә гәр тӧ һ’ьш йар нә-

би, Әзе ми на дь зә ки сәр тә да 
бь гь рьм у те qәт нь за нь би кӧ 
Әзе к’и жан сь һ’ә те да сәр тә да 
бь гь рьм*. 4Ле Сар дәй се да чәнд 
кә сед тә һә нә кӧ wан к’ьн щед 
хwә нә лә wь т’ан дь нә. Әwе бь 
к’ьн щед чи лә-qәр qаш т’ә ви 
Мьн бь гә р’ьн, чьм ки әwә һе-
жа нә. 5Әwе кӧ сәр к’ә вә, әwе 
аһа к’ьн щед чи лә-qәр qаш ль 
хwә wәр гь рә. Әзе на ве wи жь 
к’ь те ба жи йи не т’ӧ щар р’ә сит 
нә кьм у на ве wи ль бәр Ба ве 
Хwә у ль бәр мьл йа к’ә тед Wи 
аш кә рә кьм*. 
6Гӧ һе к’е һә йә бь ра бь бь һе, 

кӧ Р’ӧһ’ чь дь бе жә щь ви на. 

Т’әмиуширәтедбонащьвина
бажареФьладәлфйайе

7Мьл йа к’ә те щь ви на Фь ла-
дәлф йа йе р’а бь нь ви сә бе же: 

Әwи пи розф, Әwи р’аст, аһа 
дь бе жә, Йе кӧ хwә йе к’ь ли та 
Да wьдф ә, кӧ вә дь кә у т’ӧ кәс 
нь ка рә да дә у да дь дә т’ӧ кәс 
нь ка рә вә кә*: 8Әз һаш жь кь-
ред тә һә мә. Ва Мьн дә ри ки 
вә кь ри да ни йә бәр тә, кӧ т’ӧ 

* 2:26-27 Зә бур 2:8-9. 
* 3:3 Мәт та 24:34-44. 
* 3:5 Дәр к’ә тьн 32:33. 
* 3:7 Иша йа 22:22. 
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кәс нь ка рә да дә. Әз за ньм кӧ 
qә wа та тә һь нә ки һә йә у тә 
го ть на Мьн хwәй кьр у на ве 
Мьн ин к’ар нә кьр. 9Бь нь һе р’ә, 
һь нә кә жь к’ь ниш та ми ре щьн 
һә нә, йед кӧ дь бе жьн: ‹Әмә 
щь һуф нә›, ле р’аст нә щь һу нә, 
әw дә рә wа дь кьн. Ва Әзе п’е йи 
сәр wан кьм, кӧ әw бен у ль 
бәр нь гед тә та бьн у бь за нь-
бьн Әз тә һ’ьз дь кьм. 10Тә кӧ 
т’ә ми йа Мьн хwәй кьр у сә бьр 
кьр, Әзе жи тә жь wи wәх те 
ще р’ь бан дь не хwәй кьм, йа кӧ 
wе бе сәр т’ә ма ми йа дьн йа йе, 
кӧ бь нә ли йедф ль р’у ба ри дь не 
бь ще р’ь би нә. 11Әзе зу ть рә ке 
бем, чи тә һә йә qә wин бь-
гь рә, wә ки т’ӧ кәс т’а ще тә 
нәс ти нә. 12Әwе кӧ сәр к’ә вә 
Әзе wи п’а рьст гә һаф Хwә де йе 
Хwә да бь кь мә стун у әwе иди 
дәр нә к’ә вә дәр ва. Әзе ль сәр 
wи на ве Хwә де йе Хwә, ӧса жи 
на ве ба жа ре Хwә де йе Хwә, аwа 
го ти на ве Ор шә ли маф ну бь нь-
ви сьм, йа кӧ жь Хwә де йе Мьн 
жь ә’з мен wе бе хwа ре у Әзе 
на ве Хwә йи ну жи бь нь ви сьм*. 
13Гӧ һе к’е һә йә бь ра бь бь һе, 

кӧ Р’ӧһ’ чь дь бе жә щь ви на. 

Т’әмиуширәтедбонащьвина
бажареЛаwдькйайе

14Мьл йа к’ә те щь ви на Лаw-
дьк йа йе р’а бь нь ви сә бе же: 

‹Йе Аминф› аһа дь бе жә, Әw 
шә’ де р’аст у амьн, ч’ә’в ка ни йа 
ә’фь рин у хӧ ль qи йед Хwә де*: 
15Әз һаш жь кь ред тә һә мә, 
тӧ нә сар и у нә жи гәрм и. 
Хwә зи тӧ йан сар буйа йи йан 
жи гәрм. 16Ле чьм ки тӧ го ли 
йи, нә сар и у нә жи гәрм, Әзе 
тә жь дә ве хwә бь р’е жьм. 17Тӧ 
дь бе жи: ‹Әз дәw лә ти мә, wе 
йә ке да гә ләк пеш да чу мә, qәт 
һ’әw ще т’ӧ тьш ти ни мә›. Ле тӧ 
нь за ни кӧ тӧ мә’ рьм, р’ә бән, 
бә лән газ, кор у тә’ зи йи. 18Әз 
ве т’ә ми йе дь дь мә тә: Зе р’е кӧ 
бь егьр һа ти йә са фи кь рь не жь 
Мьн бь к’ь р’ә, wә ки тӧ дәw лә ти 
би у к’ьн щед чи лә-qәр qаш жь 
Мьн бь к’ь р’ә, кӧ ль хwә ки, 
wә ки шәр ма тә’ зи бу на тә бе 
нь хам ть не, ӧса жи дәр ма не 
ч’ә’ ва, кӧ ль ч’ә’ вед хwә ди, 
wә ки бь би ни. 19Әз к’и жа на 
һ’ьз дь кьм ль wан һьл темф у 
wан ши рәт дь кьм. Бо на ве 
йә ке хи рәт кә у жь гӧ нә кь рь не 

* 3:12 Иша йа 62:2. 
* 3:14 Ко ло си 2:1; 4:13-16. 
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вә гә р’ә!* 20Ва Әз ль бәр дә ри сә-
кь ни мә у ль де ри дь хьм. Һә гәр 
йәк дән ге Мьн бь бь һе у де ри ль 
Мьн вә кә, Әзе һә р’ь мә һьн дӧр’, 
т’ә ви wи нан бь хwьм у әwе жи 
т’ә ви Мьн. 21Әwе кӧ сәр к’ә вә, 
Әзе дәс ту ре бь дь ме кӧ т’ә ви Мьн 
сәр т’әх те Мьн р’у не, ча wа кӧ Әз 
сәр к’ә тьм у т’ә ви Ба ве Хwә сәр 
т’әх те Wи р’у ньш тьм. 
22Гӧ һе к’е һә йә бь ра бь бь һе, 

кӧ Р’ӧһ’ чь дь бе жә щь ви на». 

Т’әхтеә’зменда

41Пәй ван тьш та р’а мьн 
ди на хwә да йе, ва ә’з мен да 

дә рик вә кь ри йә. У әw дән ге кӧ 
мьн бә ре ми на дән ге бо р’и йе 
бь һис ть бу мьн р’а гот: «Р’а бә 
wә рә ве жо ре, Әзе wан тьш тед 
кӧ гә рә ке жь вьр шун да бь qә-
wь мьн, ни ша ни тә кьм». 2Һә ма 
һьн ге Р’ӧ һ’е Пи роз һа тә сәр мьн, 
мьн ди на хwә да йе, wе т’әх тәк 
ль ә’з мен һә бу у йәк ль сәр 
т’әхт р’у ньш ти бу*. 3У шәw qа 

дин да ра Йе р’у ньш ти ми на йа 
кә вь ре йас пис у сар ди йон бу. У 
к’әс кә со ре жи до ра т’әхт гьр ть-
бу, ми на ишь qа зьм ру де*. 4Ль 
до ра wи т’әх ти бист чар к’ӧр си 
һә бун у ль сәр wан к’ӧр си йа 
бист чар р’ус пиф р’у ньш ть бун. 
К’ьн щед чи лә-qәр qаш ль wан 
бун у т’а щед зе р’ин жи ль сә-
ре wан бун. 5Жь т’әхт бь руск у 
дән гед гӧ р’и ни йа ә’wр-ә’з ма на 
дәр дь к’ә тьн. Ль бәр т’әхт һ’әфт 
агь ред алав пе к’ә ти һә бун, кӧ 
әw һәр һ’әфт р’ӧ һ’ед Хwә де нә*. 
6Ль бәр т’әхт тьш тә ки ми на 
бә’ рә кә шу шә һә бу, кӧ ми на 
хь рус та ле зә лал бу. 

Ль до ра т’әхт, һәр али ки чар 
р’ӧһ’ бәр һә бун, кӧ пе ши йе у 
па ши йе ва ч’ә’ ва ва т’ь жи бун. 
7Р’ӧһ’ бә ре пе шьн ми на шер бу, 
р’ӧһ’ бә ре дӧ да ми на ща нә га бу, 
р’ӧһ’ бә ре сь си йа р’у йе wи ми на 
р’у йе мә рь ва бу у р’ӧһ’ бә ре ча ра 
жи ми на тәй ре си мь р’и кӧ дь фь-
р’ә. 8Һәр чар р’ӧһ’ бәр жи шәш 

* 3:19 Го ть нед Сь ле ман 3:11-12. 
* 4:2-8 Һә зә ки й ел 1:5-28. 
* 4:3 «Йас пис» бь за ра вә ки дьн «йе шим» ә, «сар ди йон» бь за ра вә ки дьн 
«әqиq» у «зьм руд» жи р’ән ге к’әск да йә. Әва на һ’ә му кә вь ред бьр qо кә 
qи мәт ьн. Чь кӧ иро кә вьр нас же р’а дь бе жьн «йас пис» нә зә лал ә. 
Дь бә кӧ на ве «йас пис» һьн ге бо на «лал» бу, аwа го ти «брил йант», кӧ 
кә вь ре сь пи йә (Ә’йанти 21:11, 18, 19). 
* 4:5 Дәр к’ә тьн 19:16. 
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бас ки бун, сәр у бьн ва ч’ә’ ва ва 
хьт-хь ти бун. У шәв у р’ож дән ге 
хwә нә дь бь р’ин дь го тьн: 
 «Пи роз, пи роз, пи роз, 
 Хӧ дан Хwә де йе Һ’ә му Зо ра-

йи йе, 
 Йе кӧ һә бу, Йе кӧ һә йә у Йе 

кӧ wе бе»*. 
9Га ва wан һәр чар р’ӧһ’ бә ра, 
р’у мәт, һӧр мәт у шь кь ри дь да нә 
Йе кӧ ль сәр т’әхт р’у ньш ти йә 
у һ’ә та-һ’ә та йе Сах ә, 10әw һәр 
бист чар р’ус пи бәр Йе кӧ ль сәр 
т’әхт р’у ньш ти дә вә р’у йа дь чун, 
сә ре хwә бәр Wи да да нин, Йе кӧ 
һ’ә та-һ’ә та йе Сах ә у т’а щед хwә 
да ви ть нә бәр т’әхт у дь го тьн: 
11 «Йа Хӧ дан Хwә де йе мә, 
 Тӧ һе жа йи кӧ р’у мәт, һӧр-

мә те у qә wа те бьс ти ни. 
 Чьм ки Тә һәр тьшт ә’фь-

ран дьн 
 у бь хwәс ть на Тә әw ә’фь рин 

у һә нә». 

К’ьтебагӧломатккьрийә
моркьри

51Һьн ге мьн дәс те Wи-
йи р’ас те да, Йе кӧ ль сәр 

т’әхт р’у ньш ть бу, к’ь те бә кә 
гӧ ло матк кь ри дит кӧ һәр дӧ 
али йа ва һа ть бу нь ви са ре у бь 
һ’әфт мо ра һа ть бу мор кь рь не*. 
2Мьн ди на хwә дайе, wе мьл-
йа к’ә тә ки qә wат бь дән гә ки 
бь льнд дь гот: «К’и һе жа йә кӧ 
мо ред ве к’ь те бе же р’а кә у к’ь-
те бе вә кә?» 3Ле т’ӧ кәс т’ӧнә бу, 
нә ль ә’з мен, нә ль сәр ә’р де у 
нә жи жь бь не ә’р де, кӧ бь ка-
рь бу йа әва к’ь те ба вә кь ра ле 
бь нь һе р’и йа. 4Әз жи к’ә лә-к’әл 
дь гь ри йам, кӧ йә ки һе жа нә-
һа тә ди ть не, wә ки әw к’ь те ба 
вә кь ра ле бь нь һе р’и йа. 5Һьн ге 
жь р’ус пи йа йә ки мьн р’а гот: 
«Нә гь ри! Ва Ше ре жь qә би ла 
Щь һу даф, та ма ра Да wьд сәр-
к’әт у дь ка рә һәр һ’әфт мо ред 
wе к’ь те бе же р’а кә у вә кә»*. 
6Һьн ге мьн ди на хwә да йе, 

wе го вә ка wи т’әх ти да, к’и жан 
һәр чар р’ӧһ’ бәр у р’ус пи йа до ре 
гьр ть бун, Бәр хәк сә кь ни бу, 
ча wа кӧ сәр же кь ри бә. Һ’әфт 
сть ру йед Wи у һ’әфт ч’ә’ вед 
Wи һә бун, Әw һәр һ’әфт р’ӧ-
һ’ед Хwә де нә, кӧ ль т’ә ма ми йа 

* 4:8 Иша йа 6:3; Амос 4:13; Иша йа 41:4. 
* 5:1 Һә зә ки й ел 2:9-10. 
* 5:5 Дәст пе бун 49:9; Иша йа 11:1. 
* 5:6 Иша йа 53:7. 
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дьн йа йе һа ть нә шан дь не*. 7Әw 
һат у к’ь теб жь дәс те Wи йи 
р’ас те, Йе кӧ ль сәр т’әхт р’у-
ньш ть бу һьл да. 8Ча хе Wи әw 
һьл да, әw һәр чар р’ӧһ’ бәр у 
һәр бист чар р’ус пи ль бәр wи 
Бәр хи дә вә р’у йа чун. Дәс те һәр 
йә ки да чәнгф у т’а сед зе р’и нә 
т’ь жи бь хурф һә бун. Әw бь хур 
дӧа йед щьм ә’ та Хwә де нә*. 9У 
сть ра нә кә ну дьс ть ран дь го тьн: 
 «Тӧ һе жа йи, кӧ wе к’ь те бе 

һьл ди 
 у мо ред wе же р’а ки. 
 Чьм ки Тӧ һа ти сәр же кь рь не 
 у пе ху на хwә Тә мә рьв жь 

һәр бә рә ке, жь һәр зь ма ни, 
 жь һәр щьм ә’ те у жь һәр мь-

лә ти к’ь р’ин бо на Хwә де, 
10 Тә әw кь рьн п’ад ша ти йа к’а-

һи на бо на хьз мәт к’а ри йа 
Хwә де 

 у әwе ль сәр дьн йа йе п’ад-
ша ти йе бь кьн»*. 

11Һьн ге мьн ди на хwә да йе, 
мьн дән ге гә ләк мьл йа к’ә-
та бь һист кӧ до ра т’әхт, wан 
р’ӧһ’ бә ра у р’ус пи йа гьр ть бун. 
Р’ә qә ма wан дь гь һиш тә бь һ’ә-

за ра у ми ли йо на. 12Бь дән гә ки 
бь льнд дьс ть ран дь го тьн: 
 «Әw Бәр хе сәр же кь ри һе жа 

йә 
 кӧ qә wа те, дәw лә мәнд ти йе, 
 сәр wах ти йеф, ка ри не, 
 һӧр мә те, р’у мә те у пә сь не 

бьс ти нә»*. 
13Мьн бь һист кӧ һәр ә’фь-

ри нед ль ә’з мен, ль сәр ә’р де, 
йед бьн ә’р де, йед бә’ ре да у 
һ’ә му йед на ва wан да, дьс ть ран: 
 «Бь ра һ’ә та-һ’ә та йе пә сьн, 

һӧр мәт, р’у мәт у qӧд рәт 
 ль Йе сәр т’әхт р’у ньш ти, 

ӧса жи ль wи Бәр хи бә!»* 
14У wан һәр чар р’ӧһ’ бә ра дь го-
тьн: «Амин!» у р’ус пи дә вә р’у йа 
чун, сә ре хwә бәр Wи да нин. 

Һ’әфтморчаwатенә
вәкьрьне?

61Һьн ге мьн ди на хwә да йе, 
wи Бәр хи мо рә кә жь wан 

һәр һ’әфт мо ра вә кьр у мьн жь 
wан һәр чар р’ӧһ’ бә ра дән гә ки 
ми на дән ге гӧ р’и ни йа ә’w ра 
бь һист кӧ гот: «Wә рә». 2Мьн 
ди на хwә да йе, ва һәс пә ки боз 

* 5:8 Зә бур 141:2. 
* 5:10 Дәр к’ә тьн 19:6; Иша йа 61:6. 
* 5:12 Ди рок I, 29:11; Иша йа 53:7. 
* 5:13 Зә бур 47:8; Иша йа 6:1. 
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хӧйа бу, дәс те йе ле си йар бу йи да 
тир кә ва нәк һә бу, т’а щәк wи р’а 
һа тә да йи не у әw ча wа ә’гит чу, 
wә ки сәр к’ә вә. 
3Ча хе Бәрх мо ра дӧ да вә кьр, 

мьн бь һист кӧ р’ӧһ’ бә ре дӧ да 
гот: «Wә рә». 4Һьн ге һәс пә ки 
дь не йи р’ән ге зәр да дәр к’әт* у 
си йа ре wи р’а изьн һа тә да йи-
не, кӧ ә’дь ла йи йе жь дьн йа йе 
һьл дә, wә ки мә рьв һәв дӧ бь-
кӧ жьн. Шу рә ки мә зьн wи р’а 
һа тә да йи не. 

5Ча хе Wи мо ра сь си йа вә кьр, 
мьн бь һист кӧ р’ӧһ’ бә ре сь си йа 
гот: «Wә рә». Мьн ди на хwә да йе, 
ва һәс пә ки р’әш у дәс те си йа ре 
wи да ме зи нәк һә бу. 6Һьн ге те 
бе жи мьн дән гәк бь һист, жь 
на ва һәр чар р’ӧһ’ бә ра һат у 
гот: «Ча пә кә гә нь мә бь ч’ук 
пе зи вә киф у се ча пед бь ч’ук 
щәһ пе зи вә ки*. Ле зь ра ре нә дә 
зәй т’е у шә ра ве». 
7Ча хе Wи мо ра ча ра вә кьр, 

мьн дән ге р’ӧһ’ бә ре ча ра бь-
һист кӧ гот: «Wә рә». 8Мьн ди на 
хwә да йе, ва һәс пә ки ши но qи, 
кӧ на ве си йа ре wи Мь рьн бу, 
Ди йа ре Мь ри йа пәй wи дь һат. 

Һ’ӧ кӧм wи р’а һа тә да йи не сәр 
п’а рә кә жь чар п’а ред дьн йа-
йе, wә ки пе шур, хә ла йи йе, 
нә хwә ши йа һ’ал у р’ә’ wь ред 
дьн йа йе wан бь кӧ жә.

9Ча хе Wи мо ра пен ща вә кьр, 
мьн бьн го ри гә һе даф р’ӧ һ’ед wан 
мә рь ва ди тьн, йед кӧ бо на Хә-
бә ра Хwә де у бо на шә’ дә ти йа кӧ 
да бун һа ть бу нә кӧш ть не. 10Wан 
бь дән гә ки бь льнд кь рь нә га-
зи у го тьн: «Йа Хwә йи-Хӧ да не 
пи роз у р’аст! Те һ’ә та к’ән ге 
ди wа не нә ки у һ’әй фа ху на 
мә жь бь нә ли йед р’у ба ри дь не 
һьл нә ди?» 11Һьн ге жь wан һәр 
йә ки р’а чӧ хед чи лә-qәр qаш 
һа ть нә да йи не у wан р’а һа тә 
го ть не, кӧ һь нәк wәхт жи һе са 
бьн, һ’ә та кӧ һ’ә са бе һә вал-хӧ-
ла мед wан у хушк-бь ред wа нә 
кӧ wе ми на wан бе нә кӧш ть не, 
т’ә мам бә. 
12Ча хе Wи мо ра шә ша вә-

кьр, мьн ди на хwә да йе, ә’рд 
qа йим һ’ә жи йа. Р’о ми на к’ӧр-
хеф жь пьр’ ч’е че кь ри р’әш бу у 
һив сәр да-пе да бу ми на ху не*. 
13Стәйр кед ә’з мен ӧса жор да 
к’ә ть нә ә’р де, ча wа кӧ да ра 

* 6:4 Бь йу на ни аһа те фә’м кь рь не: «Р’ән ге егьр да». 
* 6:6 Һьн ге зи вәк һә qе хә ба та р’о жә кә п’а лә ки бу. 
* 6:12 Иша йа 13:10; Йоел 2:10, 31; 3:5 Мәт та 24:29. 
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һе жи ре жь бәр ба йе qа йим дь-
һ’ә жә у бә ред wе* же дь wар ьн**. 
14Һьн ге ә’з ман бу ми на к’ь те-
ба гӧ ло матк кь ри ль һәв һа тә 
п’е ч’а не, һьл к’ь ши йа у һ’ә му 
ч’и йа у гь рав жь щи йед хwә 
һ’ә жи йан. 15Wи ча хи п’ад шед 
дьн йа йе, мә зь нед wе, сәр әс кә-
ред wе, дәw лә ти йед wе, ә’ги тед 
wе у һ’ә му мә рь вед хӧ лам у аза 
хwә шкәфт у qә йед ч’и йа да 
вә шар тьн*, 16ч’и йа у qә йа р’а 
дь го тьн: «Сәр мә да бь к’ә вьн у 
мә жь р’у йе Wи вә ше рьн, Йе кӧ 
ль сәр т’әхт р’у ньш ти йә, ӧса 
жи жь хә зә ба Бәрх*. 17Чьм ки 
р’о жа хә зә ба wа нә мә зьн һат у 
к’и дь ка рә тә йах кә?»* 

Жьзар’едИсраел
144000кәстенәморкьрьне

71Пәй ве йә ке р’а мьн ди на 
хwә да йе, wе чар мьл йа к’әт 

ль һәр чар qӧл бед дьн йа йе сә-
кь ни нә у ба йед һәр чар qӧл бед 
дьн йа йе һ’ьшк гьр ть нә, wә ки 

ль ә’р де, бә’ ре у т’ӧ да ре нә хьн*. 
2Һьн ге мьн мьл йа к’ә тә ки дьн 
жи дит кӧ жь р’о һь ла те дь һат 
у мо ра wи йә жь Хwә де йе Сах 
һә бу. Әwи бь дән гә ки бь льнд 
ль wан һәр чар мьл йа к’ә та кь-
рә га зи, йед кӧ wан р’а һа ть бу 
да йи не, кӧ зь ра ре бь дь нә ә’р де 
у бә’ ре, wан р’а гот: 3«Зь ра ре 
нә дь нә ә’р де, бә’ ре у да ра, һ’ә та 
кӧ әм мо ре ль ә’ни йа хӧ ла мед 
Хwә де йе хwә нә хьн»*. 4Һьн ге 
р’ә qә ма йед кӧ һа ть бу нә мор-
кь рь не мьн бь һист: Жь һ’ә му 
qә би ледф за р’ед Исра ел сәд чьл 
чар һ’ә зар һа ть бу нә мор кь рь не. 
5 Жь qә би ла Щь һу да донз дәһ 

һ’ә зар, 
 жь qә би ла Р’у бен донз дәһ 

һ’ә зар, 
 жь qә би ла Гад донз дәһ һ’ә-

зар, 
6 жь qә би ла Ашер донз дәһ 

һ’ә зар, 
 жь qә би ла Нәф тә ли донз дәһ 

һ’ә зар, 

* 6:13 Һь нәк фә’м дь кьн кӧ һе жир нә гь һиш ти нә, ле һь нәк жи фә’м 
дь кьн кӧ гь һиш ти нә. 
** 6:13-14 Иша йа 34:4. 
* 6:15 Иша йа 2:19-21. 
* 6:16 Һо сейа 10:8. 
* 6:17 Йоел 2:11; Ма ла хи 3:2. 
* 7:1 Да ни йел 7:2. 
* 7:3 Һә зә ки й ел 9:4-6. 
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 жь qә би ла Мь на шә донз дәһ 
һ’ә зар, 

7 жь qә би ла Шьм һ’ун донз дәһ 
һ’ә зар, 

 жь qә би ла Ле wиф донз дәһ 
һ’ә зар, 

 жь qә би ла Иса хар донз дәһ 
һ’ә зар, 

8 жь qә би ла Зә бу лон донз дәһ 
һ’ә зар, 

 жь qә би ла Усьвф донз дәһ 
һ’ә зар 

 у жь qә би ла Бьн йа минф 
донз дәһ һ’ә зар һа ть бу нә 
мор кь рь не. 

Һ’әмумьләтеддьнйайе
9Пәй ве йә ке р’а мьн ди на 

хwә да йе, ва ә’ла лә тә кә ӧса 
мә зьн, кӧ т’ӧ кә си нь ка рь бу 
бь жь мар та жь һәр мь лә ти, жь 
һәр бә рә ке, жь һәр щьм ә’ те у 
жь һәр зь ма ни ль бәр т’әхт у 
wи Бәр хи сә кь ни бун. Чӧ хед 
чи лә-qәр qаш ль wан бун у ч’ь-
qь лед хӧр ма жи дәс тед wан да 
бун, 10бь дән гә ки бь льнд дь-
кь рь нә га зи дь го тьн: 
 «Хь лаз бунф жь дәс те Хwә-

де йе мә йә, 
 Йе кӧ ль сәр т’әхт р’у ньш ти 

йә 

 у жь дәс те wи Бәр хи йә». 
11Һьн ге әw һ’ә му мьл йа к’ә тед 
кӧ ль до ра т’әхт, р’ус пи йа у wан 
һәр чар р’ӧһ’ бә ра гьр ть бун, 
бәр т’әхт дә вә р’у йа чу нә ә’р-
де, сә ре хwә бәр Хwә де да нин 
12у го тьн: 
 «Амин! 
 Пә сьн, р’у мәт, сәр wах ти, 
 шь кь ри, һӧр мәт, qә wат у 

зо ра йи 
 бь ра һ’ә та-һ’ә та йе Хwә де йе 

мә р’а бә. 
 Амин!» 
13Һьн ге жь wан р’ус пи йа йә-

ки мьн р’а гот: «Әвед кӧ чӧ хед 
чи лә-qәр qаш wәр гьр ти нә, әw 
к’и нә у жь к’ӧ дә ре һа ть нә?» 
14Мьн wи р’а гот: «Әз хӧ лам, 
әз нь за ньм, тӧ зани». Һьн ге 
әwи мьн р’а гот: «Әва на әw ьн, 
йед кӧ жь wе тән га си йа мә зьн 
һа ть нә, чӧ хед хwә пе ху на wи 
Бәр хи шуш ть нә, чил-qәр qаш 
кь рь нә*. 
15 Лә ма әwә ль бәр т’әх те Хwә де 

нә, 
 п’а рьст гә һа Wи да шәв у р’ож 

Wи дь һ’ә би ньн. 
 Йе ль сәр т’әхт р’у ньш ти, 

wе ко не Хwә ль сәр wан 
вә гь рә. 

* 7:14 Да ни йел 12:1; Мәт та 24:21. 
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16 Әwе иди нә т’и бьн, нә бьр’-
чи бьн 

 у нә жи тә’в у гәр ма йи йе ль 
wан хә*. 

17 Чьм ки әw Бәр хе кӧ го вә ка 
т’әхт да йә, 

 wе шь ван ти йе ль wан бь кә, 
 wан бь бә сәр ка ни йед ава 

жи йи не. 
 У Хwә де жи wе һ’ә му һе сь ред 

ч’ә’ вед wан па qьж кә»*. 

Мораһ’әфта

81Ча хе Әwи мо ра һ’әф-
та вә кьр, ә’з мен да wә кә 

нив сь һ’ә ти һәр тьшт сә qь-
р’и. 2Һьн ге мьн әw һәр һ’әфт 
мьл йа к’ә тед кӧ ль бәр Хwә де 
сә кь ни бун ди тьн, wан р’а һ’әфт 
бо р’и һа ть нә да йи не. 
3Мьл йа к’ә тә ки дьн бь хур-

дан га зе р’ин дест да һат, ль бәр 
го ри гә һа зе р’ин сә кь ни. Wи р’а 
гә ләк бь хур һа тә да йи не, wә ки 
бь т’ә ви дӧа йед щьм ә’ та Хwә де 
дай нә сәр го ри гә һа зе р’и нә ль 
бәр т’әх те Хwә де*. 4Ду йе wе 
бь ху ре т’ә ви дӧа йед щьм ә’ та 
Хwә де жь дәс те wи мьл йа к’ә ти 

бәр бь Хwә де бь льнд бу. 5Паше 
мьл йа к’әт әw бь хур данг һьл да, 
жь агь ре го ри гә һе ва да гьрт 
ави тә сәр ә’р де. Бу гӧ р’и ни йа 
дән гед ә’w ра бь рус ке бьрq вә да 
у ә’рд һ’ә жи йа. 

Һәрчарбор’ийедпешьн
6Һьн ге wан һәр һ’әфт мьл-

йа к’ә тед кӧ һ’әфт бо р’и йед wан 
һә бун к’а ре хwә кь рьн, кӧ ль 
бо р’и йа хьн. 
7Йе пе шьн ль бо р’и йе хьст, 

тәй рок у агьр ху не ва т’ә ва йи 
сәр ә’р де да ба ри. У жь се п’а ра 
п’а рә кә ә’р де шә wь ти, жь се 
п’а ра п’а рә кә да ра шә wь ти у 
һ’ә му ги һа йе шин шә wь ти*. 
8Мьл йа к’ә те дӧ да ль бо-

р’и йе хьст, тьш тә ки мә зь ни 
ми на ч’и йа ки агьр пе к’ә ти 
һа тә ави ть не на ва бә’ ре. У жь 
се п’а ра п’а рә кә бә’ ре бу хун, 
9жь се п’а ра п’а рә кә һ’әй wа нед 
бә’ ре да qьр’ бу у жь се п’а ра 
п’а рә кә гә ми йа wе ран бу. 
10Мьл йа к’ә те сь си йа ль бо-

р’и йе хьст у стәйр кә кә мә зь нә 
ми на qән ди ла алав пе к’ә ти жь 

* 7:16 Иша йа 49:10. 
* 7:17 Зә бур 23:1-2; Иша йа 25:8; 49:10. 
* 8:3 Дәр к’ә тьн 30:1-3. 
* 8:7 Дәр к’ә тьн 9:23-25; Һә зә ки й ел 38:22. 
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ә’з мен к’ә тә сәр п’а рә кә жь се 
п’а ред ч’ә ма у авед ка ни йа. 
11На ве wе стәйр ке Зь рич’к бу. 
Жь се п’а ра п’а рә кә ава бу зь-
рич’к у жь wе аве гә ләк мә рьв 
мь рьн, чьм ки әw ав тә’л бу. 

12Мьл йа к’ә те ча ра ль бо р’и йе 
хьст, жь се п’а ра п’а рә кә р’о йе, 
жь се п’а ра п’а рә кә һи ве у жь 
се п’а ра п’а рә кә стәйр ка дәрб 
стан дьн, ӧса кӧ жь се п’а ра п’а-
рә кә wан qа ри йа у жь се п’а ра 
п’а рә кә р’о же р’о на йи нә да, ӧса 
жи жь се п’а ра п’а рә кә шә ве*. 
13Һьн ге мьн ди на хwә да йе, 

wе тәй рә ки си мьр’ жор ә’з-
мен да дь фь р’и у мьн бь һист 
кӧ wи бь дән гә ки бь льнд гот: 
«Wәй, wәй, wәй ль сә ре бь нә-
ли йед ль р’у ба ри дь не, кӧ wе 
бәр дән ге wан бо р’и йед һәр се 
мьл йа к’ә тед ма йин к’әвьн, йед 
кӧ wе ль бо р’и йа хьн». 

Бор’ийапенща

91Мьл йа к’ә те пен ща ль бо-
р’и йе хьст у мьн ди на хwә 

да йе, ва стәйр кәк жь ә’з мен 

к’ә тә сәр р’у йе ә’р де у к’ь ли-
та дә ре гә ли йеф һәй-wайе wе 
стәйр ке р’а һа тә да йи не. 2Әwе 
дә ре гә ли йе һәй-wайе вә кьр, 
жь гә ли ду-ду хан дәр к’әт ми на 
ду йе к’у ра мә зьн у р’у йе р’о йе 
у һә wе гьрт*. 3Жь wе ду-ду ха не 
кӧ лиф дәр к’ә ть нә сәр р’у йе ә’р-
де, wан р’а qә wа та ми на qә wа та 
ду п’ьш кед ә’р де һа тә да йи не*. 
4Wан р’а һа тә го ть не, кӧ зь ра ре 
нә дь нә ги һе ә’р де, нә жи т’ӧ 
ши на йи йе у да ре, ле бь дь нә 
wан мә рь вед кӧ мо ра Хwә де 
ль сәр ә’ни йа wан т’ӧнә йә*. 
5Wан р’а һа тә да йи не, кӧ wан 
нә кӧ жьн, ле пенщ мә һа бь дь-
нә щә фе. Еша wан ми на еша 
ле хьс ть на ду пьш ка бу. 6Wан 
р’о жа да мә рь ве ль мь рь не бь-
гә р’ьн, ле wе qәт нә би ньн, әwе 
һ’әй ра мь рь не да бьн, ле мь рь не 
жь wан бь р’ә вә*. 
7Qьл хе wан кӧ ли йа ми на 

wан һәс па бун, йе кӧ бо на 
шер’ те нә һа зьр кь рь не. Ль сәр 
сә ре wан тьш тед ми на т’а щед 
зе р’ин һә бун у р’у йе wан мина 

* 8:12 Иша йа 13:10; Һә зә ки й ел 32:7; Йоел 2:10, 31; 3:15. 
* 9:2 Дәст пе бун 19:28. 
* 9:3 Дәр к’ә тьн 10:12-15. 
* 9:4 Һә зә ки й ел 9:4. 
* 9:6 Йе рә ми йа 8:3. 
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р’у йе мә рь ва бун*. 8П’о р’е сә-
ре wан ми на п’о р’е жь на бун 
у дь ра нед wан ми на дь ра нед 
ше ра бун. 9Еләк зь рь һ’едф wан 
һә бун, ми на йед һ’ә сь ни, дән-
ге бас кед wан ми на дән ге wан 
ә’рә ба бун, кӧ ча wа гә ләк һәсп 
wан дь к’ь ши ньн у да жо нә на-
ва шер’. 10Ми на ду п’ьш ка жи 
по ч’ед wан һә бун у сәр по ч’а 
жи дәр зи, к’и жа на да qә wа та 
wан һә бу кӧ пенщ мә һа ме рьв 
бь дь нә щә фе. 11Мьл йа к’ә те 
гә ли йе һәй-wайе ль сәр wан 
п’ад ша бу, кӧ на ве wи бь иб-
ра ниф «Аба дун» бу, бь йу на ни 
«Апо ли йон», кӧ те фә’м кь рь не: 
«Wе ран кьр». 
12Wә йа пе шьн дәр баз бу. Жь 

вьр шун да ва дӧ wә йе жи бен. 

Бор’ийашәша
13Мьл йа к’ә те шә ша ль бо-

р’и йе хьст у мьн дән гәк жь һәр 
чар сть ру йед го ри гә һа зе р’и нә 
ль бәр Хwә де бь һист, 14кӧ го тә 
wи мьл йа к’ә те шә ша, йе кӧ 
бо р’и дест да бу: «Wан һәр чар 
мьл йа к’ә тед кӧ ль бәр ч’ә ме 
Фь ра те йи мә зьн гь ре да йи нә 
вә кә». 15Һьн ге әw һәр чар мьл-

йа к’әт һа ть нә бәр’ да не, йед кӧ 
бо на wе сь һ’ә те, wе р’о же, wе 
мә һе у wе са ле һа ть бу нә һа-
зьр кь рь не, wә ки жь се п’а ра 
п’а рә кә мә рь ва йе бь кӧ жьн. 
16Мьн р’ә qә ма ор ди йед си йа ри 
бь һист кӧ дӧ сьд ми ли йон бу. 
17Wе ди ть но ке да һәсп у си йа-
ред wан мьн ва аһа хӧйа бун: 
Р’ән гед еләк зь рь һ’ед wан р’ән ге 
со ри ми на егьр, шир ки ми на 
qал ч’и ч’ә ке, qи ч’ь ки ми на к’ьр-
к’у те даф бун. Сә ре һәс пед wан 
ми на сә ре ше ра бун у жь дә ве 
wан агьр, ду у к’ьр к’ут дәр дь-
к’әт. 18Пе ван һәр се бә ла, жь 
се п’а ра п’а рә кә мә рь ва йе, пе 
агьр, ду у к’ьр к’у та кӧ жь дә ве 
ван дәр дь к’әт һа ть нә кӧш ть не. 
19Чьм ки qә wа та һәс па дәв у 
де лед wан да бун. Де лед wан 
ми на мә’ ра бун у сә ре wан 
һә бун, кӧ пе wан зьрар дь дан. 
20Әw мә рь вед ма йи нә кӧ пе 

ван бә ла нә һа ть нә кӧш ть не, 
жь wан п’у тед кӧ бь дәс тед 
хwә че кь рь бун вә нә гә р’и йан. 
Wа на дәс те хwә жь щьн һ’ә-
бан дь неф, жь wан п’у тед зе р’ә, 
зи вә, сь фь рә, кә вь рә, да рә кӧ 
на би ньн, на бь һен у на гә р’ьн 

* 9:7 Йоел 2:4. 
* 9:20 Зә бур 115:4-7. 
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нә к’ь шан дьн*. 21Ӧса жи жь 
кӧш ть не, сер ба зи йеф, бе на му си-
йе у дь зи йа хwә вә нә гә р’и йан. 

Мьлйак’әтук’ьтебабьч’укә
гӧломатккьри

101Һьн ге мьн мьл йа к’ә-
тә ки дь не йи зор дит кӧ 

жь ә’з мен дь һа тә хwа ре. Ә’wр 
ле wәр гьр ти бу у к’әс кә сор ль 
се ри бу, р’у йе wи ми на р’о йе 
бу, нь гед wи жи ми на сту нед 
егьр бун. 2Дәс те wи да к’ь те-
бә кә бь ч’у кә вә кь ри һә бу, нь ге 
хwә йи р’ас те да ни сәр бә’ ре, 
нь ге хwә йи ч’ә пе жи да ни сәр 
бә жеф 3у бь дән ге бь льнд ми на 
мь р’и ни йа шер кь рә qа р’ин. 
Ча хе кӧ wи кь рә qа р’ин, һәр 
һ’әфт гӧ р’и ни йед ә’w ра пе дән-
гед хwә хә бәр дан. 4Га ва wан 
һәр һ’әфт гӧ р’и ни йед ә’w ра 
хә бәр дан, мьн кьр кӧ бь нь ви-
сьм, ле жь ә’з мен дән гәк һат у 
гот: «Әw тьш тед кӧ һәр һ’әфт 
гӧ р’и ни йед ә’w ра го тьн, wан 
ә’йан нә кә, нә нь ви сә». 
5Һьн ге әw мьл йа к’ә те кӧ 

мьн ди ть бу, wә ки wи нь гәк 
да ни бу сәр бә’ ре у йәк жи сәр 
бә же, дәс те хwә йи р’ас те бәр бь 
ә’з мен бь льнд кьр 6у пе Әwи 

сонд хwар кӧ һ’ә та-һ’ә та йе 
Сах ә, аwа го ти пе Wи Йе кӧ 
ә’з ман, һ’ә му йед wе да, ә’рд, 
һ’ә му йед wе да у бә’р, һ’ә му йед 
wе да ә’фь ран дь нә у гот: «Иди 
wәх те дә рән ги нә к’ә вә. 7Ле 
га ва мьл йа к’ә те һ’әф та дәнг 
ль бо р’и йе хә, һьн ге wе әw 
сӧ р’а т’ьв ди ра Хwә де бе се ри, 
йа кӧ Wи ә’ла ми хӧ ла мед Хwә 
п’е хәм бә ра кь рь бу». 
8Пәй ве йә ке р’а wи дән ге кӧ 

мьн жь ә’з мен бь һис ть бу, ди са 
т’ә ви мьн хә бәр да у гот: «Һә р’ә, 
wе к’ь те ба вә кь ри жь дәс те wи 
мьл йа к’ә ти һьл дә, йе кӧ ль сәр 
бә’ ре у бә же сә кь ни йә»*. 9Әз 
жи чу мә щәм wи мьл йа к’ә ти у 
мьн же р’а гот: «К’а wе к’ь те ба 
бь ч’ук бь дә мьн». Әwи мьн р’а 
гот: «Һан ве һьл дә у бь хwә. Әве 
нав-дь ле тә да тә’л бә, ле дә ве 
тә да wе ми на һьн гьв ши рьн бә». 
10Һьн ге мьн к’ь те ба бь ч’ук жь 
дәс те мьл йа к’әт һьл да у хwар. 
Дә ве мьн да ми на һьн гьв ши рьн 
бу, ле ча хе мьн әw хwар, мьн 
нав-дь ле хwә да тә’ ла йи к’ьфш 
кьр. 11Wи ча хи мьн р’а һа тә 
го ть не: «Гә рә ке тӧ ди са ль сәр 
гә ләк щьм ә’ та, мь лә та, зь ма на 
у п’ад ша п’е хәм бәр ти йе бь ки». 

* 10:8-10 Һә зә ки й ел 2:8–3:3. 
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Дӧшә’дед
кӧп’ехәмбәртийедькьн

111Һьн ге qа ми шә киф ми на 
шь ва мьн р’а һа тә да йи не 

у һа тә го ть не: «Р’а бә, п’а рьст гә һа 
Хwә де у го ри гә һе чап кә у йед 
кӧ те да дь һ’ә би ньн жи бьж мь рә. 
2Ле һ’әw ша п’а рьст гә һе йә дәр ва 
бь һе лә у wе чап нә кә, чьм ки әw 
п’ут п’а рьс та р’аф һа тә да йи не. 
Әwе Ба жа ре Пи роз чьл дӧ мә-
һа бьн п’и йа да п’е пәс кьн*. 3У 
Әзе т’ә ми йе бь дь мә дӧ шә’ дед 
Хwә, әwе к’ӧрх хwә кь ри һ’ә зар 
дӧ сьд шест р’о жи п’е хәм бәр ти йе 
бь кьн». 4Әва на әw һәр дӧ да ред 
зәй т’у не у һәр дӧ шәм дан ьн, 
йед кӧ ль бәр Хӧ да не дьн йа йе 
дь сә кь ньн*. 5Һә гәр мә рь вәк кӧ 
бь хwа зә зь ра ре бь дә wан, агьр 
жь дә ве wан дәр дь к’ә вә, дьж-
мь нед wан һ’у фи хwә дь кә. У 
һә гәр мә рь вәк бь хwа зә зь ра ре 
бь дә wан, гә рә ке әw хwә ха ӧса 
бе кӧш ть не. 6Һ’ӧ кӧ ме ван һә йә, 
кӧ р’о жед п’е хәм бәр ти йа хwә да 
ә’з мен да дьн, wә ки ба ран нә ба-
рә. Ӧса жи һ’ӧ кӧ ме wан ль сәр 
ава һә йә, кӧ wан бь кь нә хун у 

к’ән ге жи бь хwа зьн, дь ка рьн һәр 
щу р’ә бә ла би нь нә сә ре дь не*. 
7Га ва әwа на шә’ дә ти йа хwә 

сәр һәв да би ньн, һьн ге әw щә’-
нә wь ре кӧ жь гә ли йе һәй-wайе 
дәр дь к’ә вә, wе т’ә ви wан шәр’ 
кә, wан бьн дәст кә у бь кӧ жә. 
8Щьн йа зед wан wе ль сәр мәй-
да на wи ба жа ре мә зьн ави ти 
бьн, ль wи щи йе кӧ Хӧ да не wан 
һәр дӧ йа һа тә хач кь рь неф, кӧ 
бь мә’ на р’ӧ һ’а ни же р’а «Со-
домф» у «Мь сьрф» те го ть не. 
9Жь һ’ә му щьм ә’ та, бә рә ка, 
зь ма на у мь лә та wе се р’ож у 
ни ва ль щьн йа зед wан бь нь-
һе р’ьн у нә һе льн кӧ щьн йа зед 
wан бь кь нә т’ьр ба. 10Бь нә ли йед 
ль р’у ба ри дь не wе дь ле хwә ль 
wан ша кьн у ша бьн, хә ла та 
жи һәв дӧ р’а бь ши ньн, чьм ки 
ван һәр дӧ п’е хәм бә ра щә фа 
дь да нә йед кӧ ль сәр р’у йе 
ә’р де дь ман. 
11Пәй се р’ож у ни ва р’а Хwә-

де р’ӧ һ’е жи йи не бәр wан да 
ани, әw р’а бу нә сәр п’и йа у 
хо фә кә мә зьн к’ә тә сәр йед 
кӧ әw ди тьн. 12Һьн ге wан һәр 
дӧ йа дән гә ки бь льнд жь ә’з мен 

* 11:2 Лу qа 21:24. 
* 11:4 Зә кә ри йа 4:3, 11-14. 
* 11:6 П’ад ша ти III, 17:1; Дәр к’ә тьн 7:17-19. 
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бьһист кӧ wан р’а гот: «Wә рь нә 
ве жо ре». У әwа на бәр ч’ә’ вед 
дьж мь нед хwә ә’w ра ва һьл к’ь-
ши йа нә ә’з мен. 13Wе сь һ’ә те 
ә’рд qа йим һ’ә жи йа, жь дә һә 
п’а ра п’а рә кә ба жер һьл ши йа 
у wе ә’рд һ’ә же да һ’әфт һ’ә зар 
мә рьв мь рьн, йед ма йин жи 
ч’ә’в тьр си йа йи бун, шь кь ри 
дь да нә Хwә де йе ә’з мен. 

14Wә йа дӧ да дәр баз бу. Ва йә, 
йа сь си йа wе зу ть ре бе. 

Дәнгебор’ийаһ’әфта:
Һ’әбандьнальә’змен

15Мьл йа к’ә те һ’әф та ль бо-
р’и йе хьст у ә’з мен да дән гед 
бь льнд һа тьн кӧ дь го тьн: 
 «П’ад ша ти йа дьн йа йе бу йа 

Хӧ да не мә у Мәсиһе Wи, 
 Әwе һ’ә та-һ’ә та йе п’ад ша-

ти йе бь кә»*. 
16Әw һәр бист чар р’ус пи йед 
кӧ ль бәр Хwә де сәр к’ӧр си йед 
хwә р’у ньш ть бун, хwә дә вә р’у-
йа ави тьн, сә ре хwә бәр Хwә де 
да нин 17у го тьн: 
 «Йа Хӧ дан Хwә де йе Һ’ә му 

Зо ра йи йе, 
 Йе һә йи у Йе һә бу йи, 

 әм шь кь ри йе дь дь нә Тә, 
 кӧ Тә qә wа та Хwә йә мә зьн 

станд 
 у дәст бь һ’ӧ кӧ ме Хwә кьр*. 
18 П’ут п’а рьст qьл qь лин, ле 

хә зә ба Тә һат. 
 Wәхт пе р’а гь һиш ти йә, кӧ 

ди wа на мь ри йа бь ки, 
 хә ла та бь ди хӧ ла мед Хwә, 

п’е хәм бә ра у щьм ә’ та Хwә 
 ӧса жи йед кӧ жь Тә дь тьр сьн, 

жь бь ч’у ка һ’ә та мә зь на. 
 Wәхт һат, кӧ qь р’а wан би ни, 

йед кӧ дь не хь раб дь кьн»*. 
19Пәй ве йә ке р’а п’а рьст гә һа 

Хwә де йә ә’з мен вә бу у wе да 
Сьн до qаф Пәй ма на Wи хӧйа 
бу. Бь рус ке бьрq дан, гӧ р’и ни йа 
дән гед ә’w ра һа тә бь һис ть не, 
ә’рд һ’ә жи йа у тәй рок ба ри. 

К’ӧлфәтузийаф

121Һьн ге ни ша нә кә мә зьн 
ә’з мен да хӧйа бу: К’ӧл-

фә тә ке р’о ль хwә wәр гьр ть бу, 
һив бь не п’и йа да у т’а щә ки жь 
донз дәһ стәйр ка жи ль се ри 
бу. 2Әw һ’әм лә бу у к’ә ть бу 
бәр за р’е, еша хwә дь к’ь шанд 
у дь кь рә qи р’ин. 

* 11:15 Дәр к’ә тьн 15:18; Зә бу ра 10:16; Да ни йел 2:44. 
* 11:17 Амос 3:13; Дәр к’ә тьн 3:14. 
* 11:18 Зә бур 2:1; Да ни йел 9:6; Амос 3:7; Зә бур 115:13. 
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3Пәй ве йә ке р’а ни ша нә кә 
дьн жи ә’з мен да хӧйа бу. Мьн 
ди на хwә да йе, ва зи йа киф зә-
ри мә зьн кӧ һ’әфт сә ри у дә һә 
сть ру йед wи һә бун у һ’әфт т’ащ 
жи ль сә ред wи бун*. 4По ч’а wи 
жь се п’а ра п’а рә кә стәйр кед 
ә’з мен к’ь шанд у ави тә сәр ә’р-
де. Әw зи йа ль бәр wе к’ӧл фә таф 
кӧ к’ә ть бу бәр за р’е сә кь ни, кӧ 
һә ма ча wа зар’ бь бә wе за р’е 
һ’у фи хwә кә. 5Wе к’ӧл фә те 
за р’ә кә кӧ р’ин ани, кӧ wе бь 
шьв да ра һ’ә сь ни шь ван ти йе ль 
һ’ә му мь лә та бь кә. Ле за р’а wе 
һа тә р’а һьш ть не, ль щәм Хwә де 
у бәр т’әх те Wи*. 6К’ӧл фәт жи 
р’ә ви бә р’и йеф, ль wи щи йе кӧ 
жь али йе Хwә де да же р’а һа ть бу 
һа зьр кь рь не, wә ки әw ль wьр 
һ’ә зар дӧ сьд шест р’о жи бе 
хwәй кь рь не. 
7Һьн ге ль ә’з мен шәр’ дәст 

пе бу. Мь ха йил мьл йа к’ә тед 
хwә ва т’ә ви зи йе шәр’ кьр, 
зи йе жи мьл йа к’ә тед хwә ва 
т’ә ви wан шәр’ кьр*. 8Ле зи йе 
да дәр, ә’з мен да жи иди щи дәст 

wан нә к’әт, 9әw зи йа йе мә зьн 
жор да һа тә ави ть не. Әва әw 
мә’ ре бә ре бу, кӧ же р’а ми ре-
щьн у шәй т’ан дь бе жьн, йе кӧ 
т’ә ма ми йа дь не ха ль фан ди йә. 
Әw мьл йа к’ә тед хwә ва жор да 
һа ть нә ави ть не сәр р’у йе ә’р де*. 

10Һьн ге мьн ль ә’з мен дән гә-
ки бь льнд бь һист кӧ гот: «Нь һа 
йә wәх те хь лаз кь рьнф, qә wат у 
п’ад ша ти йа Хwә де йе мә, ӧса 
жи һ’ӧ кӧ ме Мәсиһе Wи. Чьм ки 
Әw хәйб кь ре хушк-бь ред мә 
жор да һа тә ави ть не, йе кӧ шәв 
у р’ож бәр Хwә де йе мә хәй ба 
wан дь кьр*. 11Әwа на пе ху на 
Бәрх у хә бә ра шә’ дә ти йа хwә 
сәр wи к’ә тьн, ә’мь ре хwә һ’ә та 
мь рь не һ’ьз нә кь рьн. 12Аwа ша 
бьн, ә’з ман но у йед кӧ wан да 
дь ми ньн. Ле wәй ль ә’р де у ль 
бә’ ре, чьм ки ми ре щьн жор да 
сәр wә да һа тә ави ть не у әw жь 
һер се хwә дь хwә, кӧ занә wе 
һьн дь ки бь ми нә». 
13Га ва зи йе дит кӧ әw жор да 

һа тә ави ть не сәр ә’р де, пәй wе 
к’ӧл фә те к’әт, йа кӧ за р’а кӧр’ин 

* 12:3-4 Да ни йел 7:7; 8:10. 
* 12:5 Зә бур 2:9. 
* 12:7 Да ни йел 10:13, 21; 12:1. 
* 12:9 Дәст пе бун 3. 
* 12:10 Ибо 1:9-11; Зә кә ри йа 3:1. 
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ани бу. 14Дӧ бас кед тәй ре си-
мь р’и йә мә зьн wе к’ӧл фә те р’а 
һа ть нә да йи не, wә ки бь фь р’ә 
һә р’ә бә р’и йе, wи щи йе хwә, 
к’и дә ре жь зи йе дур wе се сал у 
ни ва бь һа та хwәй кь рь не. 15Һьн-
ге зи йе жь дә ве хwә ми на ч’ем 
ав бәр’ да пәй wе к’ӧл фә те, wә ки 
wе пе ле йе бь хә нь qи нә. 16Ле 
ә’р де али к’а ри йа wе к’ӧл фә те 
кьр, дә ве хwә вә кьр у әw ч’ә ме 
кӧ зи йе жь дә ве хwә бәр’ да бу 
да qӧр танд. 17Һьн ге wи зи йа йи 
һер са хwә ль wе к’ӧл фә те р’а кьр 
у чу, wә ки шә р’е хwә т’ә ви wан 
за р’ед wе йә ма йин бь кә, йед кӧ 
т’ә ми йед Хwә де хwәй дь кьн у 
шә’ дә ти йа бо на Иса дь дьн*. 
18Зи йа ль дә ве бә’ ре сә кь ни. 

Дӧщә’нәwьрдәрдьк’әвьн

131Һьн ге мьн ди на хwә 
да йе, ва щә’ нә wь рәк жь 

бә’ ре дәр дь к’әт. Һ’әфт сә ред 
wи у дә һә сть ру йед wи һә бун, 
ль сәр сть ру йед wи дә һә т’ащ 
бун у ль сәр һәр һ’әфт сә ред 
wи жи на вед к’ь фь ри-зь фь рийа 
бун. 2Әw щә’ нә wь ре кӧ мьн 
дит, ми на пь льнг бу, нь гед wи 
ми на лә пе һ’ьр’ ч’а бун у дә ве 

wи жи ми на дә ве ше ра бу. Ви 
зи йа йи qә wа та хwә, т’әх те хwә 
у һ’ӧ кӧ ме хwә йи мә зьн да wи 
щә’ нә wь ри. 3Сә ри ки ви щә’-
нә wь ри те бе жи бь рин дар ль 
бәр мь рь не бу, ле бь ри на wи 
һа тә qәнщ кь рь не. У т’ә ма ми-
йа дьн йа йе сәр wи щә’ нә wь ри 
ә’щеб ма йи ма. 4Wан сә ре хwә 
ль бәр зи йе да нин, кӧ wи һ’ӧ кӧ-
ме хwә да wи щә’ нә wь ри. Ӧса 
жи сә ре хwә ль бәр щә’ нә wьр 
да нин у го тьн: «Гә ло к’и ми на 
ви щә’ нә wь ри йә? У к’и дь ка рә 
т’ә ви ви шәр’ кә?» 

5Әви щә’ нә wь ри р’а изьн һа тә 
да йи не кӧ дә ве хwә бе мә’ ри фәт 
вә кә у к’ь фь ри йа бь кә, ӧса жи 
wи р’а һа тә да йи не, кӧ чьл дӧ 
мә һа бь һ’ӧ кӧ ме хwә бь кә*. 6Әwи 
һьн да ва Хwә де да дә ве хwә хь раб 
вә кьр у на ве Wи, ко не Wи у йед 
кӧ ә’з мен да дь ми ньн бе һӧр мәт 
кьр. 7Изьн wи р’а һа тә да йи не, 
кӧ т’ә ви щьм ә’ та Хwә де шәр’ 
кә у сәр к’ә вә. Ӧса жи һ’ӧ кӧ ме 
ль сәр һәр бә рә ке, щьм ә’ те, 
зь ма ни у мь лә ти wи р’а һа тә 
да йи не. 8Һ’ә му бь нә ли йед ль 
р’у ба ри дь не wе сә ре хwә ль бәр 
wи дай ньн, на вед к’и жа на жь 

* 12:17 Аһа жи те фә’м кь рь не: «У шә’ дә ти йа ә’ла мә ти йа Иса хwәй дь кьн». 
* 13:5-7 Да ни йел 7:8, 21, 25. 
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wәх те ә’фь ран дь на дьн йа йе да 
к’ь те ба жи йи не йә Бәр хе сәр-
же кь ри да нә һа ть нә нь ви са ре*. 
9 Гӧ һе к’е һә йә бь ра бь бь һе: 
10 Әwед кӧ йе дил к’ә ть не нә, 

wе дил бь к’ә вьн, 
 әwед кӧ йед бәр шур к’ә ть не 

нә, әwе бәр шур к’әвьн*. 
Ль вьр wе сә бьр у ба wә ри йа 
щьм ә’ та Хwә де кер бе. 
11Һьн ге мьн ди на хwә да йе, 

ва щә’ нә wь рә ки дьн жь ә’р де 
дәр дь к’әт, дӧ сть ру йе wи йә ми-
на йе бәр ха һә бун у ми на зи йе 
хә бәр дь да. 12Әви т’ә ма ми йа 
һ’ӧ кӧ ме щә’ нә wь ре пе шьн ль 
бәр wи хwә ха дь да хә ба те у 
п’е йи сәр ә’р де у бь нә ли йед wе 
дь кьр, wә ки сә ре хwә ль бәр wи 
щә’ нә wь ре пе шьн дай ньн, йе кӧ 
бь ри на wи йә кӧ бәр бь мь рь не 
дь бьр һа ть бу qәнщ кь рь не. 13Ви 
щә’ нә wь ри ни ша нед ӧса ә’ще бә 
мә зьн дь кь рьн, һ’ә та кӧ агьр жи 
жь ә’з мен ль бәр ч’ә’ ве мә рь ва 
да ви тә сәр ә’р де. 14Әwи пе wан 
ни ша нед кӧ wи р’а һа ть бу нә 
да йи не, wә ки ль бәр щә’ нә-
wь ре пе шьн бь кә, бь нә ли йед 
ль р’у ба ри дь не дь ха ль фан дьн. 

Әwи wан р’а гот, кӧ һ’әй кә лә ки 
wи щә’ нә wь ри че кьн, йе кӧ бь 
шур һа ть бу бь рин дар кь рь не у 
ди са сах бу. 15Һ’ӧ кӧм wи р’а һа тә 
да йи не, wә ки р’ӧһ’ бәр һ’әй кә ле 
щә’ нә wьр да би нә, кӧ һ’әй кә ле 
щә’ нә wьр хә бәр дә у бь ка рь бә 
әwед кӧ щә’ нә wьр нә һ’ә би ньн 
бь дә кӧш ть не. 16Әwи п’е йи сәр 
һ’ә му йа кьр, аwа го ти бь ч’ук у 
мә зь на, дәw лә ти у бә лән га за, 
аза у хӧ ла ма кӧ ни ша не бь-
дь нә сәр дәс те хwә йи р’ас те 
йан ә’ни йа хwә, 17wә ки т’ӧ 
кәс нь ка рь бә нә бь к’ь р’ә, нә 
жи бь фь ро шә, пеш ть ри wи, 
йе кӧ ни ша на щә’ нә wьр, аwа 
го ти на ве wи йан һ’ә са бе на ве 
wи сәр ә. 
18Ль вьр сәр wах ти кер те: 

Һ’ьш-аqь ле к’е һә йә, бь ра һ’ә-
са бе щә’ нә wьр бьж мь рә, чьм ки 
һ’ә са бе мә рь вә ки йә у һ’ә са бе 
wи шәш сьд шест шәш ә. 

Бәрхуйедхьлазбуйи

141Паше мьн ди на хwә 
да йе, ва Бәрх ль сә ре 

ч’и йа йе Си йо неф сә кь ни бу у 
сәд чьл чар һ’ә зар мә рьв т’ә ви 

* 13:8 Зә бур 69:28. 
* 13:10 Йе рә ми йа 15:2; 43:11. Нав һь нәк дәст нь ви са ра да аһа йә: «Әwе 
кӧ пе шур дь кӧ жьн, әwе жи пе шур һә р’ьн» (Бь ху ньн: Мәт та 26:52). 
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Wи бун, кӧ ль сәр ә’ни йа wан 
на ве Wи у на ве Ба ве Wи нь ви-
сар бун. 2Мьн жь ә’з мен дән гәк 
бь һист, ми на дән ге гә ләк ава у 
ми на дән ге гӧ р’и ни йа ә’w ра йә 
qа йим. Әw дән ге кӧ һа тә мьн, 
ми на дән ге мь qа ме чәнг ва на 
бу, кӧ ль чән гедф хwә дь хьн. 
3Wа на ль бәр т’әхт у ль бәр wан 
һәр чар р’ӧһ’ бә ра у р’ус пи йа 
сть ра нә кә ну дьс ть ра. Т’ӧ кәс 
нь ка рь бу wе сть ра не һин бу йа, 
пеш ть ри wан сәд чьл чар һ’ә-
за ред кӧ жь дьн йа йе һа ть бу нә 
к’ь р’и не. 4Әва на әw ьн, йед кӧ 
сә ре хwә жь на р’а да нә ни нә, 
әw йед бь к’ьрф ьн. Әва на пәй 
Бәрх дь чьн, к’ӧ да кӧ әw дь чә. 
Әва на жь на ва мә рь ва һа ть нә 
к’ь р’и не, ча wа бә реф дә рә мә та 
пе шьн кӧ Хwә де у Бәрх р’а бе нә 
да йи не. 5Дә рәw жь дә ве wан 
дәр нә к’ә ти йә, әw бе qӧ сур ьн. 

Семьлйак’әт
6Һьн ге мьн ди на хwә да йе, ва 

мьл йа к’ә тә ки дьн кӧ ә’з мен да 
дь фь р’и у Мьз ги ни йа wи йә 
һ’ә та-һ’ә та йе һә бу, wә ки wе 
Мьз ги ни йе бь дә йед р’у ба ри 
дь не, аwа го ти һ’ә му мь лә та, 

бә рә ка, зь ма на у щьм ә’ та. 7Wи 
бь дән гә ки бь льнд дь гот: «Жь 
Хwә де бь тьр сьн у шь кь ри йе 
бь дь нә Wи, чьм ки сь һ’ә та ди-
wан кь рь на Wи пе р’а гь һишт. 
Сә ре хwә бәр Wи дай ньн, Йе 
кӧ ә’рд у ә’з ман, бә’р у авед 
ка ни йа ә’фь ран дь нә». 

8Һьн ге мьл йа к’ә тә ки дьн пәй 
wи һат у гот: «Һьл ши йа, wе ран 
бу! Әw Ба би ло наф мә зьн, йа кӧ 
әw шә ра ва qа ви йаф хwә йә һар 
һ’ә му мь ләт да нә вә хwа рь не»*. 
9Пәй ве йә ке р’а мьл йа к’ә-

тә ки дьн жи пәй wан һат у бь 
дән гә ки бь льнд гот: «Әwе кӧ 
сә ре хwә ль бәр щә’ нә wьр у 
һ’әй кә ле wи дай нә у ни ша на 
wи сәр ә’ни йа хwә йан сәр 
дәс те хwә qә бул кә, 10әwе жь 
wе шә ра ва һер са Хwә де вә хwә, 
йа кӧ ав т’әв нә кь ри йә, к’а са 
Wи йә хә зә бе да да гьр ти йә. Әwе 
ль бәр мьл йа к’ә тед пи роз у ль 
бәр Бәрх агьр у к’ьр к’у те да щә-
фе бь к’ь ши нә*. 11Ду йе щә фе 
wан wе һ’ә та-һ’ә та йе бь к’ь шә 
у шәв у р’ож wе р’ь һ’ә ти йа wан 
т’ӧ нә бә, йед кӧ сә ре хwә бәр 
щә’ нә wьр у һ’әй кә ле wи да ти-
ньн у ни ша на wи ль сәр wан ә». 

* 14:8 Иша йа 21:9; Йе рә ми йа 51:8. 
* 14:10 Дәст пе бун 19:24; Һә зә ки й ел 38:22. 
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12Аwа ль вьр wе сә бь ра щьм ә’-
та Хwә де кер бе, йед кӧ т’ә ми йед 
Хwә де хwәй дь кьн у һьн да ва 
Исада амьн ьн. 
13Һьн ге мьн жь ә’з мен дән-

гәк бь һист кӧ гот: «Бь нь ви сә: 
Жь вьр шун да хwә зь ли нә әw 
мә рьв, йед кӧ бо на ба wә ри йа 
сәр Хӧ дан wе бь мь рьн». Р’ӧһ’ 
дь бе жә: «Бә ле! Әwе жь хә ба та 
хwә р’ь һ’әт бьн, чьм ки кь ред 
wан т’ә ви wан дь чьн». 

Нандьрунафр’уйеә’рде
14У мьн ди на хwә да йе, ва 

ә’w рә ки сь пи у «йә ки ми на 
кӧ р’еф ме рьв»* ль сәр wи ә’w ри 
р’у ньш ти бу. Т’а щә ки зе р’ин 
ль сә ре Wи бу у дә’ сә кә туж 
жи дест да бу**. 15Һьн ге мьл-
йа к’ә тә ки дьн жь п’а рьст гә һе 
дәр к’әт, бь дән гә ки бь льнд ль 
Әwи кӧ ль сәр ә’wр р’у ньш ти 
бу кь рә га зи у го те: «Дә’ са Хwә 
ба ве же бь дь ру, чьм ки әw сь һ’ә-
та нан дь ру неф һат, бә ре ә’р де 
иди гь һиш ти йә»*. 16Әwи кӧ 
ль сәр ә’wр р’у ньш ти бу дә’ са 

Хwә ави тә р’у йе ә’р де у ә’рд 
һа тә дь ру не. 
17Һьн ге жь wе п’а рьст гә һа 

ә’з мен мьл йа к’ә тә ки дьн дәр-
к’әт у дәс те wи да жи дә’ сә кә 
туж һә бу. 

18Wе һьн ге жь го ри гә һе мьл-
йа к’ә тә ки дьн дәр к’әт, кӧ һ’ӧ-
кӧ ме wи ль сәр егьр һә бу, әwи 
бь дән гә ки бь льнд ль йе хwә йе 
дә’ са туж кь рә га зи у го те: «Дә’-
са хwә йә туж ба ве жә гу ши йед 
ть ри йед ә’р де у бь чь нә, чьм ки 
ть ри йед wе иди гь һиш ть нә». 
19Wи мьл йа к’ә ти жи дә’ са хwә 
ави тә ә’р де, ть ри йед ә’р де чь нин 
у бо на һ’ьн щь р’ан дь не ави тә 
wи һ’әw зе мә зь ни хә зә ба Хwә де. 
20Әw ть ри wи һ’әw зи да һа ть нә 
һ’ьн щь р’ан дь не, кӧ жь ба жер 
дәр бу у жь һ’әwз хун к’ь ши йа, 
ху не ави тә гә ме һәс па, qа си 
һ’ә зар шәш сьд мәй да ни* гьрт. 

Һ’әфтмьлйак’әтуһ’әфтбәла

151Һьн ге мьн ль ә’з мен 
ни ша нә кә дь нә мә зьн 

у әщеб дит, һ’әфт мьл йа к’ә тед 

* 14:14 Шь ро вә кь рь на хә бә ра «йә ки ми на кӧ р’еф ме рьв» бьн р’еза 
Ә’йанти 1:13-да бь ху ньн. 
** 14:14 Да ни йел 7:13. 
* 14:15 Йоел 3:13. 
* 14:20 «Һ’ә зар шә сьд мәй дан» бь һ’ә са бе нь һа дь кә се сьд ки ло ме тьр. 
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хwә йе һ’әфт бә ла йед ахь ри йе 
пе к’и жа на wе хә зә ба Хwә де 
бь һа та се ри. 2Wи ча хи мьн 
тьш тә ки ми на бә’ рә кә шу шә 
егьр ва т’ә ва йи дит, ӧса жи 
әwед кӧ щә’ нә wьр, һ’әй кә ле 
wи у һ’ә са бе на ве wи бьн дәст 
кь рь бун. Әва на сәр бә’ ра шу шә 
сә кь ни бун, чән гед кӧ Хwә де 
да бу нә wан дәс тед wан да бун 
3у сть ра на Му са йеф хӧ ла ме 
Хwә де у сть ра на Бәрх дьс ть ран: 
«Кь ред Тә мә зьн у ә’щеб ьн 
Хӧ дан Хwә де йе Һ’ә му Зо ра йи йе! 
Р’и йед Тә р’аст у сәр һә qи йе нә, 
йа П’ад ша йе мь лә та*. 
4 Хӧ дан, к’и жь Тә wе нә тьр сә 
 у р’у мә те нә дә wи на ве Тә? 
 Чьм ки Тӧ т’ә не Йе пи роз и. 
 Һ’ә му мь лә те бәр бь Тә бен 
 у сә ре хwә бәр Тә дай ньн, 
 чьм ки кь ред Тә йә р’аст хӧйа 

бун»*. 
5Пәй ван тьш та р’а мьн ди-

на хwә да йе, ва п’а рьст гә һа 
ә’з мен вә бу, аwа го ти Ко неф 
Шә’ дә ти йе. 6Әw һәр һ’әфт 
мьл йа к’ә тед хwә йе һәр һ’әфт 
бә ла жь п’а рьст гә һе дәр к’ә тьн. 

К’ь та нед па qь жә бьр qок ль 
wан бун у мә лах тед зе р’ин ль 
син гед wан бун. 7Һьн ге жь һәр 
чар р’ӧһ’ бә ра йә ки һ’әфт т’а сед 
зе р’и нә хә зә ба wи Хwә де йи ва 
т’ь жи, Йе кӧ һ’ә та-һ’ә та йе Сах 
ә, да нә wан һәр һ’әфт мьл йа-
к’ә та. 8П’а рьст гәһ ду йе р’у мә та 
Хwә де у qә wа та Wи ва т’ь жи 
бу у т’ӧ кәс нь ка рь бу бь к’ә та 
п’а рьст гә һе, һ’ә та кӧ һәр һ’әфт 
мьл йа к’ә та, һәр һ’әфт бә ла 
нә ани на се риф*. 

Һ’әфтт’аседхәзәбаХwәде

161Һьн ге мьн дән гә ки 
бь льнд жь п’а рьст гә һе 

бь һист кӧ го тә һәр һ’әфт мьл-
йа к’ә та: «Һә р’ьн, һәр һ’әфт 
т’а сед хә зә ба Хwә де бь р’е жь нә 
сәр ә’р де». 
2Мьл йа к’ә те пе шьн чу т’а са 

хwә р’е тә сәр ә’р де, п’ь зь кед 
п’и сә хь раб ль сәр wан мә рь ва 
дәр к’ә тьн, йед кӧ ни ша на щә’-
нә wьр ль сәр wан бу у сә ре хwә 
ль бәр һ’әй кә ле wи да ни бун*. 
3Йе дӧ да т’а са хwә р’е тә 

сәр бә’ ре, бә’р бу ми на ху на 

* 15:3 Qа ну на Дӧ ща ри 32:4; Зә бур 145:17; Йе рә ми йа 10:10. 
* 15:4 Йе рә ми йа 10:6-7; Зә бур 86:9; Ма ла хи 1:11. 
* 15:8 Дәр к’ә тьн 40:34; П’ад ша ти III, 8:10-11; Иша йа 6:1-4. 
* 16:2 Дәр к’ә тьн 9:10. 
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мьрийа у һ’ә му һ’әй wа нед 
бә’ ре да qьр’ бун. 
4Йе сь си йа т’а са хwә р’е тә 

сәр ч’ә ма у авед ка ни йа, әw 
бу нә хун*. 5Wи ча хи мьн дән ге 
мьл йа к’ә те ава бь һист кӧ гот: 
 «Тӧ сәр р’ас ти йе йи, 
 Йе һә йи, Йе һә бу йи у Йе 

пи роз и, 
 кӧ Тә ди wа нед бь ви аwайи 

кь рьн*. 
6 Чьм ки wан ху на щьм ә’ та 

Хwә де у п’е хәм бә ра р’ет 
 у Тә хун ль wан да вә хwа-

рь не. 
 Р’аст әw хӧ ре ве йә ке нә»*. 
7Һьн ге мьн дән ге го ри гә һе 
бь һист, кӧ аһа гот: 
 «Бә ле, йа Хӧ дан Хwә де йе 

Һ’ә му Зо ра йи йе*, 
 ди wа нед Тә р’аст у һәq ьн». 
8Мьл йа к’ә те ча ра т’а са хwә 

р’е тә сәр р’о йе у wе р’а һа тә 
да йи не, кӧ мә рь ва йе бь егьр 
бь qә ли нә. 9Һьн ге мә рьв жь 
дәст шә wа та гәр ма йи йе һа ть-
нә qә лан дь не у к’ь фь ри на ве 

Хwә де кь рьн, кӧ һ’ӧ кӧ ме Wи ль 
сәр ван бә ла һә йә. Ле әw жь 
кь ред хwә йә хь раб вә нә гә р’и-
йан, wә ки шь кь ри бь да на Wи. 
10Мьл йа к’ә те пен ща т’а са 

хwә р’е тә сәр т’әх те щә’ нә wьр 
у тә’ рис та ни һа тә сәр п’ад ша-
ти йа wи, жь еше мә рь ва зь ма не 
хwә дь гәс тьн* 11у жь дәст еша 
у п’ь зь ка к’ь фь ри ль Хwә де йе 
ә’з мен кь рьн, ле жь кь ред хwә йә 
хь раб вә нә гә р’и йан. 
12Мьл йа к’ә те шә ша т’а са 

хwә р’е тә сәр ч’ә ме Фь ра те йи 
мә зьн, ава ч’ем ч’ь ки йа, wә ки 
р’е бо на п’ад шед р’о һь ла те бе 
һа зьр кь рь не*. 13Һьн ге мьн ди на 
хwә да йе, ва се р’ӧ һ’едф һ’ә ра мәф 
ми на бә qа, жь дә ве wи зи йа йи, 
жь дә ве щә’ нә wьр у жь дә ве 
п’е хәм бә ре дә рәw дәр дь к’ә тьн. 
14Әва на әw р’ӧ һ’ед щь на бун, 
йед кӧ ни ша нед ә’щеб дь кьн. 
Әw дь чь нә щәм һ’ә му п’ад шед 
дьн йа йе, wә ки wан бь щь ви ньн, 
бо на шә р’е wе Р’о жа Мә зь нә 
Хwә де йе Һ’ә му Зо ра йи йе. 

* 16:4 Дәр к’ә тьн 7:17-21. 
* 16:5 Дәр к’ә тьн 3:14; Зә бур 145:17. 
* 16:6 Зә бур 79:3; Иша йа 49:26. 
* 16:7 Зә бур 19:9; 119:37. 
* 16:10 Дәр к’ә тьн 10:21. 
* 16:12 Иша йа 11:15. 
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15«Ва йә Әзе ми на дь за бем! 
Хwә зи ль wи, йе кӧ һ’ьш йар 
дь ми нә у к’ьн щед хwә хwәй 
дь кә, wә ки тә’ зи нә гә р’ә у ә’й ба 
wи хӧйа нә бә!» 
16Һьн ге wан р’ӧ һ’а әw п’ад-

ша щь ван дь нә wи щи йи кӧ бь 
иб ра ни же р’а «Һар мә гә дон» 
те го ть не. 
17Мьл йа к’ә те һ’әф та т’а са 

хwә р’е тә сәр һә wе у жь т’әх те 
п’а рьст гә һе дән гә ки бь льнд 
дәр к’әт у гот: «Һа тә се ри!» 
18Һьн ге бь рус ке ле да, бу гӧ-
р’и ни йа дән ге ә’w ра у ә’рд ӧса 
qа йим һ’ә жи йа, кӧ жь wе р’о жа 
ин сан дь не к’ә ти йә һ’ә та нь һа 
ә’рд аһа нә һ’ә жи йа йә. Ә’рд-
һ’әж һа qас qа йим бу! 19Ба жа ре 
мә зьн бу се п’а ра у ба жа ред 
мь лә та wе ран бун. Ба би ло на 
мә зьн һа тә би ра Хwә де, wә ки 
wе к’а са хwә йә шә ра ва хә зә ба 
гь ран ва бь дә wе. 20Һ’ә му гь рав 
бә та вә бун у ч’и йа иди нә һа ть нә 
хӧ йа не. 21Жь ә’з мен тәй ро ка 
гь рә wә кә пен щи ки ло гра ме 
сәр мә рь ва да ба ри. Мә рь ва жь 
дәст ле да на тәй ро ке к’ь фь ри ль 
Хwә де кь рьн, чьм ки әва бә ла 
гә лә ки гь ран бу*. 

Макаqавийе

171Жь wан һәр һ’әфт мьл-
йа к’ә тед кӧ хwә йе һәр 

һ’әфт т’а са бун, йә ки һат т’ә-
ви мьн хә бәр да у гот: «Wә рә 
ве дә ре, әз ди wа на wе qа ва бь 
нав у дәнг ни ша ни тә кьм, йа 
кӧ ль сәр гә ләк ава р’у ньш ти 
йә*. 2П’ад шед дьн йа йе т’ә ви ве 
qа ви кь рьн у бь нә ли йед р’у ба-
ри дь не пе шә ра ва qа ви йа wе 
сәрх wәш бун». 
3Һьн ге Р’ӧ һ’е Пи роз һа тә 

сәр мьн, wи мьл йа к’ә ти әз 
бь рь мә бә р’и ке. Мьн ди на хwә 
да йе, ва жь нәк ль сәр щә’ нә-
wь рә ки со ре гә вәз си йар, кӧ 
сәр да-пе да жь һәр али йа ва 
бь на вед к’ь фь ри й ед һьн да ва 
Хwә де да т’ь жи бун у һ’әфт 
сә ред wи у дә һә сть ру йед wи 
һә бун. 4Әw к’ӧл фә та к’ьн ща 
ширкф у со ре гә вәз ва wәр гьр ти 
бу, пе зер’, кә вь ред qи мәт, лал 
у дӧр’ ваф хә мь ли бу. К’а сә кә 
зе р’ин дәс те wе да бу, әw к’ас 
жи к’ь ре ти у мьр’ да р’и йа qа-
ви йа wе ва да гьр ти бу. 5Ль сәр 
ә’ни йа wе на вә ки сӧр’ нь ви-
сар бу: БА БИ ЛО НА МӘ ЗЬН, 

* 16:21 Дәр к’ә тьн 9:23. 
* 17:1 Йе рә ми йа 51:12-13. 
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МА КА QА ВА У К’ЬРЕТИЙЕД 
ДЬН ЙА ЙЕ. 6Мьн ди на хwә 
да йе, wе әw к’ӧл фә та пе ху на 
щьм ә’ та Хwә де у пе ху на шә’ дед 
Иса сәрх wәш бу йә. 

Га ва кӧ мьн әw дит, әз гә-
лә ки ә’щеб ма йи мам. 7Һьн ге 
wи мьл йа к’ә ти мьн р’а гот: «Тӧ 
чь ма ә’щеб ма йи ма йи? Әзе 
сӧ р’а wе к’ӧл фә те у сӧ р’а wи 
щә’ нә wь ре кӧ әwа ле си йар 
ә, к’и жан кӧ һ’әфт сә ред wи 
у дә һә сть ру йед wи һә нә, тә-
р’а бе жьм. 8Әw щә’ нә wь ре кӧ 
тә дит, wәх тә ке һә бу, ле нь һа 
т’ӧнә. Әwе зу ть ре жь гә ли йе 
һәй-wайе дәр к’ә вә у һә р’ә ӧн да 
бә. Бь нә ли йед р’у ба ри дь не йә 
кӧ на вед wан жь wәх те ә’фь-
ран дь на дьн йа йе да к’ь те ба 
жи йи не да нә һа ть нә нь ви са ре, 
wе ә’щеб ма йи бь ми ньн, га ва 
wи щә’ нә wь ри бь би ньн, йе кӧ 
һә бу у нь һа т’ӧнә, ле wе һә бә. 

9Ль вьр һ’ьш-аqьл кер те. Әw 
һәр һ’әфт сә ри, һ’әфт ч’и йа нә, 
сәр к’и жа на әw к’ӧл фәт р’у-
ньш ти йә, ӧса жи һ’әфт п’ад ша 
нә. 10Жь wан пенщ к’ә ть нә, 
йәк һә йә, йе дьн һе нә һа ти йә 
у га ва бе, гә рә ке һь нәк wәхт 
бь ми нә. 11Әw щә’ нә wь ре кӧ 

wәх тә ке һә бу у нь һа т’ӧнә, әw 
хwә ха жи п’ад ше һ’әйш та йә. 
Әw йә ки жь wан һәр һ’әф та йә 
у wе һә р’ә ӧн да бә. 
12Әw һәр дә һә сть ру йед кӧ 

тә ди ть нә, дә һә п’ад ша нә, кӧ 
һе п’ад ша ти нә стан дь нә, ле 
бә ле wе һ’ӧ кӧм бьс ти ньн, кӧ 
т’ә ви щә’ нә wьр бо на сь һ’ә тә ке 
п’ад ша ти йе бь кьн*. 13Мә рә ме 
ван һәр дә һа йәк ә, әwе qә wат 
у һ’ӧ кӧ ме хwә бь дь нә щә’ нә-
wьр. 14Әва на wе т’ә ви Бәрх 
шәр’ бь кьн, ле Бәрх т’ә ви йед 
га зи кь ри, бь жар ти у амь на wе 
ль сәр wан бь ка рь бә, чьм ки әw 
Бәрх Хӧ да не хӧ да на у П’ад ше 
п’ад ша йә». 
15Һьн ге мьл йа к’әт мьн р’а 

гот: «Әw авед тә ди тьн кӧ әwа 
qав ль сәр wан р’у ньш ти йә, 
әw щьм ә’т ьн, ә’ла ләт ьн, мь-
ләт у зь ман ьн. 16Әw һәр дә һә 
сть ру йед кӧ тә ди тьн, ӧса жи 
щә’ нә wьр wе һәв р’а бь жә нь нә йа 
qав. Әwе дәс те wе жь һәр тьш ти 
бь кьн, wе тә’ зи кьн у гош те wе 
бь хwьн, егьр да бь шә wь ти ньн. 
17Чьм ки Хwә де әв йәк кь рә дь-
ле wан, кӧ хwәс ть на Wи бь кьн 
у сәр не тә ке бьн, п’ад ша ти йа 
хwә бь дь нә щә’ нә wьр, һ’ә та 

* 17:12 Да ни йел 7:24. 
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кӧ хә бә ред Хwә де бе нә се ри. 
18Әw жь на кӧ тә дит, әw ба жа ре 
мә зьн ә, йе кӧ п’ад ша ти йе ль 
сәр п’ад шед дьн йа йе дь кә». 

WеранбунаБабилонеф

181Пәй ван тьш та р’а мьн 
ди на хwә да йе, wе мьл-

йа к’ә тә ки дьн жь ә’з мен дь һа тә 
хwа ре. Әw хwә йе һ’ӧ кӧ ме мә зьн 
бу у жь дин да ра wи р’у йе ә’р де 
р’о на йи бу. 2Әwи бь дән гә ки 
бь льнд кь рә га зи у гот: 
 «Һьл ши йа, wе ран бу, Ба би-

ло на мә зьн! 
 Әw бу щи-wар, мьс к’ә не 

щь на 
 у сь т’а ра һ’ә му р’ӧ һ’ед һ’ә рам, 
 qә лет ка һ’ә му тәй рә дед нә-

п’а кә мьр’ дар’*. 
3 Чьм ки жь wе шә ра ва qа ви йа 

wе йә һар 
 һ’ә му мь лә та һьл да вә хwар, 
 п’ад шед дьн йа йе т’ә ви wе 

qа ви кь рьн, 
 ба зьр га нед дьн йа йе жь агь ре 

дь ле wе дәw лә ти бун»*. 
4Ль вьр мьн жь ә’з мен дән-

гә ки дьн бь һист кӧ гот: 

 «Жь на ва wе дәр к’ә вьн, щьм-
ә’ та Мьн, 

 wә ки һун нә бь нә һә вал-п’а-
ред гӧ нед wе 

 у жь бә ла йед wе п’а ре нәс-
ти ньн*. 

5 Чьм ки гӧ нед wе сәр һәв щи 
бу нә гь һиш ть нә һ’ә та ә’з-
мен 

 у Хwә де нә р’ас ти йед wе ани-
нә би ра Хwә*. 

6 Wе чь кь рь бә ӧса жи һун 
би нь нә сә ре wе 

 у ль анә го ри кь ред wе, 
 дӧ щар һа qа си ле вә гә р’и ньн, 
 әw к’а са кӧ wе бо на wә да-

гьрт, 
 һун дӧ щар тә’л ль wе бь дь нә 

вә хwа рь не*. 
7 Чь qас р’у мә та хwә бь льнд 

кь ри йә 
 у к’е фа дь ле хwә дәр баз кь-

ри йә, 
 һа qа си щә фа-ши не сәр да 

би ньн. 
 Чьм ки дь ле хwә да аһа дь-

бе жә: 
 ‹Әз ча wа п’ад ша р’у ньш ти 

мә, 

* 18:2 Иша йа 21:9; 13:21; Йе рә ми йа 50:39. 
* 18:3 Иша йа 23:17; Йе рә ми йа 51:7. 
* 18:4 Иша йа 52:11; Йе рә ми йа 50:8; 51:6. 
* 18:5 Дәст пе бун 18:20-21; Йе рә ми йа 51:9. 
* 18:6 Зә бур 137:8; Йе рә ми йа 50:15. 
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 у нә жь нә би мә, 
 т’ӧ щар әзе ши не нә би ньм›*. 
8 Лә ма жи на ва р’о жә ке да wе 

бә ла йед wе сәр wе да бен: 
 Нә хwә ши йа һ’ал, шин у хә-

ла йи у wе бь бә хӧ ре егьр. 
 Чьм ки әw Хӧ дан Хwә де qә wат 

ә, йе кӧ ди wа на wе дь кә». 
9П’ад шед дьн йа йе, йед кӧ 

пе р’а qа ви у к’еф кь рь нә, га ва 
ду йе шә wа та wе бь би ньн, wе 
бь гь рин у сәр wе ши не бь кьн. 
10Жь тьр са щә фе wе, әwе ль 
дур бь сә кь ньн у бе жьн: 
 «Ах, ах ба жа ре мә зьн, 
 ба жа ре зор, Ба би лон! 
 Ди wа на тә сь һ’ә тә ке да сәр 

тә да һат»*. 
11Ба зьр га нед дьн йа йе wе ль 

сәр wе бь гь рин у ши не бь кьн, 
чьм ки иди т’ӧ кә се тьш тед wа нә 
фь ро та не нә к’ь р’ә: 12Һур-му-
ред зер’, зив, кә вь ред qи мәт, 
лал-дӧр’, к’ь та не qи мәт, п’ар-
ч’ед ширкф, һә вьр мьш, п’ар ч’ед 
со ре гә вәз, һәр да ра бин хwәш 
у һәр тьш тед жь qи лед фи ла, 
тьш тед жь да ред һә рә qи мәт, 
жь сь фьр, һ’ә сьн у мәр мәр, 

13ӧса жи дар чинф, бь һа рә та 
бин хwәш, бь хур, р’у не бин-
хwәш, бь ху реф ә’рә би, шә рав, 
бь зь ре зәй т’у не, аре хас, гә ньм, 
дә wар, пәз, һәсп, ә’рә бә, хӧ лам 
у р’ӧ һ’ед ин сен жи. 14Ба зьр га не 
бе жьн: «Әw тьш тед дь ле тә да йә 
ши рьн жь дәс те тә чун у һ’ә му 
тьш тед р’әw шә бьр qок жь тә 
бь ри йан, иди т’ӧ щар әw дәст 
тә на к’ә вьн». 15Әw ба зьр га нед 
ван тьш та, йед кӧ пе Ба би ло не 
дәw лә ти бь бун, wе жь тьр са щә-
фе wе дур бь сә кь ньн бь гь рин, 
ба ве жь нә сәр wе 16у бе жьн: 
 «Ах, ах ба жа ре мә зьн, 
 кӧ тә к’ь та не qи мәт, п’ар ч’е 

ширк у со ре гә вәз ль хwә 
wәр гьр ть бу 

 у бь зер’, кә вь ре qи мәт, 
лал-дӧр’ ва хә мь ли бу йи!* 

17 Һа qас һә букф сь һ’ә тә ке да 
п’уч’ бу чу». 

Һ’ә му сәр да ред гә ми йа у си-
йа ред гә ми йа, гә ми ва наф у 
һ’ә му йед кӧ пе хә ба та сәр бә’ ре 
ә’бу ре хwә дь кь рьн, дур сә кь-
нин* 18у ча хе ду йе шә wа та wи 
ди тьн, кь рь нә qи р’ин у го тьн: 

* 18:7-8 Иша йа 47:7-9. 
* 18:10 Һә зә ки й ел 26:17. 
* 18:16 Һә зә ки й ел 28:13. 
* 18:17 Һә зә ки й ел 27:26-34; Иша йа 23:14. 
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«Гә ло ба жа рә ки дьн ми на ви 
ба жа ре мә зьн һә бу?» 19Хwә ли 
ль сә ре хwә кь рьн, бь шин у 
гь ри кь рь нә qи р’ин у го тьн: 
 «Ах, ах ба жа ре мә зьн, 
 wә ки һ’ә му йед бә’ ре да йә 

хwә йи гә ми 
 пе һә бу ка wи йә хь не бу йи 

дәw лә ти бь бун, 
 ча wа сь һ’ә тә ке да wе ран бу 

чу!» 

20 Ә’з ма но, щьм ә’ та Хwә де, 
шан ди у п’е хәм бәр но! 

 Дь ле хwә ша кьн ль wи ба-
жа ри, 

 кӧ Хwә де һ’әй фа wә жь wи 
һьл да. 

21Һьн ге мьл йа к’ә тә ки qә wат, 
кә вь рәк ми на бә ра шә ки мә зьн 
һьл да, ави тә бә’ ре у гот: 
 «Бь ви аwайи жи ба жа ре 

мә зьн Ба би лон wе qа йим 
жор да бе ави ть не 

 у иди т’ӧ щар wе хӧйа нә бә*. 
22 Wе иди дән ге чәнг, саз бәнд, 

бь лур ван у бо р’и ван 
 нав тә да т’ӧ щар нә йе бь-

һис ть не. 
 Wе иди һос та ки т’ӧ п’е шә йиф 

 т’ӧ щар нав тә да хӧйа нә бә. 
 Wе иди дән ге бә ра ша жи 
 т’ӧ щар нав тә да нә йе бь-

һис ть не*. 
23 Wе иди ч’ь ру си йа ч’ь ре жи 
 т’ӧ щар нав тә да хӧйа нә бә 
 Wе иди дән ге бук-зә’ ве жи 
 т’ӧ щар нав тә да нә йе бь-

һис ть не. 
 Ба зьр га нед тә гь рә гь ред 

дьн йа йе бун 
 у һ’ә му мь ләт бь сер ба зи йа 

тә жь р’е ха ль финф*. 
24У ху на п’е хәм бәр у щьм ә’ та 
Хwә де к’ә тә сту йе wи ба жа ри, 
бә ле ху на wан һ’ә му йа кӧ ль 
сәр р’у йе ә’р де һа ть нә р’е ть не». 

Шабунальә’змен

191Пәй ван йәка р’а, мьн ль 
ә’з мен дән гә ки бь льнд 

бь һист, ми на дән ге ә’ла лә тә кә 
гь ран кӧ дь гот: 
 «Һа ле лу йаф! 
 Хь лаз бун, р’у мәт у qә wат 

йед Хwә де йе мә нә! 
2 Ди wа нед Wи р’аст у һәq ьн. 
 Әwи ди wа на wе qа ве кьр 
 йа кӧ пе qа ви йа хwә дь не 

һ’ә р’ь манд 

* 18:21 Йе рә ми йа 51:63-64; Һә зә ки й ел 26:21. 
* 18:22 Иша йа 24:8; Һә зә ки й ел 26:13. 
* 18:23 Йе рә ми йа 25:10. 
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 у һ’әй фа ху на хӧ ла мед Хwә де 
жь wе һьл да»*. 

3Ща ра дӧ да го тьн: 
 «Һа ле лу йа! 
 Һ’ә та-һ’ә та йе ду йе жь wе 

бь к’ь шә»*. 
4Һәр бист чар р’ус пи у һәр 

чар р’ӧһ’ бәр дә вә р’у йа чун у 
сә ре хwә ль бәр wи Хwә де йе 
ль сәр т’әхт р’у ньш ти да нин 
у го тьн: 
 «Амин, Һа ле лу йа!» 
5Һьн ге дән гәк жь т’әхт һат 

у гот: 
 «Һ’ә му хӧ ла мед Wи йә кӧ жь 

Wи хоф дь кьн, 
 бь ч’ук у мә зьн пә сь не Хwә-

де йе мә бь дьн»*. 
6Һьн ге мьн дәнг бь һист, ча wа 

дән ге ә’ла лә тә кә гь ран, ми на 
дән ге хӧ лә-хӧ ла гә ләк ава у 
ми на дән ге гӧ р’и ни йа ә’w ра йә 
qа йим кӧ дь го тьн: 
 «Һа ле лу йа! 
 Чьм ки Хӧ дан Хwә де йе мә йи 

Һ’ә му Зо ра йи йе 

 дәст бь п’ад ша ти йе кьр*. 
7 Әм Wи р’а гӧл дьн у ша бьн 
 у шь кь ри йе бь дь нә Wи, 
 чьм ки дә’ wа та Бәрх пе р’а 

гь һишт 
 у дәр гис ти йа Wи к’а ре хwә 

кь ри йә. 
8 Бо на ль хwә кь рь не 
 к’ь та не бьр qо ки па qьж же р’а 

һа тә да йи не». 
(Әw к’ь тан ни ша на кь рь нед 
щьм ә’ та Хwә де йә р’аст ьн.)* 

9Һьн ге wи мьл йа к’ә ти мьн р’а 
гот: «Бь нь ви сә: Хwә зи ль wан, 
кӧ бо на ша йи йа дә’ wа та Бәрх 
һа ть нә т’әг лиф кь рь не!» Сәр да 
зе дә кьр гот: «Ай әв ьн хә бә ред 
Хwә де йә р’аст»*. 
10Wи ча хи әз дә вә р’у чу мә 

нь га, кӧ сә ре хwә ль бәр wи 
дай ньм, ле әwи мьн р’а гот: «Ве 
йә ке нә кә! Әз жи һә вал-хӧ ла мә-
ки ми на тә у wан хушк-бь ред тә 
мә, к’и жан ә’ла мә ти йа Исайә 
р’аст хwәй дь кьн*. Сә ре хwә 
ль бәр Хwә де дай нә. Чьм ки әw 

* 19:2 Зә бур 19:9; 119:37; Qа ну на Дӧ ща ри 32:43; Зә бур 79:10. 
* 19:3 Иша йа 34:10. 
* 19:5 Зә бур 22:23; 134:1; 115:13. 
* 19:6 Дәр к’ә тьн 15:18; Зә бур 22:28; Да ни йел 7:14. 
* 19:8 Иша йа 61:10. 
* 19:9 Мәт та 22:2-14. 
* 19:10 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Шә’ дә ти йе бо на Иса дь дьн». 
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р’ас ти йа кӧ Иса ә’лам кьр әw 
п’е хәм бә ра дь дә хә бәр да не**». 

Һәспебозусийареwи
11Һьн ге мьн ди на хwә да йе, 

ә’з ман вә бу, ва йә һәс пә ки боз, 
кӧ си йа ре Wи р’а Амьн у Р’аст 
дь го тьн. Әw ди wан кь рь не у 
шә р’е Хwә да сәр р’ас ти йе йә. 
12Ч’ә’ вед Wи ми на ала ва егьр 
бун у гә ләк т’ащ ль сә ре Wи 
бун. На вәк сәр Wи нь ви сар бу, 
кӧ пеш ть ри Wи т’ӧ кә си нь за-
нь бу. 13К’ьн щә кә ху не да кь ри 
ле бу у на ве Wи Хә бә ра Хwә де 
бу*. 14Ор ди йед ә’з мен жи ль 
һәс пед бо зә си йар к’ь та нед 
чил-qәр qа шә па qьж ль wан 
пәй Wи дь чун. 15Жь дә ве Wи 
шу рә ки туж дәр дь к’әт, wә ки 
ль мь лә та хә. Әwе пе шьв да-
ра һ’ә сь ни шь ван ти йе ль wан 
бь кә, wи һ’әw зе шә ра ва хә зә ба 
Хwә де йе Һ’ә му Зо ра йи йе да 
wан бь һ’ьн щь р’и нә. 16Ль сәр 
к’ьн ща Wи, сәр һе та Wи на вәк 
нь ви сар бу: П’АД ШЕ П’АД ША 
У ХӦ ДА НЕ ХӦ ДА НА. 

17Һьн ге мьн мьл йа к’ә тәк 
дит, әw ль сәр р’о йе сә кь ни бу, 
бь дән гә ки бь льнд кь рә га зи у 
го тә һ’ә му тәй рә дед кӧ һә wе да 
дь фь р’ьн: «Wә рьн бь щь вь нә ша-
йи йа Хwә де йә мә зьн*, 18wә ки 
һун щьн йа зед п’ад ша, сәр да ра, 
мер ха са у бә рә т’ед һәс па, ӧса 
жи щьн йа зед си йа ред wан у 
һ’ә му мә рь ва, аза у хӧ ла ма, 
бь ч’ук у мә зь на бь хwьн». 
19Һьн ге мьн әw щә’ нә wьр у 

п’ад шед дьн йа йе ор ди йед wан-
ва ль щи ки щь ви йа йи ди тьн, 
wә ки шә р’е хwә т’ә ви Wи си-
йа ре һәс пе боз у ор ди йа Wи ва 
бь кьн. 20Һьн ге әw щә’ нә wьр 
т’ә ви wи п’е хәм бә ре дә рәw дил 
һа ть нә гьр ть не, йе кӧ ль бәр 
wи щә’ нә wь ри ни ша нед ә’щеб 
дь кь рьн. Әwи бь wан кь ра әw 
ха ль фан дьн, йед кӧ ни ша на 
щә’ нә wьр qә бул кь рьн у сә ре 
хwә ль бәр һ’әй кә ле wи да нин. 
Щә’ нә wьр у п’е хәм бә ре дә рәw 
жи са хә-сах һа ть нә ави ть не нав 
го ла агь ре к’ьр к’у те йи дь шь-
хӧ лә. 21Әwед ма йин жи пе wи 

** 19:10 Бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «Чьм ки шә’ дә ти йа Иса әw 
р’ӧ һ’е п’е хәм бәр ти йе йә». «Шә’ дә ти йа Иса» аһа жи те фә’м кь рь не: 
«Шә’ дә ти бо на Иса». Һьн жи ве щӧм ла паш ьн фә’м дь кьн ча wа хә-
бә ра мьл йа к’әт ә, нә кӧ йа Йу һ’ән на. 
* 19:13 Йу һ’ән на 1:1. 
* 19:17-18 Һә зә ки й ел 39:17-20. 
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шу ре кӧ жь дә ве Си йа ре һәс пе 
боз дәр дь к’әт, һа ть нә кӧш ть не 
у һ’ә му тәй рә дә жь щьн йа зед 
wан т’ер бун. 

П’адшатийаһ’әзарсали

201Һьн ге мьн ди на хwә 
да йе, ва мьл йа к’ә тәк жь 

ә’з мен дь һа тә хwа ре, к’ь ли та 
гә ли йе һәй-wайе у зьн щи рә кә 
мә зьн дәс те wи да бу. 2Әwи әw 
зи йа гьрт, аwа го ти әw мә’ ре бә ре, 
кӧ хwә ха ми ре щьн у шәй т’ан ә 
у һ’ә зар са ли гь ре да*. 3Әwи әw 
ави тә гә ли йе һәй-wайе, сәр wи 
к’ь лит кьр у мор ле хьст, wә ки 
иди мь лә та нә ха ль фи нә, һ’ә та 
һ’ә зар сал т’ә мам бә. Пәй wе 
йә ке р’а әw гә рә ке бо на wәх тә ки 
кьн бе бәр’ да не. 
4Һьн ге мьн к’ӧр си ди тьн 

кӧ әw ль сәр wан р’у ньш тьн, 
к’и жа на р’а һа тә да йи не, wә ки 
ди wа не бь кьн. Ӧса жи мьн 
р’ӧ һ’ед wан ди тьн, сә ре к’и-
жа на бо на шә’ дә ти йа Иса у 
бо на хә бә ра Хwә де һа ть бу нә 
ле хьс ть не, к’и жа на сә ре хwә 
ль бәр щә’ нә wьр у һ’әй кә ле 
wи да нә ни бун у нә жи ни ша-
на wи һьл да бу нә сәр ә’ни йан 

дәс те хwә. Әва на ди са сах бун 
у т’ә ви Мәсиһ һ’ә зар са ли п’ад-
ша ти кь рьн. 5(Ле әw мь ри йед 
ма йин сах нә бун, һ’ә та һ’ә зар 
сал т’ә мам бу.) Әв ә р’а бу на 
мь ри йа йә пе шьн. 6Хwә зь ли 
у бӧ һӧр ти-жь ба рә йә, әwе кӧ 
п’а ра wи т’ә ви р’а бу на мь-
ри йа йә пе шьн һә йә. Мь рь на 
дӧ да ль сәр wан һ’ӧ кӧм на кә, 
ле әwе бь бь нә к’а һи нед Хwә де 
у Мәсиһ у wе т’ә ви Wи һ’ә зар 
са ли п’ад ша ти йе бь кьн. 

Ахьрийамирещьн
7Га ва һ’ә зар сал т’ә мам бә, 

ми ре щьн wе жь зьн да на хwә бе 
бәр’ да не, 8әwе дәр к’ә вә, wә ки 
wан мь лә тед һәр чар qӧл бед 
дь не да, аwа го ти Гог у Ма го ге 
бь ха ль фи нә у wан бо на шәр’ 
ль щи ки бь щь ви нә. Р’ә qә ма 
wан wе ми на qу ма дә ве бә’-
ре бә*. 9Әва на wе т’ә ма ми йа 
ә’р де бә ла бьн у до ра wар гә һе 
ор ди йа щьм ә’ та Хwә де у ба-
жа ре һ’ьз кь ри бь гь рьн. Ле жь 
ә’з мен агь ре бь ба рә, wан һ’у фи 
хwә кә. 10Әw ми ре щь не кӧ әw 
ха ль фан дьн, wе бе ави ть не на ва 
го ла агь ре к’ьр к’у те, wи щи йе 

* 20:2 Дәст пе бун 3. 
* 20:8 Һә зә ки й ел 38. 
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кӧ щә’ нә wьр у п’е хәм бә ре дә-
рәw те да нә. Ль wьр wе шәв у 
р’ож, һ’ә та-һ’ә та йе бь чәр чь рьн. 

Диwанахьлазийе
11Һьн ге мьн т’әх тә ки мә зь-

ни чи ли-qәр qаш дит у Йәк ль 
сәр р’у ньш ть бу. Ә’рд у ә’з ман 
жь бәр Wи бә та вә бун у дәw са 
wан к’ьфш нә бу. 12Wе һьн ге 
мьн мь ри йед бь ч’ук у мә зьн 
ди тьн кӧ ль бәр т’әхт сә кь ни 
бун. К’ь теб вә бун у к’ь те бә кә 
дьн жи вә бу, аwа го ти к’ь те ба 
жи йи не. Ди wа на мь ри йа анә-
го ри wан кь ред wа нә к’ь те ба да 
нь ви сар һа тә кь рь не*. 13Бә’ ре 
мь ри йед хwә дан, Мь рь не у Ди-
йа ре Мь ри йа жи мь ри йед хwә 
дан. Ди wа на һәр мә рь вә ки жь 
wан анә го ри кь рь нед wан һа тә 
кь рь не*. 14Һьн ге Мь рьн у Ди йа ре 
Мь ри йа һа ть нә ави ть не на ва 
го ла егьр. Әв го ла егьр мь рь на 
дӧ да йә. 15У на ве к’е ве к’ь те ба 
жи йи не да нь ви сар т’ӧнә бу, әw 
һа тә ави ть не на ва го ла егьр. 

Ә’рдуә’зманену

211Һьн ге мьн ә’рд у ә’з ма-
нә ки ну ди тьн, чьм ки 

ә’рд у ә’з ма не бә ре дәр баз бун 
у иди бә’р т’ӧнә бу*. 2Мьн ди на 
хwә да йе, ва жь ә’з мен Ба жа ре 
Пи роз, Ор шә ли ма ну ми на бу-
кә кә хе ли кь ри бо на дәр гис ти йе 
хwә хә мь ли жь Хwә де да дь һа тә 
хwа ре. 3Мьн жь т’әхт дән гә ки 
бь льнд бь һист кӧ гот: «Ва йә 
ко не Хwә де на ва мә рь ва да! Әwе 
Хwә ха нав wан да бь жи, әwа на 
wе бь бь нә щьм ә’ та Wи у Хwә де 
Хwә ха жи wе т’ә ви wан бь ми нә, 
ча wа Хwә де йе wан*.** 4Әwе жь 
ч’ә’ вед wан һ’ә му һе сь ред wан 
па qьж кә у иди мь рь не т’ӧ нә бә, 
нә шин, нә гь ри, нә еш-ешук, 
чьм ки тьш тед бә ре дәр баз бун»*. 
5Һьн ге Әwи ль сәр т’әхт р’у-

ньш ти гот: «Ва Әз һәр тьш ти ну 
че дь кьм». У мьн р’а гот: «Бь нь-
ви сә, чьм ки әв хә бәр нә амьн у 
р’аст ьн». 6Ӧса жи го тә мьн: «Һәр 
тьшт һа тә се ри. Әз ьм Ал фаф у 

* 20:12 Да ни йел 7:10. 
* 20:13 Зә бур 62:12. 
* 21:1 Иша йа 65:17; Пәт рус II, 3:13. 
* 21:3 «Ча wа Хwә де йе wан» бь йу на ни хә бәр бь хә бәр аһа йә: «У бь бә 
Хwә де йе wан». Ле нав һь нәк дәст нь ви са ра да әв т’ӧнә. 
** 21:3 Qа ну на К’а һин ти йе 26:11; Һә зә ки й ел 37:28. 
* 21:4 Иша йа 25:8. 



619

Ә’ЙАНТИ, 21  

Оме га, Дәст пе бун у Ахь ри. Әзе 
йед т’и, жь ка ни йа ава жи йи не 
бе һәq бь дь мә вә хwа рь не. 7Әwе 
кӧ сәр к’ә вә, һәр тьш те п’а ра 
wи бь к’ә вьн, Әзе Хwә де йе wи 
бьм, әwе жи ла wе Мьн бә*. 
8Ле п’а ра тьр со нә ка, бе амь на, 
к’ь рет-һ’ә ра маф, мер кӧ жа, бе-
на му са, сер ба за, п’ут п’а рьс та у 
һ’ә му дә рә wи на wе го ла агь ре кӧ 
к’ьр к’у те ва дь шә wь тә бь к’ә вә. 
Әв ә мь рь на дӧ да». 

БажареОршәлиману
9Мьл йа к’ә тә ки жь wан һәр 

һ’әфт мьл йа к’ә та, йед кӧ һ’әфт 
т’а сед wа нә һ’әфт бә ла йед хь ла-
зи йе ва т’ь жи һә бун, һат т’ә ви 
мьн хә бәр да у гот: «Wә рә ве 
дә ре, әзе бу ке ни ша ни тә кьм, 
дәр гис ти йа Бәрх». 10Һьн ге Р’ӧ-
һ’е Пи роз һа тә сәр мьн, wи әз 
бь рь мә сәр ч’и йа ки мә зь ни 
бь льнд у Ба жа ре Пи роз, Ор-
шә лим ни ша ни мьн да, кӧ жь 
ә’з мен Хwә де да дь һа тә хwа ре*. 
11Р’у мә та Хwә де нав wи да шәwq 
дь да, әw р’о на йи ми на кә вь ре 

qи мәт бу, ми на кә вь ре йас пис, 
ми на хь рус тал бу. 12Су ра wи 
мә зьн у бь льнд бу, донз дәһ 
дәр гә һи бу у ль бәр дәр гә һа 
донз дәһ мьл йа к’әт һә бун. Ль 
сәр дәр гә һа на вед һәр донз дәһ 
qә би лед за р’ед Исра ел нь ви сар 
бун*. 13Жь али йе р’о һь ла те ва 
се дәр гәһ, жь али йе ба кӧ ре ва 
се дәр гәһ, жь али йе ба шу ре ваф 
се дәр гәһ у жь али йе р’оа ва йе-
ва се дәр гәһ һә бун. 14Донз дәһ 
һ’и мед су ра ба жер һә бун, ль 
сәр wан һәр донз дә һа на вед 
һәр донз дәһ шан ди йед Бәрх 
нь ви сар бун. 

15Дәс те wи мьл йа к’ә ти да, йе 
кӧ т’ә ви мьн хә бәр дь да бо на 
чап кь рь не qа ми шә ки зе р’ин 
һә бу, wә ки ба жер, дәр гә һед 
wи у су ра wи чап кә. 16Ба жар 
чар го шә бу, дь ре жа йи йа ба жер 
wә кә бә ра йи йе бу. Әwи ба жар 
бь wи qа ми ши чап кьр, донз-
дәһ һ’ә зар мәй дан* дәр к’әт. 
Дь ре жа йи, бә ра йи у бь льн да йи 
wә кә һәв бун. 17Мьл йа к’әт су ра 
ба жер пе чап кь рь на мә рь ва йе 

* 21:7 Зә бур 89:26-27. 
* 21:10 Һә зә ки й ел 40:2. 
* 21:12-13 Һә зә ки й ел 48:30-35. 
* 21:16 «Донз дәһ һ’ә зар мәй дан» һ’ә са бе нь һа дь кә дӧ һ’ә зар дӧ сьд 
ки ло ме тьр. 
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чап кьр, бь льн да йи йа wе бу 
сәд чьл чар зәнд*. 18Әw сур жь 
кә вь ре йас пис һа ть бу че кь рь не 
у ба жар хwә ха жь зе р’е ха си 
ми на шу шә зә лал бу*. 19Һ’и-
мед су ра ба жер бь һәр щу р’ә 
кә вь ред ха сә qи мәт һа ть бу нә 
хә мь лан дь не. 
 Һ’и ме пе шьн йас пи се сь пи 

бу, 
 йе дӧ да са фи ре шин, 
 йе сь си йа хал ке до не к’әс ке 

вә кь ри, 
 йе ча ра зьм ру де к’әск, 
20 йе пен ща сар до нук се сор, 
 йе шә ша сар ди йо не со ре 

тә’ ри, 
 йе һ’әф та кә вь ре зе р’ин, 
 йе һ’әйш та зьм ру де шин, 
 йе нә һа то па зе qи ч’ьк, 
 йе дә һа хь ри соп ра се к’әск, 
 йе йанз дә һа йа qу те ширк, 
 йе донз дә һа амес ти се шир ке 

вә кь ри*. 

21Һәр донз дәһ дәр гәһ донз дәһ 
дӧр’ бун, һәр дә рик жь дӧ р’ә ки 
бу у мәй да на ба жер жь зе р’е 
ха си ми на шу ше зә лал бу. 
22Мьн ба жер да п’а рьст гәһ 

нә дит, чьм ки Хӧ дан Хwә де йе 
Һ’ә му Зо ра йи йе у Бәрх п’а рьст-
гә һа wи нә. 23Ба жар нә һ’әw ще 
тә’ ве у һи ве бу кӧ р’о на йи бь-
да не, чьм ки р’у мә та Хwә де wи 
р’о на йи дь кә у Бәрх ч’ь ра wи 
йә*. 24Мь ләт wе р’о на йа wи да 
бь гә р’ьн у п’ад шед дьн йа йе wе 
р’әwш-р’у мә та хwә би нь нә на ва 
wи*. 25Дәр гә һед wи wе т’ӧ щар 
нә йе нә гьр ть не, чьм ки ль wьр 
т’ь ме wе р’ож бә, шә ве т’ӧ нә бә. 
26Wе р’у мәт у һӧр мә та мь лә та 
би нь нә на ва wи. 27Qәт тьш тә-
ки һ’ә рам wе нә к’ә вә ба жер, нә 
жи йед кӧ к’ь ре ти йе у дә рә wа 
дь кьн wе бь к’ә вь не, т’ә не әwед 
кӧ к’ь те ба Бәр хе йә жи йи не да 
һа ть нә нь ви са ре*.

* 21:17 «Сәд чьл чар зәнд» бь һ’ә са бе нь һа дь кә шест пенщ ме тьр. Зәнд 
wе дә ме 45 сан ти бун, аwа го ти не зи ки нив ме ть ри. 
* 21:18-21 Иша йа 54:11-12. 
* 21:20 Жь ван кә вь ра к’и жан р’о жа иро йин нә нас ьн, на вед wан жь 
йу на ни һа ть нә нь ви са ре. Мә сә лә: Хал ке дон, сар до нукс, хь ри соп рас, 
сар ди йон. Бо на хал ке дон у сар ди йон бь за ра вед дьн һь нәк ба wәр дь кьн 
кӧ әв щу р’ә-щу р’ә әqиq ьн. Һь нәк шьк сәр р’ән гед чәнд кә вь ра һә йә. 
* 21:23 Иша йа 60:19-20. 
* 21:24-25 Иша йа 60:3, 11. 
* 21:27 Һә зә ки й ел 44:9. 
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221Паше wи мьл йа к’ә ти 
ч’ә мә ки ава жи йи не, 

ми на хь рус та ле зә лал ни ша ни 
мьн кьр, кӧ жь т’әх те Хwә де у 
Бәрх дәр дь к’әт у на ва мәй да на 
ба жер ва дь к’ь ши йа. 2Ль һәр 
дӧ али йед ч’ем да ра жи йи не* 
һә бу, кӧ донз дәһ щу р’ә бәр 
да ни у һәр мәһ бә ре хwә дь да. 
Бәл гедф wе да ре бо на qәнщ бу на 
мь лә та бун**. 3Иди тьш те нь-
фьр’ ле бу йи ль wьр wе т’ӧ нә бә. 

Т’әх те Хwә де у йе Бәрх wе 
нав ба жер да бә у хӧ ла мед Wи 
wе же р’а хьз мәт к’а ри йе бь кьн. 
4Әwе р’у йе Wи бь би ньн у на ве 
Wи wе ль сәр ә’ни йа wан һә бә. 
5Иди шә ве ль wьр т’ӧ нә бә, wе 
р’о на йа ч’ь ре у р’о йе кер нә-
йен, чьм ки Хӧ дан Хwә де wе ль 
wан р’о на йи кә у һ’ә та-һ’ә та йе 
п’ад ша ти йе бь кьн*. 

ҺатьнаИсаМәсиһ
6Wи мьл йа к’ә ти мьн р’а гот: 

«Әв хә бәр нә амьн у р’аст ьн. 
Хӧ дан Хwә де йе кӧ Р’ӧ һ’е Хwә 
дь дә п’е хәм бә ра*, мьл йа к’ә те 
Хwә шанд, wә ки тьш тед кӧ 

wе зу ть ре бь qә wь мьн ни ша ни 
хӧ ла мед Хwә кә». 
7Иса дь бе жә: «Ва йә Әзе 

зу ть ре бем. 
Хwә зи ль wи, йе кӧ хә бә ред 

п’е хәм бәр ти йед ве к’ь те бе да 
хwәй дь кә!» 
8Мьн Йу һ’ән на әв йә ка на 

бь һис тьн у ди тьн. У ча хе мьн 
әw бь һис тьн у ди тьн, дә вә р’у 
чу мә нь ге wи мьл йа к’ә ти, йе 
кӧ әв тьшт ни ша ни мьн кь рьн, 
wә ки сә ре хwә ль бәр wи дай-
ньм. 9Ле әwи мьн р’а гот: «Ве 
йә ке нә кә! Әз жи һә вал-хӧ-
ла мә ки ми на тә у wан бь ред 
тә п’е хәм бә ра у wан һ’ә му йа 
мә, йед кӧ хә бә ред ве к’ь те бе 
хwәй дь кьн. Сә ре хwә ль бәр 
Хwә де дай нә». 
10Сәр да жи мьн р’а гот: «Хә-

бә ред п’е хәм бәр ти йе йә ве к’ь-
те бе да вә нә ше рә, чьм ки wәхт 
не зик ә. 11Әwе кӧ нә һә qи йе 
дь кә, бь ра һе нә һә qи йе бь кә, 
әwе кӧ к’ь рет ә, бь ра һе к’ь ре-
ти йе бь кә, әwе кӧ р’аст ә, бь ра 
һе р’ас ти йе бь кә у әwе кӧ пи роз 
ә, бь ра һе пи роз бә». 

* 22:2 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Да ред жи йи не». 
** 22:2 Дәст пе бун 2:9; Һә зә ки й ел 47:12. 
* 22:5 Иша йа 60:19; Да ни йел 7:18. 
* 22:6 Аһа жи те фә’м кь рь не: «Хӧ дан Хwә де йе р’ӧ һ’е п’е хәм бә ра». 
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12Иса дь бе жә: «Ва йә Әзе 
зу ть ре бем у хә ла та Мьн дәс те 
Мьн да йә, wә ки анә го ри кь-
рь нед һәр йә ки бь дь мә wи*. 
13Әз ьм Ал фаф у Оме га, Йе 
Пе шьн у Йе Паш ьн, Дәст пе-
бун у Ахь ри». 

14Хwә зи ль wан, йед кӧ чӧ хед 
хwә шуш ть нә*, wә ки изь на 
wан һә бә, жь бә ре да ра жи йи-
не бь хwьн у дәр гә һед ба жер-
р’а бь к’ә вь нә һьн дӧр’!** 15Ле 
сә-ку ч’ьк, сер баз, бе на мус, 
мер кӧж, п’ут п’а рьст у һәр кә се 
кӧ дә рә wа һ’ьз дь кә у дә рә wа 
дь кә, әwе дәр ва бь ми нә. 

16«Мьн, Иса, мьл йа к’ә те Хwә 
шанд, wә ки шә’ дә ти йа ван 
тьш та на ва щь ви на да бь дә. Әз 
Та мар у Р’ь к’ьн йа таф Да wьд ьм 
у Әз Стәйр ка Шәw qә Сь бә һе 
Зу мә»*. 
17Р’ӧһ’ у бук дь бе жьн: «Wә-

рә!» Әwе кӧ дь бь һе бь ра бе жә: 

* 22:12 Иша йа 62:11; Йе рә ми йа 17:10. 
* 22:14 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «чӧ хед хwә шуш ть нә» «т’ә ми-
йед Wи дь qә ди ньн» һә йә. 
** 22:14 Дәст пе бун 2:9. 
* 22:16 Жь мар 24:17. 
* 22:17 Иша йа 55:1. 
* 22:18 Qа ну на Дӧ ща ри 12:32. 
* 22:21 Нав һь нәк дәст нь ви са ра да дәw са «һ’ә му йа р’а» «щьм ә’ та Хwә де-
р’а» йан жи «һ’ә му щьм ә’ та Хwә де р’а» һә йә.

«Wә рә!» Әwе кӧ т’и йә бь ра бе, 
әwе кӧ ава жи йи не дь хwа зә 
бь ра бе һәq бьс ти нә*. 

Пашготьн
18Әз шә’ дә ти йе дь дь мә һәр 

кә се кӧ хә бә ред п’е хәм бәр ти-
йе йә ве к’ь те бе да дь бь һе: Һә гәр 
йәк тьш тә ки сәр ван да зе дә 
кә, Хwә де жи ван бә ла йед кӧ 
ве к’ь те бе да нь ви сар ьн wе сәр 
wи да зе дә кә*. 19У һә гәр йәк 
жь хә бә ред п’е хәм бәр ти йе йә 
ве к’ь те бе да тьш тә ки кем кә, 
Хwә де жи wе п’а ра wи жь да ра 
жи йи не у жь Ба жа ре Пи роз кем 
кә, бо на к’и жа на ве к’ь те бе да 
нь ви сар ьн. 
20Әwи кӧ шә’ дә ти йа ван 

тьш та дь дә, дь бе жә: «Бә ле, Әзе 
зу ть ре бем». Амин! Wә рә, йа 
Хӧ дан Иса. 
21К’ә рә ма Хӧ дан Иса һ’ә му-

йа р’а* бә. 
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Әва фәр һән го ка ми на к’ь ли тә ке мә ща ле дь дә, кӧ фә’ ми нед хә бә-
ред гь ран йан нә нас зу фә’м бь кьн. Ве фәр һән го ке да на ве п’а ред 
К’ь те ба Пи роз бь жь ма ред сә ри у р’е за ва һа ть нә нь ви са ре, аwа 
го ти һәр р’ез у сә ри жь мар кь ри нә. Т’ә ва йи йа Пәй ма на Кә вьн 
39 к’ь теб ьн: Дәст пе бун, Дәр к’ә тьн, Qа ну на К’а һин ти йе, Жь мар, 
Зә бур, К’ь те бед П’е хәм бә ра у йед ма йин. Пәй ма на Ну 27 к’ь теб 
ьн. (Әв һәр дӧ пәй ман һәв р’а 66 к’ь теб ьн.) Дәр һә qа шьро вә кь-
рь на да һун дь ка рьн һәр 66 к’ь те ба да бь ху ньн, ле сәд һ’әйф кӧ ве 
к’ь те бе да т’ә не к’ь те бед Пәй ма на Ну һә нә, йед Пәй ма на Кә вьн 
т’ӧнә нә, чьм ки әw һе бь за рав у р’е зь ма нийа кӧр ман щийа wә ла тед 
Каф ка зе нә һа ть нә һа зьр кь рь не. 

Абба– бь зь ма не ара ми те фә’м-
кь рь не «бав». Мар qос 14:36; 
Р’о ма йи 8:15; Га ла ти 4:6. 

авзе(нәхwәшийаавзе)– ава зәр 
же дь чә. 

Адәм– ин са не пе шьн бу, йе кӧ 
Хwә де хӧ ль qанд. Хwә де әw жь 
хwә ли йа ә’р де хӧ ль qанд (Дәст-
пе бун 2), паше Һе wа хӧ ль qанд. 
Адәм у жь на хwә Һе wа ва әw 
бун, йед кӧ паше гӧ р’а Хwә де 
нә кь рьн у гӧ нә кь рьн (Дәст-
пе бун 3). Һьн ге да ин сен гӧ нә 
кьр. Ко рьн т’и I, 15:45-да те 
го ть не, кӧ Иса Мәсиһ «Адә ме 
Ахь ри йе» йә. Адә ме пе шьн 
ба ве т’ә ма ми йа мә рь ва йа йә у 
һәр кәс жи йи на qа ль би жь wи 

дьс ти нә. Иса Мәсиһ кӧ Адә ме 
дӧ да йә, жи йи на р’ӧ һ’а ни дь-
дә һәр кә се кӧ ба wә ри йа хwә 
Wи ти нә. Лу qа 3:38; Р’о ма йи 
5:12-15; Ко рьн т’и I, 15:22, 45-47; 
Ти мо т’е йо I, 2:13-14; Щь һу да 14. 

АлфауОмега– Ал фа һ’әр фа 
әлиф ба йу на ни йә пе шьн ә, 
Оме га һ’әр фа әлиф ба йу на-
ни йә паш ьн ә. «Ал фа у Оме га» 
ча wа на вәк һьн Хwә де р’а, һьн 
жи Иса Мәсиһ р’а те го ть не. 
Ә’йанти 1:8; 21:6; 22:13. 

амин– жь зь ма не иб ра ни йә, кӧ 
мә’ на wе әв ә: «Р’аст ә», «Бә ле», 
«Бь ра ӧса бә», «Р’аст бе хе льф», 
«Qайл ьм». Әw һьн ге те го ть не 
га ва йәк го ть нә ке дь бе жә йан 
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дӧа дь кә, йә ки дьн го ть на wи 
дь хwа зә мак кә, qайл бу на хwә 
бь го ть на «амин» ни шан дь кә. 
Ӧса жи Ә’йанти 3:14-да әв 
на ва бо на Иса Мәсиһ һа ти йә 
хә ба те, бь фь кь ра «Әw р’аст 
ә», «Әw амьн ә». Р’о ма йи 1:25; 
9:5; Ко рьн т’и I, 14:16; Ко рьн-
т’и II, 1:20. 

анинәсери– ани нә щи, ми йа сәр-
кь рьн, т’ә мам кь рьн. 

анисо– (анис, шә мит) щу р’ә ки 
п’ьн ща р’е йә. Мәт та 23:23. 

арами– зь ма не ара ми не зи ки 
зь ма не иб ра ни йә. Жь са ла 
600-и бә ри бу йи на Иса әw на ва 
си йа сә те у к’ь р’ин-фь ро та на 
Ас йа Р’о ава йе да зь ма нә ки нав-
мь лә ти йе йи мә зь ни бу. Һе на 
Иса Мәсиһ да ара ми зь ма не 
щь һу йед Фь льс ти не йи һәр дәм 
бу, ӧса жи иб ра ни у йу на ни 
дь һа ть нә хә бәр да не. Пәй ма на 
Ну да чәнд щи һә нә, wә ки нь-
вис к’а ред Мьз ги ни йе хә бә ред 
Иса бь зь ма не ара ми нь ви си нә 
у паше wәл гә р’ан дь нә йу на ни. 
Мәт та 23:7; Мар qос 5:41; 7:34; 
15:22; К’а ред Шан ди йа 4:36; 
Га ла ти 1:18. 

Арйопаго– гь рә ки ба жа ре Ат’и на-
йе бу, Йу на ньс та не да. Мә рь вед 
хwә йи qә дь рә гь рә гьр сәр wи 
гь ри дь щь ви йан. Щь ва та wан 

жи һә ма «Ар йо па го» дь һа тә 
го ть не. 

Артәмис– на ве п’у тә ки йә, кӧ 
гә ләк мә рь ва Ас йа йе да әw дь-
һ’ә бан дьн (К’а ред Шан ди йа 
19:24-35). 

Архелайо– кӧ р’е Һе ро дә си Мә зьн 
бу у бьре Һе ро дәс-Ан ти пас бу. 
Пәй мь рь на ба ве хwә р’а әw дә-
мә кә кьн бу сәр wе ре Щь һус та не. 
Жь к’ә рә ма хwә ль бьн хә бә ра 
«Һе ро дәс»-да жи бь ху ньн. 

афу(афукьрьн,афубун)– бах-
шан дьн. 

Ахайа– п’а рә кә мә зь нә wә ла те 
Йу на ньс та не бу. П’ь р’а ни йа 
ба жа ред Йу на ньс та не йә ә’йан, 
һьн ге дь к’ә ть нә на ва qә за Аха-
йа йе йә Р’о ма йе. 

Аqуб– 1. Аqуб кӧ р’е Ис һаq бу, аwа 
го ти нә ви йе Бь ра һим, Аqуб р’а 
Исра ел жи те го ть не. Бьре wи-
йи мә зьн Әсаw бу. Аqуб ба ве 
һәр донз дәһ qә би лед мь лә те 
Исра еле бу. К’ь те ба Пи роз да 
чәнд ща ра Аqуб бо на мь лә те 
Исра еле жи те го ть не. Жь к’ә-
рә ма хwә ль бьн хә бә ра «ма ла 
Аqуб» у «Әсаw»-да бь ху ньн. 

2. Аqу бе Һал фа wо у Аqу бе 
Зә бә ди йе бьре Йу һ’ән на, әва на 
дӧ ша гьр тед Иса Мәсиһ бун. 

3. Ӧса жи Аqуб на ве бь ра ки 
Иса бу (Мәт та 13:55; Мар qос 
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6:3; Га ла ти 1:19) у ль го ра фь-
кь ра гә лә ка әw Аqуб ә, йе кӧ 
«Нә’ ма Аqуб» нь ви си йә. 

Бабилон– 1. Ба би лон на ве ба жа-
рә ки гә лә ки кә вьн ә. Wәх тә ке 
п’ад ша йе Ба би ло не гә ләк wә ла-
тед дьн бьн дәст кь рь бун. Мь лә те 
wи т’ә ви мь лә те Исра еле шәр’ 
кьр у әw бьн дәст кь рьн. Гә ләк 
мә рь вед Исра еле ча wа хӧ лам 
бь рь нә wә ла те хwә. Мь лә те 
Исра еле ль wьр һ’әф те са ли 
ма. Мәт та 1:11-12, 17; К’а ред 
Шан ди йа 7:43. 

2. Ба би лон Ә’йан ти йе да жи 
те нь ви са ре, ча wа ни ша на 
мь лә тед кӧ гӧ р’а Хwә де на-
кьн, чьм ки мә рь вед ба жа ре 
Ба би ло не ӧса бун. Ә’йанти 
14:8; 17:5; сә ре 18-а. 

3. Пәт рус I, 5:13-да һә йә кӧ 
«Ба би лон» бә’ са ба жа ре Р’о-
ма йе дь кә. 

Бав(БавеӘ’змана)– әв нав Хwә-
де р’а те го ть не. К’ь те ба Пи роз да 
әw бь мә’ на фи зи ки (щьс ма ни) 
на йе фә’м кь рь не, ле бь мә’ на 
р’ӧ һ’а ни. Әw Ба ве р’ӧ һ’ед һ’ә-
му мә рь ва йи йе йә. Хwә де бо на 
мә рь ва ӧса хәм дь кә, ча wа бав 
за р’а хwә р’а у һе зе дә. Ле һә лә-
qә ти йа Хwә де ча wа Ба ве т’ә ви 
Иса Мәсиһ щу р’ә ки баш qә 
йә. Жь к’ә рә ма хwә дәр һә qа 

ве йә ке да бьн хә бә ра «Кӧ р’е 
Хwә де»-да бь ху ньн. 

бадиһәwа– ва ла, п’уч’. 
Баә’л– на ве п’у тә ки кә на ни йа 

бу, әw п’у тә ки зе дә бу не аwа 
го ти за йи не бу, ба wәр мән дед 
wи п’у ти ба wәр дь кь рьн кӧ әwе 
һ’әй wа нед wан, зә ви у р’ә зед 
wан бә рә к’әт кә. Мә’ на Ба ә’л 
«хwә йи» йә. Мь лә те Мо wаб, 
мь лә те Мьд йан у мь лә те Сур 
у Сайда Ба ә’л хwә р’а Хwә де 
һ’ә саб дь кь рьн. Гә ләк п’у тед 
wан мь лә та һә бун, ле Ба ә’л 
жь һ’ә му йа мәс тьр бу. Т’а ри ха 
мь лә те Исра ел да, ча хе әw жь 
Хwә де дур дь к’ә тьн, Ба ә’л дь-
һ’ә бан дьн у бь ви аwайи һер са 
Хwә де ль сәр хwә да да нин. Ле 
нав мь лә те Исра ел да мә рьв 
һә бун, кӧ т’ӧ ща ра Ба ә’л qә бул 
нә кь рь нә, һәр wәхт за нь бу нә 
кӧ пеш ть ри Ә’фь ран да ре ә’рд у 
ә’з ман т’ӧ Хwә де иди т’ӧнә йә. 
Һ’а кьм ти 2:13; 6:25, 31; П’ад ша ти 
III, 16:31; сә ре 18-а; 22:53-54; 
П’ад ша ти IV, 3:2; 10:18-27; 11:18; 
Йе рә ми йа 2:8; 7:9; 11:17; 12:16; 
19:5; 23:27; Р’о ма йи 11:4. 

бажарванедР’омайе– жь һ’ә-
му мә рь вед кӧ Им пе ра то ри йа 
Р’о ма йе да дь ман, т’ә не һь нәк 
ча wа ба жар ва нед р’о ма йе дь һа-
ть нә һ’ә са бе. Әwед кӧ ба жар ван 
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дьһа ть нә һ’ә са бе, һәq у аза йи йед 
wа нә баш qә һә бун, qә дь ре wан 
һе бь льнд бу (К’а ред Шан ди-
йа 16:37). 

БажареДаwьд– Пәй ма на Кә вьн да 
«Ба жа ре Да wьд» wе п’а ра Ор-
шә ли ме р’а те го ть не, к’и жан кӧ 
Да wьд п’ад ша жь дәс те йә бу си йа 
станд (П’ад ша ти II, 5:6-9). Лу qа 
2:11-да ӧса жи Бәйт лә һ’ме р’а 
дь го тьн ба жа ре Да wьд, ль к’ӧ 
ма ла ба ве Да wьд дь ма. Wьр 
Да wьд жь ди йа хwә дь не к’ә-
ть бу у мә зьн бьбу (П’ад ша ти 
I, 17:12; Лу qа 2:4). Ӧса жи ль 
го ра го ть нед п’е хәм бә ра Иса 
Мәсиһ wьр жь Мәр йә ме дь не 
к’әт (Мәт та 2:1, 5-6). 

бакӧр– мьф рьq, шь мал. 
бап’еш– (ба п’е ша гә ми йе) щар, 

ба гьр. 
Бараq– йәк жь сәр wе ред мь лә те 

Исра еле бу. Шер’ да сәр wер ти 
дь кьр у дьж мьн бьн дәст кьр. 
Һ’а кьм ти жь сә ред 4-а һ’ә та 
5-а; Иб ра ни 11:32. 

Барнабас– мә’ на на ве «Бар на-
бас» әв ә: «Кӧ р’е Бәр дь ли йе» 
аwа го ти «Йе кӧ бәр дь ла да те» 
(К’а ред Шан ди йа 4:36). Әw йә-
ки ле wи бу жь Qӧб рь се у на ва 
ба wәр мән да да сәр wе рәк бу, йе 
кӧ Паw лос бь рә щәм шан ди йед 
Ор шә ли ме. Әw т’ә ви Паw лос 

р’е wи ти йа Паw ло сә пе шьн да 
ча wа qа сь де Иса чу. К’а ред Шан-
ди йа 4:36-37; 9:27; 13:1–14:28; 
15:36-41; Га ла ти 2:9-14. 

башур– мьш рьq, щә’ нуб. 
баwәри– «Иман» хә бә рәк ә, кӧ 

жь зь ма не се ми ти (ә’рә би, иб-
ра ни, су ри йа ни, ашу ри) те, кӧ 
бь к’ӧр ди «ба wә ри» йә. Пенщ 
щу р’ә хә ба тед хә бә ра «ба wә-
ри» һә нә: 

1. Мә рьв ба wә ри йа хwә ль 
Хwә де йан йә ки ти нә, ба wәр 
дь кә кӧ әw амьн ә (Дәст пе бун 
15:6; Иша йа 7:9; Р’о ма йи 4:3; 
Га ла ти 3:8). 

2. Мә рьв дь ка рә ба wәр бь кә 
кӧ тьш тәк йан кә сәк р’аст ә 
(Лу qа 20:5). 

3. Мә рьв ә’сә йи занә, аwа 
го ти һ’ь ша да р’у дь ни, кӧ тьш-
тәк һә йә йан wе дәр баз бә 
(Аqуб 1:6). 

4. Пәй ма на Ну да, һин кь рь-
на шан ди йа бо на Иса Мәсиһ 
те фә’м кь рь не. Әw ба wә ри йа 
мә йә нав пи ро зед Хwә де да 
йә (Га ла ти 1:23; Әфә си 4:5; 
Щь һу да 3). 

5. Ба wә ри кә щу р’ә ки баш qә 
жи һә йә, ча wа да йи нә кә жь 
Хwә де (Ко рьн т’и I, 12:9). 

беолити– бе qа нун, бе ә’дәт, бе-
ә’сьл у хwә сә ри хwә. 
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Бет’‑Ел– ба жа ре п’ад ша ти йа 
Исра еле йи ба кӧ ре бу. Се сьд 
са ли әw щи ки гә лә ки ә’йан бу 
бо на һ’ә бан дь не. П’ад ша ти III, 
12:28-30; П’ад ша ти IV, 23:15. 

бәж– зь һа йи, ә’рд. 
Бәйтләһ’м– ба жа ре Щь һу да йе 

(Щь һус та не) йә, ль к’ӧ Да wьд 
п’ад ша дь не к’әт у мә зьн бу, 
паше жи Иса ль вьр һа тә дь не 
(Мәт та 2:1; Лу qа 2:4; Йу һ’ән-
на 7:42). 

бәйт’– qәwл, һь зьн гьрт. 
бәлг– п’ә ле да ре. 
Бәлзәбул– на вә ки бо на ми ре-

щьн. Пе ши йе Бәл зә бул на ве 
п’у тә ки фь льс ти ни йа бу, мә’ на 
«Хӧ да не wа ре бь льнд». Фь льс-
ти ни не зи ки мь лә тед Исра еле 
дь ман. Пәй р’а нав щь һу йа да 
мә’ ни кә дьн станд: «Хӧ да не 
ме ша» йан «Хӧ да не сәр ги на». 
Әw жи бу на вә ки сәр wе ри йа 
qә wа тед щь на йә хь раб. Мәт та 
10:25; 12:24, 27; Мар qос 3:22; 
Лу qа 11:15, 18-19. 

бәрдьли– ба рьс та ни. 
бәредәрәмәтапешьн– Зә ма не 

Пәй ма на Кә вьн да, анә го ри 
qь ра ра Хwә де, Исра еле да һәр 
тьш тед пе шь нә нь хӧ ри, һә гәр 
за р’а кӧ р’ин бу йа, йан һ’әй-
wа на не рин бу йа, йан бә ре 
ә’р де у р’ә зе да райә пе шьн 

бу йа, әва на «бә ред дә рә мә та 
пе шьн» дь һа ть нә һ’ә са бе у 
Хwә де р’а дь һа ть нә да йи не. Бә-
ред дә рә мә та пе шьн Хwә де р’а 
пи роз бун у әw р’аст п’а ра Wи 
бун. Әв да йи на бә ре дә рә мә та 
пе шьн дь дә к’ьф ше, кӧ һәр 
тьшт п’а ра Хwә де йә. Ча хе бә ре 
дә рә мә та пе шьн дәр дь к’әт у 
дь дан, һьн ге мә рьв wе йә ке да 
гӧ ман бун, кӧ һ’ә му дә рә мә та 
wа нә ма йи нә пәй дә рә мәт да й-
и на пе шьн р’а wе бә рә к’әт бә. 
Бь нь һе р’ә: Дәр к’ә тьн 13:12-15; 
34:19, 26; Qа ну на К’а һин ти йе 
23:17; Жь мар 18:12; Го ть нед 
Сь ле ман 3:9-10. Пәй ма на Ну-
да әва хә бә ра «бә ре дә рә мә та 
пе шьн» бь чәнд щу р’а бь мә’ на 
р’ӧ һ’а ни те бь к’а ра ни не: Р’о-
ма йи 8:23; Ко рьн т’и I, 15:20, 
23; Аqуб 1:18; Ә’йан ти 14:4. 

бәрәт’ә– ла ше мь ри йа йан һ’әй-
wен. 

бәрзәqи– тӧ рӧш кь рьн, щӧл ә’ ти-
кь рьн, бе шәр ми кь рьн. 

бәр’и– щи йе бе ав, кә вьр-кӧ ч’ьк, 
чол у бәст. 

бәтавәбун– ӧн да бун. 
билан– за нә бу не да сәр хwә. 
бӧһьшт– щь нәт. 
бьвьр– бал т’ә. 
Бьжарти(ЙеБьжарти)– бо на Иса 

Мәсиһ те го ть не. Йе Бьжарти, 



628

ФӘР ҺӘН ГОК 

Мәсиһе Хwә де йә, йе кӧ Хwә де 
к’ьфш кь ри йә. Иша йа 42:1; 
Мәт та 12:18; Лу qа 23:35; Йу-
һ’ән на 1:41. Жь к’ә рә ма хwә 
бьн хә бә ра «Мәсиһ»-да бь ху ньн. 

бьк’ьр– кә ч’ьк, qи за мер нә кь ри. 
Бьлам– п’е хәм бәр бу, йе кӧ Ба ла-

qе п’ад ше Мо wа бе жь wи һи ви 
кьр, wә ки әw нь фь р’а мь лә те 
Исра еле бь кә, чьм ки Ба ла qе 
п’ад ша дь хwәст әw бьн дәст кь-
ра на. Ба лаq жь мь лә те Исра еле 
дь тьр си йа, ча хе һа ть нә wә ла те 
wи. Пе ши йе Бь лам п’е хәм бәр 
гот: «На, әз нь фь р’а мь лә те 
Исра еле на кьм», ле паше чу. 
Га ва р’е да дь чу, ль пе ши йа wи 
мьл йа к’ә тәк сә кь ни. Бь лам 
мьл йа к’әт нә дит, ле к’ә ре Бь лам 
мьл йа к’әт дит у пеш да нә чу. 
Бь лам нь ка рь бу нь фьр’ мь лә те 
Исра еле бь кь ра, чьм ки Хwә де 
дӧа wан кь рь бу. Пәй ма на Ну да 
нь ви сар ә кӧ Бь лам п’ә рә һ’ьз 
бу, лә ма т’ә ви Ба ла qе п’ад ша 
qайл бу, йе кӧ дьж мь не мь лә-
те Исра еле бу. Жь мар 22:4-35; 
Пәт рус II, 2:15-16; Щь һу да 11; 
Ә’йанти 2:14. 

бьнәли– мә рь вед кӧ щи ки да дь-
ми ньн бь нә ли йед wе дә ре нә. 

Бьнйамин– жь һәр донз дәһ кӧ р’ед 
Аqуб (аwа го ти Исра ел) йе һә-
ри бь ч’ук бу. Әw бав ә’ши рә ки 

Исра еле бу. Дәст пе бун 35:18; 
К’а ред Шан ди йа 13:21; Р’о ма йи 
11:1; Фи ли пи 3:5; Ә’йанти 7:8. 

Бьраһим– бав ә’ши ре щьм ә’ та 
Хwә де бу. Һе бә ре пеш да Хwә-
де Бь ра һим р’а го ть бу кӧ: «Әзе 
wә ла тә ки бь дь мә тә. Гә рә ке тӧ 
жь wә ла те хwә дә ре йи у һә р’и 
wә ла тә ки ну». Бь ра һим гӧ р’а 
Хwә де кьр. Пәй гә ләк са ла р’а 
әw wә лат дит. Әw wә ла те Исра ел 
ә. Хwә де пәй ман т’ә ви Бь ра һим 
гь ре да, соз да кӧ әw у зӧ р’ә тед 
wи Хwә де р’а wе бь бь нә щьм-
ә’ тә кә баш qә, һә гәр әw ль пәй 
Хwә де һә р’ьн. Жь к’ә рә ма хwә 
бьн хә бә ра «пәй ман»-да бь ху-
ньн. Лу qа 1:55; 3:8, 34. 

бьхуреә’рәби

бьхур– ши ре за да ре йә. Әw жь 
да ра те һьл да не у һ’ьшк кь-
рь не. Га ва те шә wь тан дь не, 
би нә кә гә лә ки хwәш же те. 
Дә ма Пәй ма на Кә вьн да п’а-
рьст гә һе да сәр го ри гә һа бь ху ре 
Хwә де р’а дь һа тә шә wь тан дь не 
(Дәр к’ә тьн 30). Щу р’ә ки да-
рә кә бь ху ре Ә’рә бьс та не да 
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жи һә бу, кӧ гә лә ки qи мәт бу. 
Стәйр на сед р’о һь ла те жь wе 
дә ре Исайе за р’ок р’а п’еш к’еш 
анин (Мәт та 2:11). 

бьһарәт– пунг, дар чин, ме хьк у 
йед ма йи нә бин хwәш. 

бьһе– п’а рә кә qи мә те, кӧ бә ри 
к’ь р’и не те да йи не (Әфә си 1:14). 

вәгәр’андьн(жьгӧнәкьрьневәгәр’и‑
йан)– (т’о бә кь рьн) әw ә, кӧ йәк 
жь гӧ нә кь рь не вә дь гә р’ә, хь ра би 
у гӧ нед хwә нас дь кә, фә’м дь кә 
кӧ әw хь раб ә, п’ош ман дь бә 
у бь дьл у щан жь гӧ нә кь рь не 
вә дь гә р’ә бәр бь Хwә де, wә ки 
Хwә де бь бах ши не. Һә зә ки й ел 
14:6; Зә кә ри йа 1:6; Мар qос 1:15; 
К’а ред Шан ди йа 3:19. 

гәлийеһәй‑wайе– щи йе бе бь ни. 
Бь йу на ни АБУССОС ә. Ль го ра 
һин кь рь нә кә щь һу йа йә гә лә ки 
кә вьн, әв щи к’у ра йи йа ә’р де 
бу у щьн ль wьр гьр ти дь һа ть нә 
хwә йи кь рь не, һ’ә та щә за кь рь на 
wа нә ахь ри йе. Лу qа 8:31; Ә’йанти 
9:1-2, 11; 11:7; 17:8; 20:1, 3. 

гәмиван– (к’әш ти ван) хә бат к’а ре 
гә ми йе (к’әш ти йе). 

гәмиwаргәһ– ли ман, бән дәр. 
Гидәйон– сәр wе рә ки щьм ә’ та 

Исра еле бу. Ба wә ри йа wи гә-
ләк бу у дӧа кьр wә ки Хwә де 
р’е бә ри йа wи бь кь ра. Га ва чу 
шәр’, әс кә ред wи һьн дьк бун, 

ле Хwә де али к’а ри йа wи кьр 
сәр к’әт. Һ’а кьм ти 6:11–8:27; 
Иб ра ни 11:32. 

гори– qӧр бан, нә дьр. 

Горигәһ

горигәһ– (мәз бәһ) т’әх те кӧ qӧр-
бан, го ри, һ’ә ди у хер дь һа ть-
нә да йи не йан сәр же кь рь не. 
Пе ши йе әw пе кә вь ра дь һа тә 
че кь рь не. Һе на Му са да qӧр бан 
т’ә не сәр го ри гә һа Ко не Шә’-
дә ти йе дь һа ть нә сәр же кь рь не 
у паше, га ва п’а рьст гәһ һа тә 
че кь рь не, т’ә не сәр го ри гә һа 

Горигәһабьхуре
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п’а рьст гә һе дь һа тә сәр же кь рь-
не. П’а рьст гә һе да го ри гәһ жь 
сь фьр че кь ри бу. Т’әх тә ки дьн 
жи һә бу, жь йе мә зьн бь ч’ук тьр 
у зер’ кь ри бу. К’а һин ль сәр ве 
сьф ре бь хур дь шә wь тан дьн. 
Ве р’а дь го тьн го ри гә һа бь ху ре. 
Дәст пе бун 12:7; 22:9; Лу qа 1:11; 
Лу qа 11:51. 

гӧнә,гӧнәк’ар– т’ә р’ь бан дь на qь-
ра ра Хwә де әw гӧ нә те һ’ә са бе 
(Йу һ’ән на I, 3:4). Гӧ нә к’ар әw 
мә рьв ә, йе кӧ жь р’и йа Хwә-
де к’ә ти йә у qь ра ред Wи хwәй 
на кә. Ль го ра нь ви са ред пи роз 
һ’ә му мә рьв гӧ нә к’ар ьн у жь 
р’ә’ ма Хwә де к’ә ти нә (Р’о ма йи 
3:9-18, 23; Йу һ’ән на I, 1:8-10). 

гӧр’афьланкәсекьрьн– бь йа 
фь лан кә се кь рьн, бь го ть на 
фь лан кә се бу, гӧһ да ри йа фь-
лан кә се кь рьн. 

гьрав– (адә, щь зир) ә’р дә ки на-
ва бә’ ре да. 

дарчин– бь һа рә тә кә жь qа ль ке 
да ре йә. Би на wе гә ләк ә у һе на 
бә ре гә лә ки бь һа бу. Мә рь ва әва 
т’ә ви бь зь ре зәй т’у не дь кьр, wә-
ки би на бь зьр хwәш бә. Щар на 
мә рь ва ль хwә дь хьс тьн у щар на 
жи бо на дә фьн кь рь не дь һа тә 
бь к’а ра ни не (Ә’йанти 18:13). 

Даwьд– Дә ма Пәй ма на Кә вьн да 
Да wьд п’ад ше Исра еле йи һә ри 

мә зьн бу. Жь к’ә рә ма хwә ль 
бьн хә бә ра «ма ла Да wьд»-да 
бь ху ньн. 

дәрдан– фь ра qа кӧ тьш та дь кь не 
йан те да хwәй дь кьн. 

дәрсдар– (фер кар, мьә’ льм, ма-
мос та). Әwа на жь к’о ма мә рь вед 
хwән ди нә, нь ви са ред иб ра ни 
гә ләк за нь бун. Нав у дән ге wан 
гә ләк ща ра бь льнд дь бу жь дәст 
за нә бу на wан, чьм ки әз бә ри 
го ть нед дәрс да ред дьн дь го тьн. 

дәфьнкьрьн– вә шар тьн, ч’ә’л кь-
рь на мь ри йа. 

дәһәк– Нав кӧ р’ед Исра ел да кӧ р’әк 
һә бу, на ве wи Ле wи. Зӧ р’ә та wи 
шь хӧ ле п’а рьст гә һе дь кь рьн. Ль 
го ра Qа ну на Му са зӧ р’ә та Ле wи 
ль сәр на ве Хwә де дә һәк (жь 
дә һа п’а рә кә) һә бу ке, һа сьл у 
да йи на бә ре ә’р де жь щьм ә’-
та Исра еле хwә р’а дьс тан дьн 
(Qа ну на К’а һин ти йе 27:30-32). 

дийаремьрийа– (дьн йа мь ри йа, 
дьн йа тә’ ри) На ве ди йа ре мь-
ри йа бь зь ма не йу на ни ҺАДИС 
ә у бь зь ма не иб ра ни ШӘОЛ ә. 
Әw щи ки тә’ ри йи бо на мь ри йа 
йә (Ибо 10:21-22). Щар на К’ь-
те ба Пи роз да хә бә ра ҺАДИС 
бь мә’ на до жә (щә’ нь мә) те 
хә ба те, әw щи ки хә зә бе йә. 
Ле Пәй ма на Ну да ҺАДИС 
п’ь р’а ни йа ща ра бь ве мә’ ни йе 
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те хә ба те, щи ки жь бо на йед 
хь раб ә, бо на дә мә ке. Әw нә 
щи йе хә зә бе йә, щи йе хә зә ба 
ахь ри йе ГӘӘННА йә (аwа го ти 
щә’ нь мә). 

дийарийат’әвайишәwате– Ди йа ри 
у qӧр ба нед щу р’ә-щу р’ә һә бун. 
Ди й а ри й ед т’ә ва й и шә wа те бь-
зьн, бәрх у ща нә га бун. Әw р’о же 
дӧ ща ра бь һәв р’а сәр го ри гә һа 
п’а рьст гә һе да дь һа ть нә шә wь-
тан дь не. Ле qӧр ба нед дьн т’ә не 
п’ар ч’ед wан дь һа ть нә шә wь-
тан дь не. Qа ну на К’а һин ти йе 
1:3-9; Иб ра ни 13:11. 

дитьндар– щи йе те йа ть ре йан 
жи щи йе мә ща ла щь ва те кӧ 
дь һа тә дәр баз кь рь не (К’а ред 
Шан ди йа 19:29, 31). 

дожә– щә’ нь мә. Жь к’ә рә ма 
хwә бьн хә бә ра «щә’ нь мә»-да 
бь ху ньн. 

дьл– бь фь кь ра иб ра ни йа, әw щи 
йә, кӧ мә рьв на ва хwә да ше wь ра 
хwә дь кә у qь ра ред хwә дь дә. 

еләкзьрьһ’– к’ьн щә кә әс кә ра йә, 
кӧ ль синг у пьш та хwә гь ре дь-
дан, wә ки жь шур у ти ра бе нә 
хwәй кь рь не. Әw жь һ’ә сьн йан 
жи жь ч’әр ме qа льм че кь ри 
бун. Әфә си 6:14 (зь рьһ’); Т’е-
са ло ни ки I, 5:8 (к’ӧм зь рьһ’); 
Ә’йанти 9:9, 17. 

Елиша– п’е хәм бә рә ки Исра еле 
бу, кӧ дә ма Пәй ма на Кә вьн да 
гә ләк к’ә рә мәт бь дәс те wи 
дь һа ть нә кь рь не (П’ад ша ти IV, 
2:1–8:15). Пе Ели ша жи Хwә-
де «Нә’ ма не» сәр wе ре әс кә ре 
Сур йа йе жь к’о ти бу на wи qәнщ 
кьр (П’ад ша ти IV, 5; Лу qа 4:27). 

Елйас– п’е хәм бә рә ки Хwә де йи 
мә зьн бу. Әwи ль п’ад ша ки хь-
раб һь лат, ӧса жи ль һ’ә му йед 
кӧ Исра еле да п’ут дь һ’ә бан дьн. 
Гә ләк щь һу дь фь кь рин кӧ Ел-
йас wе ди са бь һа та, wә ки бо на 
һа ть на Мәсиһ мь ләт һа зьр 
кь ра. Йу һ’ән на йе Нь хӧм дар 
гә ләк али йа ва ми на Ел йас бу. 
Мәт та 11:14; Мар qос 9:4; Лу qа 
1:17; Р’о ма йи 11:2-5; Аqуб 5:17. 

ельмиwибун– т’әс ми ли wи бун, 
бәр та бун, гӧһ да ри йа wи кь рьн. 

епикури– ша гьр тед фи ло со фе 
Епи ку рос бу. Епи ку рос са ла 

Т’ор’едӧр’а

дӧр’– кә вь ре сь пи йи qи мәт ә, кӧ 
жь нав дь ле щу р’ә ки һ’әй wа не 
бә’ ре дәр дь хьн (Мәт та 7:6). 
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270 бә ри бу йи на Иса мьр. Әwи 
һин дь кьр, кӧ гә рә ке мә рә ме 
ә’мь ре мә рь ва ша бун бә, жь 
еш у тьр се дур бьн (К’а ред 
Шан ди йа 17:18). 

Әгрипа– Әг ри па йе дӧ да кӧ р’е 
Һе ро дәс-Әгри па бу (кӧ р’е Арис-
то по ло йе Һе ро дә се Мә зьн). 
Әгри па п’ад ша ки Щь һус та не 
бу. Паw лос ль бәр Әгри па у 
хуш ка wи Бәр нь ке сә кь ни у 
Мьз ги ни йа Хwә де дь да wан 
(К’а ред Шан ди йа 25:13–26:32). 

Әсаw– Ис һа qе кӧ р’е Бь ра һим-
р’а дӧ кӧ р’ед һә вал-ще wи бун, 
Әсаw у Аqуб. Әсаw кӧ йе мә зьн 
бу, р’о жә ке га ва гә лә ки бьр’ чи 
бу, әwи һә qе нь хӧр ти йа хwә да 
хwа рь на зь ка, әw фь ро тә Аqу бе 
бьре хwә. Хwә де зӧ р’ә та Аqуб 
ча wа щьм ә’т хwә р’а бь жарт, нә 
кӧ йа Әсаw. Дәст пе бун 25:21-26; 
27:1-41; 32:3–33:16; Р’о ма йи 
9:10-13; Иб ра ни 11:20; 12:16-17. 

ә’нишк(кәвьресәреә’нишке)– 
Пәй ма на Ну да әв хә бәр бь дӧ 
щу р’а те фә’м кь рь не: 1. Әw 
кә вь ре кӧ ди wа ра һәв ва гь ре-
дь дә, аwа го ти «кә вь ре сә ре 
ә’ниш ке». 

2. Кә вь ре кӧ ль хь ла зи йа 
че кь рь на ава йи ки сәр дәр гәһ 
йан дә ри дь һа тә да ни не, ча wа 
«кә вь ре к’ь ли те» йә, wә ки һ’ә-

му кә вь ред ма йин һәв ва бь дә 
гь ре да не. Мәт та 21:42; Мар qос 
12:10; Лу qа 20:17; Әфә си 2:20; 
Пәт рус I, 2:6-7. 

занәбеж– зь мен да сәр хwә. 
зар– дәв. 
зәндәгьртиман– ә’щеб ма йи ман, 

мә т’әл ма йи ман. 
зәwал– нә һә qи, нә хwә ши, зи йан. 
Зәwс– п’у те йу на на йи һә ри мә зьн 

ә. «Йу пи тәр» жи же р’а дь һа тә 
го ть не. П’у тә ки дьн жи һә бу, 
кӧ на ве wи Һәр мес бу, әw ча wа 
qа сь де Зәwс һ’ә саб дь кь рьн. 
К’а ред Шан ди йа 14:12-13. 

зив– бь йу на ни же р’а дь го тьн 
ДРАХ МӘ йан ДИ НА РИ ОН, 
кӧ зи вә ки бь ч’ук бу. Әва на 
wә ла тед Им пе ра то ри йа Р’о-
ма йе да дь һа тьн хә ба те. Әw 
wә кә р’ож хә ба тә кә п’а лә ки бу. 
Лу qа 15:8-9. 

зийа– (әж дә һәр) һ’әй wа нәк ә, кӧ 
щар на ч’и р’о ка да жи те го ть не, 
гә лә ки qә wат ә, ча wа мә’ рә ки 
гә лә ки мә зьн хӧйа дь бә. Же р’а 
«мә’р» жи дь бе жьн. Ә’йан ти-
йе да зи йа ча wа ни ша на ми ре-
щьн, сәр wе ре р’ӧ һ’ед хь раб ә. 
Ә’йанти 12:3–13:4; 16:13; 20:2.

зох – (да рә кә гу рь зе) да рә кә бь-
ч’ук ә, ча wа лу фьк бо на ә’дә те 
дин дь һа тә бь к’а ра ни не. К’а-
һи на ху на qӧр ба не да дь кь рьн 
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у дь р’ә шан дь нә сәр мә рь ва, 
wә ки әw мә рьв ль бәр Хwә де 
пи роз бьн. Дәр к’ә тьн 12:22; 
Qа ну на К’а һин ти йе 14:4; Жь-
мар 19:6, 18; Йу һ’ән на 19:29; 
Иб ра ни 9:19. 

жийинаһ’әта‑һ’әтайе– ә’мь ре 
һ’ә та-һ’ә та йе, жи йи на һәр һә йе, 
һ’ә йа та әбә ди. 

ибрани– на вә ки кә вьн ә у щьм-
ә’ та Исра еле пе ви на ви һа тә 
нав кь рь не. Иб ра ни ӧса жи 
зь ман ә. Щьм ә’ та Исра еле бь 
зь ма не иб ра ни хә бәр дь дан. 
Пәй ма на Кә вьн бь ви зь ма ни 
нь ви сар ә. К’ь те бә кә Пәй ма на 
Ну жи бь ви на ви һә йә (Нә’ ма 
Ибра ни йа р’а). 

илаһи– һе бо на wе йә ке, һе зе дә. 
инк’ар– йәк һаш жь тьш тә ки һә-

йә, ле хwә мӧ кӧр’ на йе кӧ занә. 
Иса– мә’ на на ве Иса бь иб ра ни 

әв ә: «Хӧ дан хь лаз дь кә», йан 
«хь лаз кьр», йан жи «аза бун» 
(Мәт та 1:21). 

исаф– wьщ дан. 
Исраел– 1. На ве мә рьв ә. Ча-

хе Хwә де Аqу бе ба ве мь лә те 
Исра еле бьм ба рәк кьр, на ве 
wи кь рә Исра ел (Дәст пе бун 
32:27-28; 35:10). Чәнд нав зӧ р’ә-
та Исра ел р’а те го ть не: «Щьм-
ә’ та Исра ел», «За р’ед Исра ел» 
у «иб ра ни». Щь һу жи ча wа 
мь лә те Исра еле те нә һ’ә са бе. 

2. На ве wә лат жи те го ть не: 
«Исра ел». Зу ва же р’а дь го тьн: 
«Кә нан» (К’а ред Шан ди йа 7:11; 
13:19). На вә ки дьн жи же р’а 
«Wә ла те Фь льс ти не» дь бе жьн. 

Зохаhусопе

Зьмьр

зьмьр– р’у нә ки бин хwәш ә, 
жь да ра те стан дь не у qи мә те 
wи бь һа бу. Һьн ге зь мьр бо на 
еше дь да нә нә хwә ша (Мар qос 
15:23), ӧса жи ль сәр щьн йа зе 
мь ри йа да дь кь рьн, wә ки бо на 
дә фьн кь рь не һа зьр кьн (Йу-
һ’ән на 19:39). 
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Исһаq– кӧ р’е Бь ра һим у Сә ра йе 
бу. Мә’ на на ве wи «к’ән» ә, га ва 
ди йа wи Сә ра йе ща ра пе шьн 
бь һист кӧ Хwә де wе зар’ бь да wе, 
әw к’ә ни йа, чьм ки әw ә’мьр да 
мә зьн бу. Дәст пе бун 21:1-8; 
К’а ред Шан ди йа 7:8; Р’о ма йи 
9:7; Иб ра ни 11:9 у йед ма йин. 

итойин– р’о бәт, сос рәт. 
Ишайа– п’е хәм бә рә ки ә’йан 

бу, кӧ wә кә 700 са ли бә ри Иса 
Мәсиһ һә бу. Әwи дәр һә qа Исада 
гә лә ки п’е хәм бәр ти кь ри йә. 
К’ь те ба wи жи һә йә. Мәт та 3:3; 
К’а ред Шан ди йа 8:30; Р’о ма йи 
9:27-29 у йед ма йин. 

иqраркьрьн– әре йи кь рьн, ше-
кь ран дьн. 

йанчийә– гӧ ва, гә ло, кӧ, аwа го ти. 
Йерәмийа– п’е хәм бә рә ки ә’йан 

бу, әw wә кә 500 са ли бә ри бу-
йи на Иса Мәсиһ һә бу. Wәх тәк 
һә бу, жь щьм ә’ та Исра еле гә-
лә ка гӧ р’а Хwә де нә дь кь рьн. 
Йе рә ми йа wан р’а дь гот, кӧ жь 
гӧ нә кь рь не вә гә р’ьн. Гә ләк 
тьшт жи әwи бо на Иса Мәсиһ 
у мь лә тед нә щь һу п’е хәм бәр ти 
кьр. К’ь те ба wи жи һә йә, «Йе-
рә ми йа». Мәт та 2:17; 16:14; 27:9. 

Йефта– әс кә рә ки ә’йан бу. Әw 
жь сәр wе ред щьм ә’ та Исра еле 
бу. Һ’а кьм ти 11:1–12:7; Иб ра-
ни 11:32. 

Йеша– ба ве Да wьд п’ад ша бу. Иса 
Мәсиһ жь р’ь к’ьн йа та wи һа тә 
дь не. Пәй ма на Кә вьн да Иша йа 
п’е хәм бәр нь ви си кӧ Мәсиһе 
жь зӧ р’ә та Йе ша у Да wьд бь бә. 
Р’ут’ 4:18-22 (17-21); П’ад ша ти 
I, 16:1-22; 17:12-14, 17; Мәт та 
1:5-6; Лу qа 3:32; К’а ред Шан-
ди йа 13:22; Р’о ма йи 15:12. 

ЙешуйеНун– п’е хәм бәр бу, ӧса 
жи пәй мь рь на Му са р’а сәр-
wе рә ки щьм ә’ та Исра еле бу. 
Әwи р’е бә ри йа щьм ә’ та Исра-
еле кьр, һ’ә та wә ла те Кә на не, 
к’и жан кӧ Хwә де бь соз да йи на 
Хwә да wан. Wа на т’ә ви мь лә те 
кӧ ль wьр дь ман шәр’ дь кь рьн 
у сәр к’ә тьн. Пәй р’а Йе шу әw 
wә лат п’а рә вә кьр у һәр qә би лә-
кә Исра еле р’а (пеш ть ри qә би ла 
Ле wи кӧ к’а һин бун) п’а рәк да. 
Әw сәр wе рә ки к’ьфш бу у дь-
хwәст кӧ щьм ә’т бь дь лә ки пәй 
Хwә де бь чу йа. Ль сәр кь рь нед 
wи к’ь теб жи һә йә. Дәр к’ә тьн 
17:8-13; Жь мар 13:1-17; Йе шу 
1-24; К’а ред Шан ди йа 7:45; 
Иб ра ни 4:8. 

йунан– 1. мь лә те wә ла те Йу на-
ньс та не. 

2. Дә ма Иса Мәсиһ да, щь-
һу йа һ’ә му мь лә тед ма йин р’а 
«йу нан» дь го тьн, wә ки бь да на 
к’ьф ше, кӧ һ’ә бан дьн у кул ту ра 
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wан йед йу на на бун, нә кӧ йед 
щь һу йа (Мар qос 7:26; К’а ред 
Шан ди йа 17:4), ле һь нә кә жь 
wан ба wә ри йа хwә бь Хwә де йе 
Исра еле анин (К’а ред Шан ди йа 
17:4; бәл ки Йу һ’ән на 12:20-да 
жи ӧса йә). Ве wәл гә р’ан дь не да 
чәнд щи һә нә к’и дә ре хә бә-
ра «нә щь һу» дәw са «йу нан» 
һа ти йә хә бь тан дь не (К’а ред 
Шан ди йа 14:1; 20:21; Р’о ма йи 
1:16; 2:9-10; 3:9; 10:12; Ко рьн-
т’и I, 1:24; 10:32; 12:13 Га ла ти 
3:28; Ко ло си 3:11 у йед ма йин). 

3. Чәнд щи йа хә бә ра «йу нан» 
бә’ са wан щь һу йа дь кә, йед кӧ 
жь wә ла те Исра еле дәр мә зьн 
бь бун у зь ма не wан йу на ни бу, 
йан жи Исра еле да мә зьн бь бун 
ле зь ма не йу на ни хә бәр дь дан, 
нә кӧ иб ра ни (К’а ред Шан ди йа 
6:1, 9:29 у 11:20 (ван р’е за да бь 
ви аwайи һа ти йә бь к’а ра ни не: 
«щь һу йед кӧ йу на ни хә бәр 
дь дан»); бәл ки Йу һ’ән на 7:35). 

Йунаньстан– wә лат ә, Ат’и на 
ба жа ре wе йи сә рә кә йи мә зьн 
ә, ча wа һьн ге ӧса жи иро. Ко-
рьнт’ жи ба жа ре Йу на ньс та не да 
йә, ча wа һьн ге ӧса жи иро. 
П’ь р’а ни йа ба жа ред Йу на ньс-
та не йә ә’йан һьн ге дь к’ә ть нә 
на ва qә за Аха йа йе йә Р’о ма йе. 
Мь лә те Йу на ньс та не йи кә вьн 

гә ләк хwән ди бун у бо на сәр-
wах ти йа wан мь лә тед дьн qә-
дь ре wан дь гьр тьн. Зь ма не wан 
жь али йе һ’ә му хwән дә ва на ва 
дь һа тә хә бәр да не, нә т’ә не ль 
Йу на ньс та не да, ле ль wә ла тед 
дәр жи. Ль к’и дә ре кӧ әс кә ред 
йу на на дь чу не, кул ту ра хwә ль 
wьр бә ла дь кь рьн. К’ь те бед 
Пәй ма на Ну пе ши йе бь зь ма не 
йу на ни һа ть нә нь ви са ре. 

Йуһ’әнна– Бь на ве Йу һ’ән на чәнд 
мә ри Пәй ма на Ну да һә нә, ле 
йед һә рә ә’йан әв ьн: 

1. Йу һ’ән на йе Зә бә ди йәк 
жь һәр донз дәһ ша гьр тед Иса 
бу. Әw шан ди бу. Әwи «Мьз-
ги ни йа Йу һ’ән на» у се нә’ мә 
нь ви си нә у ль го ра фь кь ра 
гә лә ка к’ь те ба «Ә’йанти» жи 
wи нь ви си йә. 

2. Йу һ’ән на йе Нь хӧм дар, әw 
п’е хәм бәр у го тьн бе же хә бә ра 
Хwә де бу (Лу qа 1:13-17; 7:26). 
Т’о бә дар аве да дь нь хӧ ман-
дьн у щьм ә’ та Исра еле бо на 
Мәсиһ һа зьр дь кь рьн (Лу qа 
3:3-20; 7:27). 

кәла– һ’әбс, зьн дан, гьр ти гәһ. 
Кәнан– на ве wи wә ла ти йә, к’и-

жан кӧ Хwә де ль го ра созе Хwә 
да мь лә те Исра еле, wә ки бь бә 
wә ла те wан. Әв на ве «Кә нан» 
һе бә ри ль wьр ма йи на мь лә те 
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Исра еле һә бу. Паше «Исра ел» 
йан жи «Фь льс тин» һа тә го ть не. 
Мәт та 15:22; К’а ред Шан ди йа 
7:11; 13:19. 

кәнани– мь лә тәк бу кӧ ль Кә на не 
дь ман, зӧ р’ә та кӧ р’е Һам, кӧ р’е 
Нӧһ (Дәст пе бун 10:6). 

КонеШә’дәтийе(КонеЩьвине)
– Га ва щьм ә’ та Исра еле жь 
Мь сь ре дәр к’әт, Хwә де сә ре 
ч’и йа йе Си на йе Му са р’а гот, 
ча wа гә рә ке Ко не Шә’ дә ти йе бе 
че кь рь не (Дәр к’ә тьн 25). Га ва 
че кь рьн, р’у мә та Хwә де әw щи 
т’ь жи кьр у Хwә де бь р’у мә та 
Хwә шә’ дә ти да у да хӧ йа кь рь не 
кӧ Әw т’ә ви wан ә (Дәр к’ә тьн 
38:21). Ко не Шә’ дә ти йе у Ко-
не Щь ви не (Дәр к’ә тьн 27:21) 

йәк бун. Щьм ә’ та Исра еле ль 
wьр дь щь ви йан. Сь ле ман жи 
Ор шә ли ме да п’а рьст гәһ дәw са 
wе да че кьр. Ко не Шә’ дә ти йе да 
(у ӧса жи п’а рьст гә һе да) тьш тед 
пи роз жи һә бун, мә сә лә: Сьн-
до qа Пәй ма на Хӧ дан (Qа ну на 
Дӧ ща ри 10:8), аwа го ти Сьн до qа 
Шә’ дә ти йе (Жь мар 4:5). 

КонеШә’дәтийе(КонеЩьвине)

Кӧли

кӧли– һәс пе ги һе, си йа ре бу ке. 
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Кӧр’еДаwьд– на вә ки к’ьфш ә, 
кӧ мь лә те щь һу бо на Мәсиһ 
дь го тьн, чьм ки Хwә де соз да бу, 
кӧ Мәсиһ wе жь р’ь к’ьн йа та 
Да wьд бе. Мәт та 1:1, 6, 17, 20; 
9:27; 15:22; 21:9; 22:42; Мар qос 
10:47-48. 

Кӧр’еМерьв(Кӧр’еИнсан)– Ча wа 
жь к’ь те ба Да ни йел п’е хәм бәр 
(7:13-14) те хӧ йа кь рь не, бә ри 
һа ть на Иса Мәсиһ мь лә те Исра-
еле ба wәр дь кьр кӧ Хwә де wе 
хь лаз кь рә ки бо на щьм ә’ та Хwә 
бь ши нә, wә ки wан жь гӧ нед wан 
хь лаз кә у на ве Wи wе «Кӧ р’е 
Мә рьв» бә. Пәй ма на Ну да гә ләк 
ща ра Иса Мәсиһ Хwә ха әв нав 
ль Хwә кьр. Әв хwә нав кь рь на 
Иса бь р’ән гә ки нь хам ти дь дә 
хӧ йа кь рь не, кӧ Иса әw ә бо на 
к’и жа ни Хwә де го ть бу, кӧ ча wа 
Хь лаз кьр wе бе дьн йа йе у Әw 
ә, Йе кӧ Хwә де п’ад ша ти йед 
т’ә ма ми йа дьн йа йе да нә дәс те 
Wи. Ль һәр чар Ин щи ла да Иса 
дь бе жә, Кӧ р’е Ме рьв Хwә ха йә 
у һ’ӧ кӧ ме Wи бо на бах шан дь не 
у ди wан кь рь не һә йә (Мар qос 
2:10; Йу һ’ән на 5:27) у ӧса жи 
Хwә ха wе жи йи на Хwә бь дә, 
wә ки йед дьн аза бьн (Мар qос 
10:45). Мәт та 8:20; Лу qа 18:8; 
Йу һ’ән на 1:51; К’а ред Шан ди йа 
7:56 у йед ма йин. 

Кӧр’еХwәде– Пәй ма на Ну да әв 
нав Иса Мәсиһ р’а те го ть не, ле 
әw бь мә’ на фи зи ки (щьс ма ни) 
на йе фә’м кь рь не. Пәймана 
Кәвьнда, «Кӧр’е Хwәде» навәки 
бона wи П’адшайи йә, йе кӧ 
Хwәде бьжарт, аwа готи бона 
Мәсиһ (йе бь р’ун к’ьфшкьри), 
кӧ Бәрдәстийе Хwәдейи Пироз 
у Амьн ә (Ишайа 42:1-8; 49:1-
13; 50:4-11; 52:13-53:12; Зәбур 
2:6-12). Әw нав «Кӧр’е Хwәде» 
незикийа һәләqәтийа нава Хwәде 
у Wида дьда к’ьфше. Аwа го ти 
Иса Мәсиһ бь мә’ на р’ӧ һ’а ни 
Кӧ р’е Хwә де те нав кь рь не. Пәй-
ма на Ну да һа ти йә нь ви са ре, 
кӧ Кӧ р’е Хwә де Хә бә ра Хwә де 
йә (Пәй ва Хwә де йә) у Хә бә ра 
Хwә де жи Хwә ха Хwә де йә. Кӧ р’е 
Хwә де жь Бав (Хwә де) те. Әw 
ну ра р’у мә та Хwә де йә у су рә те 
Хwә де йе кӧ хӧйа на бә. Һе бә ри 
ә’фь ран дь на ә’рд у ә’з ма на Кӧр’ 
ль щәм Ба ве бу. Бав у Кӧр’ йәк 
ьн, хwәс ть на wан жи йәк ә, һ’ӧ-
кӧ ме Кӧр’ ми на һ’ӧ кӧ ме Ба ве 
йә у Кӧр’ Ба ве мә рь ва ва дь дә 
аш кә рә кь рь не у Кӧр’ бь һ’ә му 
аwайи т’ам аш кә рә бу на Ба ве 
йә. Жь к’ә рә ма хwә бьн хә бә ра 
«Бав»-да бь ху ньн. Мәт та 1:18-20; 
Ко ло си 1:15-20; Иб ра ни 1:1-4; 
Йу һ’ән на 1:1-5; 3:16; 5:21-23; 
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10:30; 13:3; 14:9; 16:27-28; Лу qа 
10:22; Р’о ма йи 1:4. 

к’атьб– нь вис к’а ре сәр wе ред 
ба жер (К’а ред Шан ди йа 19:35). 

к’аһин– жь зӧ р’ә та Һа ру не бьре 
Му са бун. К’а һи на әw го ри йед 
(qӧр ба нед) кӧ мь лә те Исра еле 
да нин сәр же дь кь рьн. Әw бо на 
мь лә те Исра еле бәр Хwә де дь-
сә кь нин у дӧа дь кь рьн, нав че-
ти дь кь рьн у хwәс ть на Хwә де 
щьм ә’ те р’а дь да нә ә’йан кь рь не. 
Wа на дә һә ке (жь дә һа п’а рә кә) 
һә бу ке, һә гәр һа сьл бу йа, йан 
да йи на бә ре ә’р де бу йа, йан чь 
к’ар qа зьнщ кь ра на жь щьм ә’ та 
Исра еле хwә р’а дьс тан дьн. Нав 
щь ва та гь рә гь ред щь һу йа да сә-
рә кед к’а һи на жи һә бун. Йәк жь 
wан сә рә кед к’а һи на бо на wәх-
тә ке дь һа тә бь жар ть не кӧ бь бә 
Сә рәк к’а һин, әwи сәр wе ри йа 
т’ә ма ми йа к’а һи на у щь ва та 
гь рә гь ра дь кьр. Сә рә кед к’а һи на 
әw бун жи, йед кӧ иди ща рә ке 
до ра хwә да бь бу нә Сә рәк к’а-
һин, ӧса жи жь йед ә’йа нә жь 
ма лед wан Сә рәк к’а һи на бун. 
Qа ну на К’а һин ти йе 6:8–10:20; 
Мәт та 26:57; Иб ра ни 6:20–8:6 
у йед ма йин. 

к’еләк– тә ньшт. 
к’емун– (к’им йон, зи рә) т’о хь ме 

щу р’ә ки п’ьн ща р’а йә. Щь һу-

йа әw ча wа дәр ман дь хwа рьн 
пе qәнщ дь бун (Мәт та 23:23). 

к’әрәм– Пәй ма на Ну да гә ләк 
ща ра ча wа п’еш к’е шәк йан 
да йи нәк те фә’м кь рь не. К’ә-
рәм хwәс ть на дь ле Хwә де йә, 
wә ки тьш тә ки qәнщ, ила һи 
хь лаз бу не бь дә мә рь вед кӧ нә 
һе жа йи п’еш к’е шед Wи нә. Әw 
бе һәq дь дә мә рь ва у ль һи ви йа 
тьш тә ки паш да стан дь не ни нә. 
Гә ләк ща ра К’ь те ба Пи роз да 
нь вис к’а ра к’ә рә ма Хwә де ча wа 
дӧа-дь роз гә бо на һәв хwәс ть нә. 

к’әфән– жь qә дәк (п’и нә, п’ач’), 
мь ри те да дь п’е ч’ьн. 

к’әфил(стандьн)– (гь рәw, к’ә фа ләт) 
п’ә рә жь бәр мә рьв ва те да йи не, 
wә ки бь ка рь бьн аза бь ми ньн 
һ’ә та р’о жа ди wан кь рь не. 

к’әwдайинагӧна(к’әwандьнагӧна)
– р’ә сит кь рь на гӧ на, бах шан дь-
на гӧ на. «К’әw» те фә’м кь рь не 
ча wа шә wь тан дьн, р’ә сит кь рьн. 

к’ози– 1. хwә ли йа шә wь ти. 
2. К’о зи кь ри жи те фә’м-

кь рь не ча wа «дәр ма ли кь ри». 
к’оти(к’отибун)– нә хwә шик ә, 

кӧ сәр ме рьв бь рин дәр тен, 
әw бь рин к’ур дь бьн, кӧ т’ӧ 
ща ра qәнщ на бьн. Ль го ра 
Qа ну на К’а һин ти йе жь сә ре 
13-а һ’ә та 14-а зә ма не бә ре һәр 
щу р’ә нә хwә ши йа сәр ч’әрм жь 
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к’о тибу не ва гьр ти һ’ә та чәнд 
щу р’ә п’ь зь ка, ӧса жи тьш тед 
к’ә фь ки һ’ә рам дь һа ть нә һ’ә-
са бе. Щьм ә’ те бә ри нә хwә шед 
аһа дь дан жь гӧнд у ба жа ра 
дәр дь хьс ть нә дәр, ле һә гәр 
ньш ке ва йәк qәнщ бу йа, гә рә ке 
хwә ни ша ни к’а һин бь кь ра у 
һ’ә ди бь да, wә ки дәс тур бь да не 
кӧ әw бь к’ә та на ва щьм ә’ те. 

к’ӧмр’әшийаХwәде– р’ӧ һ’а ни те 
фә’м кь рь не. Пәй ма на Кә вьн да, 
га ва щьм ә’ та Хwә де дәст жь 
Хwә де к’ь шанд у п’ут һ’ә бан дьн, 
әw ӧса дь һа тә һ’ә са бе, бе мә’ нә 
ча wа жь на йә ки ч’ә’в ба ве жә 
ме рә ки дьн у ме ре wе к’ӧм-
р’ә ши йе бь кә. Һо сейа 2:2-13; 
Йе рә ми йа 3:6-10, 20; Ко рьн т’и 
I, 10:22; Ко рьн т’и II, 11:2. 

к’ӧрх– к’ьн ща зь вьр жь му йе 
бь зь не, ча wа ни ша на ши не бәр 
Хwә де ль хwә дь кь рьн (Мәт та 
11:21). 

К’офи

к’офи– Һе на бә ре на ва йу на-
на да к’о фи жь гӧ ла йан бәл га 
бун, гь ло вәр’ бо на сә ре мә рь ва 
дь һу нан дьн. Wан мә рь ва к’о-
фи дьс танд, йед кӧ лис ть кед 
спор те да сәр дь к’ә тьн (алт’ 
дь кь рьн) йан жи бо на әс кә ред 
ә’гит бун кӧ дьж мьн бьн дәст 
дь кь рьн. Ко рьн т’и I, 9:25; 
Ә’йанти 2:10; 3:11; 4:4, 10 у 
йед ма йин. 

к’ӧлфәт– жьн, пи рәк. 

К’ьништ

к’ьништ– бь йу на ни «СӦНАГОГ», 
щи йе щь ва та хwә де на сед щь һу-
йа йә, ила һи р’о жа шә ми йе, кӧ 
нь ви са ред пи роз те да дь ху ньн, 
дӧа дь кьн у һин дь кьн. Һәр 
ән дә мә ки к’ь ниш те дь ка рә һин 
бь кә. Дә ма Исада к’ь ни шт һ’ә му 
ба жа ред щь һу йа да һә бун. Qӧр бан 
ль wьр нә дь һа ть нә сәр же кь рь-
не. Жь к’ә рә ма хwә бьн хә бә ра 
«п’а рьст гә һе»-да бь ху ньн. 
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к’ьрк’ут– (к’әw к’ӧрт’) кә вь рә-
ки нәрм у зәр ә кӧ бь ала вә кә 
р’ән ге вә кь ри шәwq дь шә wь тә 
у би на wе жи qә wат ә (туж ә). 
Лу qа 17:29; Ә’йанти 9:17-18 у 
йед ма йин. 

К’ьтебаЗәбура– к’ь те бә кә Пәй-
ма на Кә вьн ә. Зә бур хwә ха 
к’ӧ лам у сть ра нед шь кьр да йи не 
нә бо на Хwә де. Ӧса жи мә рь ва 
жь к’у ра йи йа дь ле хwә ави ть нә 
сәр һ’а ле хwә, дь ло ван дь нә у 
дәрд-кӧ лед хwә Хwә де ва ә’лам 
кь рь нә. П’айе-п’ь р’е Да wьд 
п’ад ша әв зә бур нь ви си нә. 

К’ьтебаПироз– һьн Нь ви са ред 
Пәй ма на Ну т’ә ви йед Пәй ма на 
Кә вьн һәв р’а дь бь нә т’ә ва йи-
йа К’ь те ба Пи роз, аwа го ти 
«Биб ли йа» кӧ те wәл гә р’ан дь не 
«К’ь те ба сәр к’ь те ба р’а». 

лейи– то фан. 
Леwи– 1. Йәк жь һәр донз дәһ 

кӧ р’ед Аqуб бу. Зӧ р’ә та Ле wи 
жи йәк жь wан һәр донз дәһ 
qә би лед Исра еле бу. Му са п’е-
хәм бәр у бьре wи Һа рун, һәр 
дӧ жи жь ве qә би ле бун. Жь 
на ва ве qә би ле Хwә де Һа рун 
зӧ р’ә те ва бо на шь хӧ ле Хwә де 
п’а рьст гә һе да, аwа го ти к’а-
һин ти йе р’а бь жарт. Йед ма йин 
али к’а ри йа ван к’а һи на дь кь рьн. 
Дәр к’ә тьн 6:16-25; 32:26-29; 

Жь мар 1:47-53; Лу qа 10:32; 
Иб ра ни 7:5, 9-10; Ә’йанти 7:7 
у йед ма йин. 

2. Ле wи йе кӧ р’е Һал фа wо 
ша гьр тә ки Иса бу, кӧ же р’а 
Мәт та жи дь го тьн. 

ләщк’ар– йе кӧ т’ә ви йә ки дьн 
йан дь к’ә вә лә ще йан qо ше. 

лил– хиз гә, qум, чә мур’. 
ломәкьрьн– нә һәq кь рьн, ди wан-

кьр ьн, сущ дар кь рьн. 
Лут– бь ра зи йе Бь ра һим бу. Га-

ва Бь ра һим чу бо на wә ла те кӧ 
Хwә де соз да бу, Лут т’ә ви wи 
чу. К’ә тьн wи wә ла ти у Лут чу 
ба жа ре Со до ме да ма. Дәст пе бун 
11:27, 31; 14:1-16; 19:1-38; Лу qа 
17:28-32; Пәт рус II, 2:7. 

луфькабә’ре– ли фь ка (кӧ ла ве) 
бә’ ре. 

Леwиук’аhин
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малаАqуб– мь лә те Исра ел. Аqуб 
у Исра ел йәк ьн. Һәр донз-
дәһ кӧ р’ед Аqуб, аwа го ти һәр 
донз дәһ кӧ р’ед Исра ел, бу нә 
донз дәһ qә би лед Исра еле. 

мана– Га ва Щьм ә’ та Исра ел жь 
Мь сь ре дәр к’әт, т’ә ви Му са чьл 
са ли на ва бә р’и йе да бу. Бә р’и 
щи ки хь ки-хwә ли (вь ки-ва ла) 
бу, ль wьр һәр сь бәһ бо на хwа-
рь не Хwә де «ма на» жь ә’з ма на 
дь ба ранд у дь да wан, чьм ки 
хwа рь на wан т’ӧнә бу. Пеш ть ри 
р’о жа шә ми йе (сәб те), һәр сь бәһ 
щьм ә’ та Исра еле дәр дь к’әт дь чу, 
бо на р’о жә ке ма на т’оп дь кь рьн 
у дь кь рь нә нан, дь хwа рьн. Ма на 
тьш тә ки wә кә ль бед к’ьш ми ша 
хӧйа дь бу. Ль бед wи гь ло вәр’ у 
сь пи бун у тә’ ма wи ми на тә’ ма 
на не шкә ва йи һьн гьв кь ри бу 
(Дәр к’ә тьн 16; Жь мар 11:4-9). 
Һь нәк фә’м дь кьн кӧ ма на гә зо 
йә, ле на. Гә зо йе кӧ дь к’ә вә сәр 
бәл гед да ред мә’ зе у да ред бә руйе, 
әва тьш тә ки дьн ә, нә ма на йә. 

Мәлк’и‑Садьq– П’ад ша у к’а һи не 
ба жа ре Шә ли ме бу. Ща рә ке 
дьж мь на бь ра зи йе Бь ра һим, 
Лут ма ла wи ва гьр тьн. Бь ра һим 
чу т’әв wан дьж мь на шәр’ кьр 
у сәр к’әт, Лут, мал у мьл к’е 
wи ва хь лаз кьр паш да ани. Га ва 
Бь ра һим вә гә р’и йа, йә ки бь 

на ве Мәл к’и-Са дьq р’ас ти wи 
һат, нан у шә рав да Бь ра һим 
у дӧа ль wи кьр. Бь ра һим йәк 
жь дә һә п’а ред һ’ә му тьш тед 
кӧ т’ә ви хwә жь шер’ анин 
п’еш к’е ши wи кьр. Гә ләк сал 
пәй ве йә ке р’а ә’дә те щьм ә’ та 
Исра еле бу, wә ки йәк жь дә һә 
п’а ред бәр у тьш тед дьн бь да на 
к’а һи на. Дәст пе бун 14:17-20; 
Иб ра ни 5:6-10; 6:20; 7:1-17. 

Мәрйәм– Чәнд к’ӧл фәт К’ь те-
ба Пи роз да һә нә, на ве wан 
Мәр йәм. 

1. Ди йа Иса. 
2. Мәр йә ма Мәж дә ла ни 

(Мәт та 27:56; Мар qос 16:9; 
Лу qа 8:2; Йу һ’ән на 20:1-2, 11-18). 

3. Мәр йә ма хуш ка Мәр т’а у 
Ла зар (Лу qа 10:38-42; Йу һ’ән на 
11:1-5; 12:1-7). 

4. Мәр йә ма ди йа Аqуб у 
Усьв. Һь нәк дь фь кь рьн кӧ 
әв Мәр йәм хут әw Мәр йә ма 
жь на Кле пас бу (Мәт та 27:56; 
Мар qос 15:40; 16:1; Лу qа 24:10). 

5. Мәр йә ма ди йа Йу һ’ән-
на-Мар qос. Ма ла wе Ор шә-
ли ме да һә бу, ль wьр ша гьр тед 
Иса дь щь ви йан (К’а ред Шан-
ди йа 12:12). 

мәрьв– мь ров, ин сан. 
Мәсиһ– хә бә рә кә иб ра ни йә. Мә’-

на wе бь зь ма не иб ра ни әв ә: «Йе 
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бь р’ун к’ьфш кь ри». Га ва йәк 
дь бу п’ад ша, р’ун сәр сә ре wи да 
дь кь рьн. Әв жи дь бу ни ша на кӧ 
фь лан кәс бу п’ад ша. Хwә де соз 
да бу, wә ки хь лаз кь рә ки щьм ә’ та 
хwә р’а бь ши нә, кӧ wан аза кә, 
п’ад ша ти йа Хwә де би нә на ва 
wан у бь бә п’ад ша йе т’ә ма ми йа 
дьн йа йе. Лә ма га ва Иса һат, әw 
бь на ве «Мәсиһ» һа тә го ть не, 
wә ки бь дә к’ьф ше кӧ әw жь 
Хwә де да бь жар ти у к’ьфш кь ри 
йә. Хә бә ра «р’ун кь ри» бь зь ма не 
йу на ни ХРИСТОС те го ть не. 

мәсиһи– йе кӧ ль пәй Иса Мәсиһ 
дь чә у Wи ба wәр дь кә. К’а ред 
Шан ди йа 11:26; 26:28; Пәт рус 
I, 4:16. 

мират’– һә бу ка ба ве, wар, wе рьс. 
Мирещьн– (Щьн, Иб лис, Шәй-

т’ан) Бь йу на ни «ДИАБОЛОС» ә, 
кӧ те фә’м кь рь не «щьн», ӧса жи 
хә бә ра «САТАНАС» те хә ба те, кӧ 
әв хә бәр ә’сь ле хwә да жь зь ма не 
иб ра ни йә у т’әр щь мә дь бә «Йе 
мь qа бьл, хәйб кьр, бӧх дан беж». 
Сәр да жи Пәй ма на Ну да гә ләк 
на вед wи йә дьн һә нә. Мә сә лә: 
Сәр wе ре щь на (Мәт та 9:34; 
12:24), Бәл зә бул (Мәт та 12:24), 
Ще р’ь банд кьр (Мәт та 4:3), Мә’р 
у Зи йа (Ә’йанти 20:2), Йе Хь раб 
(Мәт та 5:37; 6:13), Ба ве дә рә wа 
(Йу һ’ән на 8:44) у йед ма йин. 

К’ь те ба Пи роз ә’йан дь кә, кӧ 
ми ре щьн дьж мь не Хwә де у мә-
рь ва йә. Әw бәр Хwә де шь ки йа те 
мә рь ва дь кә. Әw хwә дь кә дьл qе 
мьл йа к’ә те р’о на йе (Ко рьн т’и 
II, 11:14), мә рь ва дь ха пи нә, жь 
р’и йа Хwә де дәр дь хә у тьш тед 
ма йин дь дә һ’ә бан дь не, мә рь ва 
дь кә һе си ре гӧ на. Ӧса жи К’ь-
те ба Пи роз ә’йан дь кә, кӧ Иса 
Мәсиһ һа тә дьн йа йе бь мь рьн у 
р’а бу на Хwә ми ре щьн бьн дәст 
кьр. Ахь ри йа дь не (Р’о жа Ах рә те) 
Иса wәх те һа ть на Хwә йә дӧ да wе 
ди wа на ми ре щьн у мьл йа к’ә тед 
wи бь агь ре һ’ә та-һ’ә та йе бь кә 
(Мәт та 25:41; Ә’йанти 20:10). 

Муса– сәр wе рә ки щьм ә’ та Исра-
еле йи ә’йан бу. Wәх те кӧ щьм ә’ та 
Исра еле һе сир у хӧ ла мед wә ла те 
Мь сь ре бун, Хwә де әw бь жарт 
у щьм ә’ та Исра еле бь дәс те wи 
хь лаз кьр. Хwә де пе дәс те Му са 
Qа нун жи да йә щьм ә’ та Исра-
еле (Дәр к’ә тьн сә ре 1-е һ’ә та 
сә ре 20-и у йед ма йин). Мәт та 
8:4; 17:3-4; Йу һ’ән на 5:45-46; 
Иб ра ни 3:2-5, 16 у йед ма йин. 

мьзгиндар– йе кӧ Мьз ги ни йа П’ад-
ша ти йа Хwә де дь дә, Ин щи ле 
дь дә нас кь рь не (тә’ риф дь кә). 

Мьзгини(МьзгинийаХwәде)– «Ин-
щил» жь к’о ка (р’а wа) хә бә ра 
ӘӦАГГӘЛИОН бь зь ма не йу-
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на ни те. Мә’ на wе бь кӧр ман щи 
«мьз ги ни» йә. Мьз ги ни жи те 
фә’м кь рь не ча wа хә бәр йан 
дән гә ки хер сәр мә рьв да те. 

мьлйак’әт– Зь ма не иб ра ни у 
йу на ни да фә’ ми на wе «qа сьд» 
ә, чьм ки әва на qа сь дед Хwә де 
нә. Әва на һә йи нед р’ӧ һ’а ни нә, 
кӧ һ’ь зу ра Хwә де да дь ми ньн. 
На йе нә ди ть не һ’ә та хwә ха хwә 
ә’йан нә кьн. Мьл йа к’әт qь ра-
ра Хwә де ә’лам дь кьн йан жи 
ти нь нә се ри. Әwа на жь али йе 
Хwә де да к’ьфш кь ри нә, кӧ 
мә рь ва хwә йи кьн у гӧһ бь дь нә 
wан (К’а ред Шан ди йа 12:6-11; 
27:23; Иб ра ни 1:14). Щар на 
Хwә де мьл йа к’ә та дь ши нә щәм 
мә рь ва, wә ки тьш тә ки wан р’а 
бе жә. Мьл йа к’ә те сәр wе ре һ’ә му 
мьл йа к’ә та Мь ха йил ә (Щь һу да 
9). Йә ки дьн жи на ве wи Щьб-
ра йил ә (Лу qа 1:19, 26). 

мьрари– (мур дар) Һ’әй wа не кӧ 
на йе сәр же кь рь не, хун те да 
дь ми нә, һ’ьшк дь бә, әw мь рар 
те һ’ә са бе. 

Мьсьр– wә ла тә ки не зи ки Исра-
еле йә. Щьм ә’ та Исра еле ль 
wьр чар сьд са ли бу һе сир у хӧ-
лам. К’а ред Шан ди йа 7:34-40; 
Мәт та 2:13. 

назьк– бә дәw, хwә шьк. 
нандьрун– п’а лә ти, п’а лә йи. 

нанеХwәдер’адайи– (на не һ’ь зу ре, 
на не пеш бә ри йе) на не пи роз 
һе на Му са да Ко не Шә’ дә ти-
йе да (Ко не Щь ви не да), ӧса 
жи пәй р’а п’а рьст гә һе да һә бу. 
Әв нан ль сәр сьф ра зе р’ин 
«ль пеш бә ри Хӧ дан» дь һа тә 
р’ез кь рь не. Һәр р’о жә кә шә-
ми йе к’а һи на донз дәһ на не бе 
һә вир тьр’шк дь пә’ тьн, ль сәр 
сьф ра зе р’ин да да нин у йед кӧ 
һ’әф ти йа дьн да дәw се да нин, 
к’а һи на йе пе ши йе щи йе пи роз-
да дь хwа рьн. Пеш ть ри к’а һи на 
изь на т’ӧ кә си т’ӧнә бу әв нан 
бь хwа ра на. Әв нан ни ша нә кә 
Пәй ма на Хӧ дан бу, кӧ әw т’ә ви 
щьм ә’ та Исра еле бу. Qа ну на 
К’а һин ти йе 24:5-9; Мәт та 12:4; 
Мар qос 2:26; Лу qа 6:4. 

нард– р’у нә ки бин хwәш кӧ жь 
ши на йи кә Һьн дьс та не дь һа тә 

Нард
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че кь рь не. Мар qос 14:3; Йу-
һ’ән на 12:3, 5. 

нәдьр– (го ри, qӧр бан) Ль го ра 
Qа ну на Му са (Дәр к’ә тьн 13) 
ин сан у һ’әй wа нед нь хӧ ри-
йә нер, әw нә дь ред (го ри йед) 
Хwә де бун. Һ’әй wан дь һа ть нә 
сәр же кь рь не у жь бәр ин сен ва 
дь һа ть нә да йи не. Мә’ на wе әв 
ә, кӧ һәр нь хӧ ри п’а ра Хwә де 
бу, пи роз, бӧ һӧр ти у т’ай бә ти, 
аwа го ти Хwә де р’а щӧ дә кь ри 
бу (Лу qа 2:23). 

нәзир– те фә’м кь рь не «Хwә де-
р’а да йи», аwа го ти йә ки кӧ 
Хwә де р’а бо на хьз мәт к’а ри йе 
ад-qь рар дь кьр (Жь мар 6:1-21). 
Се qәй дед һ’и ми бо на йед нә-
зир һә бун: 

1. Һә гәр жьн бу йа йан мер 
бу йа, гә рә ке шә рав-араq вә нә-
хwа ра, нә ть ри, нә жи хӧ рә кед 
жь ме wа ть ри йе бь хwа ра. 

2. Гә рә ке мә qәс йан ду зан 
п’о р’е се ри нә к’ә та һ’ә та wи 
wәх те аде йи к’ьфш кь ри хь лаз 
нә бу йа. 

3. Гә рә ке щьн йа зе мь ри йа 
нә к’ә та, нә жи не зик бу йа йе. 
Wәх те ад кь рь не йи ла пи һьн-
дьк си р’ож бу, ле мә рьв жи 
һә бун бь т’ә ма ми йа ә’мь ре 
хwә Хwә де р’а ад-qь рар кь ри 
бун, аwа го ти нә зир. Пәй ма на 

Кә вьн да бо на чәнд мә рь вед 
нә зи рә ад кь ри нь ви сар ьн, 
мә сә лә: Са му ел, йе кӧ ди йа wи 
әw хwә ха Хwә де р’а да (П’ад-
ша ти I, 1:11, 28) у Шьм шон 
(Һ’а кьм ти 13:2-5). Пәй ма на 
Ну да Йу һ’ән на йе Нь хӧм дар 
(Лу qа 1:15; 7:33) нә зи ре ад кь-
ри бу. Хӧйа дь бә кӧ Паw лос у 
чәнд мә рь вед ма йин (К’а ред 
Шан ди йа да 18:18; 21:23-24, 26) 
бо на дә мә кә кьн ча wа нә зир 
ад кь ри бун, wан ль го ра qәй-
дә-qа ну нед нә зи ри йе хь ла зи йа 
wәх те аде йи к’ьфш кь ри п’о р’е 
хwә кӧр’ кь рьн у һ’ә ди дан 
(Жь мар 6:9, 18). 

нәмами– ха йин ти, бе бәх ти. 
нәмер– әв әw мер ьн, йед кӧ жь 

мер ти йе к’ә ти нә. Һь нәк жь 
зьк ма ки йе да ӧса нә, һь нәк жи 
мә рь ва әw ӧса кь рь нә, мә сә лә: 
Зә ма не бә ре п’ад шед ве дь не 
гә ләк хӧ ла мед бьн дәс те хwә 
нә мер дь кь рьн, аwа го ти дь-
хә сан дьн, кӧ дәст нә ави та на 
к’ӧл фә тед ма ле. 

нәщьһу(мьләтедмайин)– һ’ә му 
мь лә тед дьн йа йе, кӧ ә’сь ле 
хwә да нә щь һу нә. Һ’ә му мь-
лә тед нә щь һу п’ут п’а рьст бун, 
пеш ть ри һь нә ка, йед кӧ Хwә де йе 
щь һу йа, аwа го ти Хӧ дан т’ә не 
ба wәр дь кь рьн. Жь к’ә рә ма хwә 
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бьн хә бә ра «п’ут п’а рьст» у бьн 
хә бә ра «йу нан»-да бь ху ньн. 

Нә’ман– сәр wе ре әс кә ред wә ла те 
Сур йа йе бу, йә ки ә’йан бу, ле 
к’о ти бу. Га ва бо на Ели ша п’е-
хәм бәр бь һист, чу щәм wи һи ви 
же кьр кӧ wи qәнщ кә. Ели ша 
го те «Һә р’ә ч’ә ме Ур дӧ не у һ’әфт 
ща ра нӧ qи бь не аве бә дә ре, те 
qәнщ би». Нә’ ман гӧ р’а wи кьр 
у Хwә де әw па qьж у qәнщ кьр. 
П’ад ша ти IV, 5:1-27; Лу qа 4:27. 

Нә’мәйедКәле– Әфә си, Фи ли пи, 
Ко ло си у Фь ли мон. Әв нә’ мә 
wәх те Паw лос кә ле да бу һа ть-
нә нь ви са ре. Әфә си 3:1; 4:1; 
Фи ли пи 1:7, 13; Ко ло си 4:3, 
18; Фь ли мон 1, 10. 

Нинәwа– на ве ба жар ә. Хwә де 
Уньс п’е хәм бәр шан дә wьр 
wә ки бе жә щьм ә’ та wи ба жа ри 
кӧ әwе ба жа ре wан wе ран кә, 
чьм ки гә ләк хь ра би дь кь рьн. 
Га ва wан хә бә ред Уньс бь һис-
тьн, бь гь ри жь гӧ нә кь рь не 
вә гә р’и йан. Хwә де бах шан дә 
wан. Иро әв ба жар дь к’ә вә на-
ва ә’р де Ира qе, к’и дә ре гә ләк 
к’ӧрд дь ми ньн. К’ь те ба Уньс; 
Мәт та 12:41; Лу qа 11:30, 32. 

Нӧһ– бав ә’шир у п’е хәм бәр бу. 
Һе на Нӧһ да мә рь ва кӧ гә лә ки 
хь ра би дь кь рьн, Хwә де гот: «Әзе 
то фа на мә зьн р’ак ьм, wә ки һәр 

тьш тед дь не да wе ран бьн». Ле 
Нӧһ мә рь вә ки ба wәр мәнд бу у 
гӧ р’а Хwә де да бу. Ча wа кӧ Хwә-
де го тә wи, ӧса жи әwи гә ми кә 
мә зьн че кьр. Әw нә фә ред хwә ва 
у һ’әй wа нед щу р’ә-щу р’ә жь 
аве хь лаз бун, ле һ’ә му ин са-
нед дь не хә нь qин. Дәст пе бун 
6:9–10:32; Мәт та 24:37-39; Лу-
qа 3:36; 17:26-27; Иб ра ни 11:7; 
Пәт рус I, 3:20; Пәт рус II, 2:5. 

ньвисар(ньвисаредпироз)– Пәй-
ма на Кә вьн у Пәй ма на Ну. Ле 
га ва нь вис к’а ред Пәй ма на Ну 
к’ь те бед хwә да бә’ са «нь ви сар» 
йан «нь ви са ред пи роз» дь кь рьн, 
фь кь ра wан сәр wан к’ь те бед 
нь һа йә Пәй ма на Кә вьн да бу, 
чьм ки к’ь те бед Пәй ма на Ну 
һьн ге һә ла һе ча wа к’ь те бәк 
нә һа ть бу нә бә рәв кь рь не (Ти-
мо т’е йо II, 3:16-да). 

ньсрәти– мә рь вед жь ба жа ре 
Ньс рә те. Әв нав бо на Иса һа-
тә го ть не (Мәт та 2:23; Мар qос 
14:67) у пәй р’а жи бо на мә си-
һи йа (К’а ред Шан ди йа 24:5). 

ньсьл– ньфш. 
ньхӧмандьн– Пәй ма на Ну да нь ви-

сар ә, кӧ Йу һ’ән на йе Нь хӧм дар 
гә ләк мә рьв ль ч’ә ме Ур дӧ не да 
дь нь хӧ ман дьн. Әwи гот, кӧ гә-
рә ке жь гӧ нә кь рь не вә гә р’ьн 
у паше бе нә нь хӧ ман дь не. Бь 
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ви аwайи Йу һ’ән на йе Нь хӧм-
дар дь ле мә рь ва бо на һа ть на 
Мәсиһ һа зьр дь кь рьн. Ӧса жи 
шан ди у ба wәр мән дед Исайә 
пе шьн жь qӧр’ на пе шьн да, йед 
кӧ дь бу нә ба wәр мәнд, пе аве 
дь нь хӧ ман дьн. Әв йәк дь бу 
ни ша на вә гә р’ан дьн, па qьж бун 
у бах шан дь на гӧ нед wан. Ӧса 
жи нь хӧ ман дь на ба wәр мән да 
ве сӧ р’е дь дә фә’м кь рь не, кӧ 
т’ә ви Иса мь рьн, дә фьн бун 
у жь мь рь не р’а бун. Мәт та 
28:19; К’а ред Шан ди йа 2:38, 
41; 10:47-48; Р’о ма йи 6:3-4; 
Ко рьн т’и I, 10:2; 12:13; Га ла ти 
3:27; Ко ло си 2:12; Пәт рус I, 
3:21 у йед ма йин. 

ньхӧмдар– Йу һ’ән на р’а дь го-
тьн нь хӧм дар. Га ва wи хә бә ра 
Хwә де бә ла дь кьр, т’о бә дар бь 
аве дь нь хӧ ман дьн. Лу qа 1:5-25; 
Мәт та 3:1. 

ньхӧри– К’ь те ба Пи роз да, кӧ р’е 
нь хӧ ри ль сәр һ’ә му за р’а р’а 
бу у һә qе wи жь һә qе һ’ә му йа 
зе дә тьр бу. Жь мьл к’е ба ве дӧ-
ба рә п’а ра wи дь к’әт (Qа ну на 
Дӧ ща ри 21:15-17, Иша йа 61:7), 
дӧа йе ба ве йи һә ри qәнщ әwи 
дьс танд (Дәст пе бун 27), ӧса жи 
һ’ӧ кӧ ме ба ве (Дәст пе бун 27:29, 
37; 37:21-22; П’ад ша ти IV, 2:9). 
Ле кӧ р’ә ки дьн дь ка рь бу һә qед 

нь хӧр ти йа бьре хwә же бьс тан-
да (Дәст пе бун 25:34; Иб ра ни 
12:16). Анә го ри Qа ну на Му са, 
һәр нь хӧ ри йе не ри ни жь ме рьв 
йан һ’әй wен, әw п’а ра Хӧ дан 
бу (Qа ну на К’а һин ти йе 27:26, 
Жь мар 3:12-13). Бо на ве йә ке, 
п’еш к’е ши Хwә де дь кь рьн (аwа 
го ти Хwә де р’а нә дьр дь кь рьн) 
у дь да нә П’а рьст гә һе (де у бав 
кӧ р’е хwә йи нь хӧ ри паш да дь-
к’ь р’ин (Жь мар 18:15, 3:40-51, 
Дәр к’ә тьн 13:1 [2], 12 [13])). 
Хwә де һ’ә му мь ләт хӧ ль qан дьн, 
ле Исра ел бь жарт wә ки бь бә 
мь лә те Wи йи ә’зиз, аwа го ти 
т’ә й бә ти, лә ма же р’а дь бе жә 
«кӧ р’е нь хӧ ри» (Дәр к’ә тьн 4:22, 
Йе рә ми йа 31:9) ӧса жи «бә ре 
дә рә мә та пе шьн» (Йе рә ми йа 
2:3). Да wьд п’ад ша у wа ре wи 
Мәсиһ, әw һәр дӧ жи нь хӧ ри йе 
Хwә де те нә го ть не. Qә wат у һ’ӧ-
кӧ ме wан т’ә й бә ти бун (Зә бур 
89:27 [28 иб ра ни]). Пәй ма на 
Ну да, Мәсиһ р’а дь бе жьн «Нь-
хӧ ри» чьм ки һ’ӧ кӧм, сәр wер ти 
у к’ӧр си йа Wи сәр һ’ә му йа р’а 
йә (Иб ра ни 1:6; Ко ло си 1:15) 
у Әw пе шьн жь на ва мь ри йа 
р’а бу (Ко ло си 1:18; Ә’йанти 
1:5). Ко ло си 1:15-да әв йәк те 
го ть не кӧ Мәсиһ Нь хӧ ри йе 
һ’ә му ә’фь ри на йә, аwа го ти, 
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Нь хӧ ри йе Хwә де йи ль сәр һ’ә му 
ә’фь ри на р’а йә. Һ’ӧ кӧ ме Мәсиһ 
сәр һ’ә му ә’фь ри на һә йә у Әw 
Хwә ха бә ри wе йә ке һә бу (бь-
ху нә Ко ло си 1:16-17, ӧса жи 
Фи ли пи 2:6 у Йу һ’ән на 17:5). 
Ба wәр мән дед Иса Мәсиһ жи 
«нь хӧ ри» те нә го ть не (Иб ра ни 
12:23), чьм ки әw мә рь вед Хwә-
де йә т’ай бә ти нә, wар у мьл к’е 
Wи нә, кӧ гә рә ке ә’мь ре пи роз, 
бӧ һӧр ти-жь ба рә бь жин. Ча wа 
кӧ Мәсиһ нь хӧ ри йе жь на ва 
мь ри йа йә, әв йәк гӧ ма не дь дә 
ба wәр мән да кӧ әw жи т’ә ви wе 
р’у мә та р’а бу на жь мь ри йа бьн. 

Оршәлим– иро же р’а «Qӧд са Шә-
риф» жи те го ть не. Әw ба жа ре 
щь һу йа йи һә ри мә зьн у ә’йан 
бу, ча wа иро жи. П’а рьст гә һа 
щь һу йа жи ль wьр бу. Бә ри 3000 
са ла Да wьд п’ад ша Ор шә лим 
жь дәс те йә бу си йа станд. Пе-
ши йе әw ба жа ре П’ад ша ти йа 
т’ь фа qи йа Исра еле бу у паше 
бу ба жа ре п’ад ша ти йа ба шу ре, 
аwа го ти Щь һу да. Һьн ге Да wьд 
п’ад ша йе wе бу, һ’ә са бе мә рь-
вед wе 2000 бу. Wәх те Пәй ма на 
Ну да һ’ә са бе мә рь вед wе ла пи 
кем 80 000 бу. Бо на щь һу йа, 
Ор шә лим ба жа ре һә ри пи роз ә. 

пәйман– (аһ да, ад у qь рар) нав 
дӧ мә рь ва да, нав дӧ к’о ма да, 

йан жи нав Хwә де у мә рь ва да 
те гь ре да не. Пәй ма нәк на ва 
Хwә де у Нӧһ да һә бу (Дәст пе бун 
9:8-17), на ва Хwә де у Бь ра һим да 
(Дәст пе бун 15), на ва Хwә де у 
Да wьд да (П’ад ша ти II, 7; Зә-
бур 89:1-37). Ль сә ре ч’и йа йе 
Си на йе Хwә де пәй ма нәк т’ә ви 
щьм ә’ та Исра еле гь ре да. Ль 
го ра ве пәй ма не Хwә де соз да 
wә ки Хwә ха Хӧ да не щьм ә’ та 
Исра еле бә у wан хwәй кә, ле 
гә рә ке Исра ел жи Qа ну на Хwә де 
бь qә ди нә, йа кӧ Wи бь дәс те 
Му са да. Ле Исра еле гә ләк ща ра 
пәй ман, аwа го ти Qа ну на Му са 
дь т’ә р’ь банд. К’ь те бед щь һу йа йә 
пи роз р’а, йед кӧ бә ри Иса һә-
бун, wа на р’а дь бе жьн «Пәй ма на 
Кә вьн». Wе да нь ви сар ә, кӧ 
Хwә де wе пәй ма нә кә ну т’ә ви 
щьм ә’ та Хwә гь ре дә (Йе рә ми йа 
31:27-37). Хwә де әв пәй ма на ну 
пе дәс те Иса Мәсиһ бо на һ’ә му 
мь лә та гь ре да, пе хун у мь рь на 
Wи. Мар qос 14:24; Лу qа 22:20; 
Р’о ма йи 3:21-26; Ко рьн т’и I, 
11:25; Иб ра ни 10:10-22. 

ПәйманаКәвьн– Qь ра ра Кә вьн. 
К’ь те бед щь һу йа йә пи роз р’а, 
йед кӧ бә ри Иса һә бун, wа на-
р’а дь бе жьн «Пәй ма на Кә вьн», 
чьм ки wан да бо на пәй ма на 
Хwә де т’ә ви щьм ә’ та Исра еле 
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те го ть не. Жь к’ә рә ма хwә бьн 
хә бә ра «пәй ман»-да бь ху ньн. 

ПәйманаНу– Qь ра ра Ну. Wан 
к’ь те бед пи роз р’а дь бе жьн Пәй-
ма на Ну, к’и жа на да дәр һә qа 
Иса Мәсиһ у щь ви на Wи да 
нь ви сар ьн, чьм ки на ва wан да 
дәр һә qа пәй ма на Хwә де йә ну да 
те го ть не, йа кӧ т’ә ви мә рь ва 
гь ре да. Әва пәй ма на пе ху на 
Иса Мәсиһ бо на бах шан дь на 
гӧ нед һ’ә му мә рь ва һа ти йә гь-
ре да не (Мар qос 14:24; Ко рьн т’и 
I, 11:25; Әфә си 5:2; Иб ра ни 
7:26-28). Жь к’ә рә ма хwә бьн 
хә бә ра «пәй ман»-да бь ху ньн. 

Пәтрус– же р’а Шьм һ’ун у Ки-
фас жи дь го тьн. Әw йәк жь һәр 
донз дәһ ша гьр тед Иса бу. Әw 
шан ди бу. «Пәт рус» бь зь ма не 
йу на ни у «Ки фас» (аwа го ти 
«ке фа») бь зь ма не ара ми те нә 
фә’м кь рь не «qә йа» йан «кә вьр» 
(Йу һ’ән на 1:42). 

Пилато– жь Qәй сә ре Р’о ма йе 
к’ьфш кь ри бу, әw wә ли йе wә-
ла тед Щь һус та не, Са мәр йа йе 
у Иду мә йа йе бу. Ма лә кә wи 
ль Qәй сә ри йе бәр бә’ ре бу, 
ле ма ләк жи Ор шә ли ме да бу. 
Мәт та 27:2, 11-26; Лу qа 23:1-25 
у йед ма йин. 

пироз– (мь qә дәс, бьм ба рәк, зи-
йа рәт, бӧ һӧр ти, ха льс) Мә’ на 

«пи роз» ль го ра К’ь те ба Пи роз 
фь кь ра р’ӧ һ’а ни йә. Хwә де 
Хwә ха пи роз ә у пи роз бу на 
Wи сәр һәр тьш ти р’а йә. Һа-
щәт, мә ри у тьш тед ма йи нә 
бо на һ’ә бан дь не Хwә де р’а те нә 
баш qә кь рь не, ча wа бӧ һӧр-
ти-жь ба рә кь ри (пи роз кь ри). 
Мә рь вед пи роз әw ьн, йед кӧ 
бо на хьз мәт к’а ри йа Хwә де у 
жи йи на бӧ һӧр ти баш qә кь ри 
нә (Ко рьн т’и I, 1:2). Ве wәл-
гә р’ан дь не да дәw са «Пи ро зед 
Хwә де» «Щьм ә’ та Хwә де» һа-
ти йә нь ви са ре (Ко рьн т’и II, 
1:1). «Пи ро зе Хwә де» у «Йе 
Пи роз» жи на вед Иса Мәсиһ 
нә (Пи ро зе Хwә де: Мар qос 
1:24; Лу qа 4:34; Йу һ’ән на 6:69; 
Йу һ’ән на I, 2:20; Ә’йанти 3:7; 
Йе Пи роз: Лу qа 1:35). 

пол– п’ә ред сь фьр ьн, йед һә ри 
бе qи мәт ьн. Дӧ пол qа си qӧ-
р’у шә ки йә. Мар qос 12:42; Лу qа 
12:59; 21:2. Жь к’ә рә ма хwә ль 
нав ни ша (таб ли са) ль к’ӧ та си йа 
фәр һән го ке бь нь һе р’ьн. 

пунг– нә’ нә. 
П’адшатийаХwәде,П’адшатийа
Ә’змана– бо на т’әв гь ре да на 
Хwә де у щьм ә’ та Wи те го ть не. 
Ча wа п’ад ша щьм ә’ та хwә хwәй 
дь кә у сәр wе п’ад ша ти йе дь кә, 
Хwә де жи ӧса йә. Һәр тьш тед кӧ 
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щьм ә’т һ’әw щә дь бә дь дә wан 
у р’е бә ри йа wан дь кә. Щьм ә’ та 
Wи әw мә рьв ьн, йед кӧ ба wә-
ри йа хwә Wи ти ньн у гӧ р’а Wи 
дь кьн. Га ва Иса Мәсиһ ща ра 
пе шьн һа тә дь не, п’ад ша ти йа 
Хwә де бь щу р’ә ки ну хӧйа бу, 
чьм ки Иса р’е кә ну мә рь ва р’а 
вә кьр, wә ки т’ә ви Хwә де т’әв-
гь ре да йи бьн у бь жин. Бо на ве 
йә ке те го ть не кӧ П’ад ша ти йа 
Хwә де иди дәст пе бу йә. Ле га ва 
Иса Мәсиһ ди са бе, wе һьн ге 
п’ад ша ти йа Хwә де т’ә мам бь бә 
у һ’ә му ин са на р’а бь щу р’ә-
ки ну бе ә’йан кь рь не (Мәт та 
6:33, 19:16-30; Мар qос 10:15). 
Мә’ на П’ад ша ти йа Хwә де у 
П’ад ша ти йа Ә’з ма на йәк ә. 
Мәт та хә бә ра «Ә’з ман» дәw са 
«Хwә де» да хә ба те, чьм ки хӧйа 
дь бә кӧ wи Мьз ги ни йа хwә ль 
го ра за ра ве щь һу йа нь ви си у 
нә ә’дә те щь һу йа бу кӧ на ве 
Хwә де йи пи роз гә ләк ща ра 
ба ни на сәр за ре хwә. Лә ма 
щь һу йа гә ләк ща ра «Ә’з ман» 
щи йе кӧ Хwә де дь ми нә, дәw са 
на ве «Хwә де» дь да нә хә ба те. 
Дә ред кӧ Мәт та «П’ад ша ти йа 
Ә’з ма на» нь ви син, Мар qос 
у Лу qа «П’ад ша ти йа Хwә де» 
нь ви син. Мәт та 4:17, 5:10; 
Мар qос 1:15; Лу qа 6:20. 

п’арьстгәһ– (ә’бу бәт ха нә, иба дәт-
ха нә, ха на Хwә де) ава йи йе щь-
һу йа йи һә ри бәр бь ч’ә’в у ә’йан 
бу. Сь ле ман п’ад ша ща ра пе шьн 
п’а рьст гәһ ба жа ре Ор шә ли ме да 
че кьр. Әw т’ә не ль Ор шә ли ме 
һә бу. Мь лә те Исра еле дӧа у 
һ’ә бан дь нед хwә wьр дь кь рьн у 
го ри йед (qӧр ба нед) хwә ль wьр 
сәр же дь кь рьн. П’а рьст гәһ жь 
чар п’а ра бу: Һ’әwш, Һьн дӧр’, 
Пи роз гәһ у Щи йе Һә ри Пи роз. 
П’әр’ дә кә мә зьн нав бь р’и дь да 
Пи роз гә һе у Щи йе Һә ри Пи-
роз. Са ле ща рә ке Сә рәк к’а һин 
дь чу Щи йе Һә ри Пи роз. Әwи 
ль wьр һьн бәр гӧ нед хwә ва, 
һьн жи ль бәр гӧ нед щьм ә’ те ва 
го ри сәр же дь кь рьн, дӧа дь кьр 
у бах шан дь на гӧ на жь Хwә де 
дь хwәст. Га ва Иса ль сәр хач 
мьр, әв п’әр’ да пи роз ни ви да 
бу дӧ тиша (Лу qа 23:45-46). 
Са ла 70-да пәй бу йи на Иса 
Мәсиһ р’а, Ти то йе сәр әс кә ре 
Им пе ра то ри йа Р’о ми йе п’а-
рьст гәһ wе ран кьр. Жь һьн ге ва 
һ’ә та р’о жа иро йин п’а рьст гәһ 
ща рә кә дьн нә һа ти йә че кь рь не. 

п’ехәмбәр– (нә би, qа сь де Хwә де, 
qу ле Хwә де, го тьн бе же Хwә де) 
әw ин сан бун. Хwә де wан р’а 
хә бәр дь да, кӧ әw го ть на Wи 
бь гь һи нь нә мә рь ва. 
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п’ехәмбәрти– К’ь те ба Пи роз да 
хә бә ра «п’е хәм бәр ти» фь рә 
те фә’м кь рь не. Йе кӧ п’е хәм-
бәр ти йе дь кә, әw бь р’е бә ри йа 
Р’ӧ һ’е Пи роз го ть нә кә жь Хwә-
де ә’ла ми мә рь ва дь кә. Ча wа 
Паw лос Ко рьн т’и I, 14:3-да 
дь бе жә, йе кӧ п’е хәм бәр ти йе 
дь кә, ба wә ри йа мә рь ва ава 
дь кә, дьл дь дә бәр wан у бәр 
дь ле wан да те. Иди п’е хәм бәр-
ти нә т’ә не бо на тьш тед кӧ һе 
нә qә wь ми нә. 

п’ешә– сьн ә’т, һос та ти. 
п’ешк’еш– ди йа ри, һ’ә ди йа. 
п’ешк’ешкьрьн– (ди йа ри кь рьн) 

бәр кә сәки хә ла тәк да нин (п’еш-
к’еш да не). Ль го ра Qа ну на 
Му са за р’ок п’еш к’е ши Хwә де 
дь кь рьн, wә ки Хwә де әw пи роз 
(бә рә к’әт) бь кь ра на. 

п’еч’ьра– р’ә фьк, мал ч’ь ра, п’әл-
ть ка ч’ь ре. 

п’әйн– сәр ги не һур бу йи, зь бьл, 
ә’дә ба һ’әй wен. 

п’әрәданг– сьн до qа (qӧ т’и йа) 
һ’ә ди-ди йа ри у хе ра. Хәл qе хер 
у хе ра тед хwә дь кь рь нә wьр. 

п’игар– йе кӧ бь һәq ти һ’әй wен 
хwәй дь кә. 

п’утп’арьст– мь лә тед нә щь һу 
кӧ п’ут дь һ’ә бан дьн, дь һа ть нә 
һ’ә са бе п’ут п’а рьст ча wа иро жи 
дь һ’ә би ньн. Мә сә лә, стәйр ка, 

тә’ ве, һи ве, мьл йа к’ә та, һә йин 
у тьш тед т’ә би йә те, ӧса жи 
п’у тед бь дәс та че кь ри. П’ут 
жи ӧса те фә’м кь рь не «сә нәм». 

Артәмисаханьмхwәде,
п’утабажареӘфәсе

(К’аредШандийа19:2435)

п’ьшкбун– дь ле йә ки жь хә бә ра 
йе дьн дь ми нә у же дь чә. 

п’ьшккьрьн– жь р’е дәр хьс тьн. 
Йәк тьш тә ки дь кә, кӧ ль йе 
дьн хwәш на йе у әw жь wи дь чә. 

р’астһ’әсаббунур’астийаХwә‑
де– Нь ви са ред пи роз да хә бә ра 
«р’ас ти йа Хwә де» бь чәнд щу р’а 
те фә’м кь рь не. Щар на р’ас ти 
ча wа «һә qи йа Хwә де» те фә’м-
кь рь не, әw һ’ӧ нӧ рә ки Wи йә. 
Ле щар на жи «р’ас ти йа Хwә де» 
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кь рь нә кә Wи йә, кӧ ча wа Әw 
ме рьв бе сущ дь кә у р’аст һ’ә саб 
дь кә, нә кӧ т’ә не ве йә ке, ле 
ме рьв т’ә ви Хwә дь кә йәк жи. 
Һьн ге ин сан бәр ч’ә’ ве Wи ми на 
Wи р’аст хӧйа дь бә. Пәй ма на 
Кә вьн да жи те фә’м кь рь не, кӧ 
мә ри йе р’аст әw ә, йе кӧ гӧ нед 
wи һа ть нә бах шан дь не (Зә бур 
32; Р’о ма йи 4:4-8). Wә ки дьн 
жи «р’ас ти йа Хwә де» гә ләк ща ра 
фь кь ра хь лаз кь рь не ва гь ре да-
йи йә: Хwә де р’аст ә, амьн ә у 
хwә йе созе Хwә йә у йе кӧ га зи 
Wи дь кә, ль го ра созе Хwә wи 
хь лаз дь кә (Зә бур 51:14; Иша йа 
46:12-13). 

р’аw– р’а, р’а йе да ре. 
р’аw‑р’ьзьм– ә’дәт, ши рәт, һин-

кь рьн у qа ну нед пе ши йа. 
Р’евека– жь на Ис һа qе кӧ р’е Бь-

ра һим бу. Ди йа Аqуб у Әсаw 
(Р’о ма йи 9:10-13). 

р’әз– 1. р’ә зе ть ри йа, ба хе ть ри-
йа, бах чә. 

2. емиш, фе ки. 
Р’әхаб– жь нә кә нә р’и йа хwә да 

бу, ле ба wә ри йа хwә Хwә де ани 
у али к’а ри йа щьм ә’ та Исра еле 
кьр. Мәт та 1:5; Иб ра ни 11:31; 
Аqуб 2:25. 

Р’ожаАхрәте– Р’о жа Ди wа не, 
р’о жа хь ла зи йа дьн йа йе. Ӧса 
жи щар на к’ь те бе да ве р’о же р’а 

«Р’о жа Хӧ дан» дь бе жьн, аwа го-
ти р’о жа һа ть на Иса. Wе р’о же 
мь ри йе жь мь рь не р’а бьн у wе 
ди wа на һ’ә му мә рь ва бь дәс те 
Хwә де бь бә. Иша йа 13:6, 9; 
Мәт та 10:15; 12:36; Лу qа 10:12, 
14; Йу һ’ән на 6:39-40; 6:44; 6:54; 
11:24; Пәт рус II, 2:4, 9; 3:7, 10; 
Йу һ’ән на I, 4:17; 20:11-15 у йед 
ма йин. 

Р’ожаК’әwандьне– бо на щьм-
ә’ та Исра еле р’о жа һә рә ә’зиз 
у пи роз бу (ЙОМ КЬППУР 
бь иб ра ни). Са ле ща рә ке п’а-
рьст гә һе да Сә рәк к’а һин дәw са 
(бәр де ли йа) гӧ нед щьм ә’ те у 
хwә ва бо на па qьж бу на п’а рьст-
гәһ у го ри гә һе ху на һ’әй wа на 
п’еш к’еш дь кьр у дь к’ә тә Щи йе 
Һә ри Пи роз (Дәр к’ә тьн 30:10; 
Qа ну на К’а һин ти йе 16:1-34; 
23:27; Иб ра ни 9:6-7). Пәй ма на 
Ну да жи Иса Мәсиһ Хwә жь бәр 
ин сан ва кь рә qӧр бан, га ва сәр 
хач ху на Хwә р’ет, һа тә кӧш ть-
не. Әw к’ә тә Щи йе Ә’з ма на йи 
Һә ри Пи роз, щәм Ба ве Хwә 
у хwә qӧр бан кь рь на Wи бо на 
һ’ә та-һ’ә та йе йә (Иб ра ни 9; 
10:12). Һ’әр чи ба wә ри йа хwә Wи 
ти ньн, әw ль бәр бах ша ху на 
Иса дь к’ә вьн у жь гӧ нед хwә 
хь лаз дь бьн. Р’о ма йи 3:25-26; 
Иб ра ни 2:17. 
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Р’ожаПенщийәһ’әсаб(Пенте‑
кост)– Бь зь ма не йу на ни фә’-
ми на ПӘНТЕКОСТЕ «пен щи» 
йә. Хwә де т’ә ми да щьм ә’ та 
Исра еле, кӧ р’о жа па шь нә пәй 
дәст пе бу на Щә жь на Дәр баз бу-
не р’а һ’әфт һ’әф ти йа һ’ә саб кьн 
у Р’о жа Пен щи щә жь нә ке жи 
бь кьн. Ве щә жь не да чь кӧ жь 
дә рә мә тед wан (дә хь лед wан) 
пе ши йе дь к’ә тә бәр к’е лән ди-
йе, да нин п’еш к’е ши Хwә де 
дь кь рьн (Qа ну на К’а һин ти-
йе 23:15-21). Р’о жа Пен щи р’а 
Щә жь на Нан дь ру не (Щә жь на 
Дә рә мә тед Ә’р де) жи те го ть не, 
ӧса жи Щә жь на Һ’әф ти йа. Р’о жа 
Щә жь на Пен щи да Р’ӧ һ’е Пи-
роз ща ра пе шьн ча wа п’еш к’еш 
ба wәр мән да р’а һа ти йә да йи не 
(К’а ред Шан ди йа 2:1-41). 

Р’ожаР’абуне– (Р’о жа Qи йа мә-
те) әw р’ож ә кӧ һ’ә му мә рь вед 
qәнщ у хь раб wе жь мь рь не 
р’а бьн у ль бәр Хwә де у Иса 
Мәсиһ ща ба кь рь нед хwә бь дьн. 

Р’ожаР’ожийа– жь к’ә рә ма хwә 
бьн хә бә ра «Р’о жа К’ә wан дь-
не»-да бь ху ньн. 

р’ожат’ьвдарәккьрьне– Щь һу йа 
р’о жа ини йе р’а дь го тьн: «Р’о-
жа т’ьв да рәк кь рь не», чьм ки wе 
р’о же да wан бо на р’о жа шә ми йе 
һа зь ри йа хwә дь ди тьн. Р’о жа 

шә ми йе р’о жа пи роз бу, изь на 
wан т’ӧнә бу кӧ бь хә бь ти йа на. 
Бо на щь һу йа ини йе ча wа р’о 
дь чу ава, һьн ге р’о жа шә ми йе 
дәст пе дь кьр. 

Р’ожаХӧдан– 1. Пәй ма на Кә вьн-
да п’ь р’а ни йа ща ра те фә’м-
кь рь не, әw wәхт йан дә мед кӧ 
Хwә де ди wа на щьм ә’ та Хwә 
дь кә, мә сә лә: Пе дәс те ор ди-
йед мь лә тед ма йин, йан жи пе 
нә хwә ши йа (Йоел 1:15; 2:1, 11; 
Амос 5:18, 20; Ма ла хи 4:5). 

2. Пәй ма на Ну да «Р’о жа Хӧ-
дан» р’о жа һа ть на Иса Мәсиһә 
дӧ да бо на ди wа на дьн йа йе йә 
(Т’е са ло ни ки I, 5:2; Т’е са ло-
ни ки II, 2:2). Гә ләк wе бо на 
ве р’о же һа зьр ни бьн (Мәт та 
24:42-44; Лу qа 12:35-40; Пәт рус 
II, сә ре 3-а). Щар на те го ть не: 
«Р’о жа Хӧ да не мә Иса Мәсиһ» 
(Ко рьн т’и I, 1:8) йан жи «wе 
Р’о же» (Т’е са ло ни ки II, 1:10). 

3. Т’ә не Ә’йанти 1:10-да «Р’о-
жа Хӧ дан» те фә’м кь рь не «р’о-
жа йәк шә ме» (лә’ де), чьм ки 
Хӧ дан Иса Мәсиһ йәк шә ме да 
жь мь рь не р’а бу. Жь һьн ге ва 
әw р’ож бу р’о жа щь ви на ба-
wәр мән да (К’а ред Шан ди йа 
20:7; Ко рьн т’и I, 16:2). 

р’ожашәмийе– (р’о жа сәб те) бо на 
щьм ә’ та Исра еле р’о жә кә ә’зиз 
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(т’ай бә ти) у пи роз ә (Дәр к’ә тьн 
16:23; 20:8, 11; 31:14-15). Бь иб-
ра ни ШАБАТ ә. Бь кӧр ман щи 
«сәбт» жь ша ба те һа ти йә. Бо на 
щь һу йа, шабат на ве р’о жа һ’әф-
та йә у йа хь ла зи йа һ’әф ти йе 
йә. Ини йе ева ре, га ва р’ож 
дь чә ава, шабат дәст пе дь кә у 
һ’ә та 24 сь һ’ә та дь к’ь ши нә. 
Ль го ра Т’әw ра те (Дәст пе бун 
2:2-3; Дәр к’ә тьн 20:8-11; 35:2) 
р’о жа ша ба те да к’ар у хә бат 
нә ща йиз бу бь кь ра на, әв р’ож 
р’о жа р’ь һ’ә ти йе у һ’ә бан дь не 
йә (Дәст пе бун 1; Qа ну на К’а-
һин ти йе 23:1-3). 

р’ожи– К’ь те ба Пи роз да щу-
р’ә-щу р’ә һ’а лед р’о жи гьр ть не 
һә нә. Һ’а лә ки да нан нә дь-
хwа рьн (П’ад ша ти I, 12:16-21, 
Мәт та 4:2, Лу qа 4:2), һ’а лә ки 
дьн да нә дь хwа рьн нә жи вә дь-
хwа рьн (Дәр к’ә тьн 34:28; Әз ра 
10:6; К’а ред Шан ди йа 23:12, 
Уньс 3:5-8), һ’а лә ки дьн да жи 
нә гошт, нә шә рав, нә тьш тед 
хwә шә-тә’м дь хwа рьн-вә дь хwа-
рьн (Да ни йел 10:2-3). Мә рә ме 
р’о жи йе К’ь те ба Пи роз да әв бу, 
кӧ хwә йи р’о жи дӧа бь кә, нәф са 
хwә ль бәр Хwә де нь мьз кә, хwә 
бьш ке нә, нә кӧ бо на на ве хwә 
кӧ бәр мә рь ва бе к’ьф ше, ле 
wә ки т’ә не Хwә де ва ә’йан бә 

(Мәт та 6:16-18; Лу qа 2:37; Qа ну-
на Дӧ ща ри 9:18; Да ни йел 9:20). 
Qа ну на Му са да т’ә не р’о жә кә 
р’о жи йе йә ә’дә ти һә бу (Qа ну на 
К’а һин ти йе 23:26-32), ле һә гәр 
wә лат дь к’ә тә охьр мед гь ран, 
һьн ге р’о жед дьн жи дь һа ть-
нә к’ьфш кь рь не, wә ки р’о жи 
бь гьр та на (Йоел 1:14). Ә’дә те 
фе рь си йа һә бу, кӧ һәр дӧ шә ме 
у пенщ шә ме р’о жи бь гьр та на 
(Лу qа 18:12). Га ва Иса сәр дь не 
бу, ша гьр тед Иса р’о жи нә гьр-
тьн (Мар qос 2:18-20). 

Р’ома– иро п’ай т’әх те wә ла те 
Итал йа йе йә. Һе на Иса Мәсиһ да 
щьм ә’ та Р’о ма йе гә ләк wә лат 
бьн дәст кь рь бун, ӧса жи Исра-
ел. Гә ләк щьм ә’ та Исра еле 
дь жә ни йа нә П’ад ша йе Р’о ме 
(Qәй сәр) у һ’ӧ кӧ мә ти йа wи. 

Р’ӧһ’еПироз– (Р’ӧ һ’е Хwә де, 
Р’ӧ һ’е Мь qә дәс, Р’ӧ һ’е Бьм-
ба рәк, Р’ӧ һ’е Бӧ һӧр ти) Р’ӧ һ’е 
Пи роз Р’ӧ һ’е Хwә де йә. Пәй-
ма на Кә вьн да Р’ӧ һ’е Хwә де 
ча wа qә wа та Хwә де хӧйа дь бә, 
к’и жа ни кӧ Хwә де ила һи дь да 
п’е хәм бә ра. Бь зь ма нед йу на ни 
у иб ра ни хә бә ра «ба» у «р’ӧһ’» 
йәк ьн (Йу һ’ән на 3:8). Пәй ма на 
Ну да Р’ӧ һ’е Хwә де бь щу р’ә ки 
ну һ’ә му ба wәр мән дед Исар’а 
те да йи не (К’а ред Шан ди йа 
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2:38), ӧса жи һе гә лә ки ча wа 
шәх сәк йан нәф сә кә Хwә де 
те фә’м кь рь не, аwа го ти Әw 
Хwә ха Хwә де йә (Мәт та 28:19). 
Га ва Иса чу щәм Ба ве, Р’ӧ һ’е 
Пи роз ча wа дәрс дар, пьш то-
ван у п’еш к’еш ба wәр мән да р’а 
шанд (Йу һ’ән на 14:26; 15:26; 
К’а ред Шан ди йа 10:45). Әw 
али к’а ри йа мә рь ва дь кә, мә рь ва 
бәр бь т’ә ма ми йа р’ас ти йе дь бә 
(Йу һ’ән на 16:13; Ко рьн т’и I, 
2:10-13), щар на бо на тьш тед 
баш qә р’е бә ри йа мә рь ва дь кә 
(К’а ред Шан ди йа 13:2; 16:6-7), 
ль бәр Хwә де бо на ба wәр мән да 
ла ва-нав че ти йе дь кә (Р’о ма йи 
8:26-27) у qә wа те дь дә ба wәр-
мән да, wә ки хә бә ра Хwә де 
бе жьн у Хwә де р’а хӧ лам ти-
йе бь кьн (Ко рьн т’и I, 2:4-5; 
Ти мо т’е йо II, 1:7). Мә рә ме 
п’еш к’е шед Р’ӧ һ’е Пи роз әв 
ә, кӧ т’ә ма ми йа щь ви на ба-
wәр мән да бь шь ди нә у ава кә 
(Ко рьн т’и I, сә ред 12 һ’ә та 14). 

р’ӧһ’едһ’әрам– р’ӧ һ’ед хь раб. 
Щь һу йа wан р’ӧ һ’ед щь на р’а 
дь го тьн «р’ӧ һ’ед һ’ә рам», йед 
кӧ мә рьв пе дь к’ә тьн у йед 
щь на к’ә ти һ’ә рам дь һа ть нә 
һ’ә са бе. Изь на wан т’ӧнә бу, 
wә ки те к’ә та на на ва щьм ә’ те 
йан жи щи йед пи роз. 

р’ӧшәткьрьн– бәр тилкь рьн. Йәк 
п’ә ра йан тьш тә ки дьн дь дә 
һ’ак ьм йан йә ки дь не йи хwә-
йи һ’ӧ кӧм, wә ки qа нун бе т’ә-
р’ь бан дь не, кӧ йа дь ле wи бь бә. 

р’ункьрьн– (һәт wан кь рьн, доһн-
кь рьн) 1. Ль гор ә’дә те щь һу йа, 
га ва йәк дь бу п’ад ша, әw пе 
бь зь ре зәй т’у не дь һа тә р’ун-
кь рь не. Әв жи дь бу ни шан, 
кӧ әв кә са бу йә п’ад ша. Иди 
р’ун кь ри йе Хwә де Әw ә, Йе 
кӧ Хwә де бь жарт у к’ьфш кьр, 
аwа го ти Мәсиһ ә (Лу qа 4:18). 
Жь к’ә рә ма хwә бьн хә бә ра 
«Мәсиһ»-да бь ху ньн. 

2. Хәл qе һьн ге жи р’ун, ми на 
р’у не бин хwәш ча wа ни ша на 
qә дьр дь кь рь нә сәр ме ва нед 
хwә (Лу qа 7:46; Зә бур 23:5), 
щьн йа зед мь ри йед хwә жи 
р’ун дь кь рьн (Лу qа 23:56–24:1), 
ча wа дәр ман бь ри нед нә хwә ша 
дь хьс тьн (Лу qа 10:34), ӧса жи 
бь wи нә хwәш р’ун дь кь рьн, 
ча wа сим вол wә ки Хwә де qәнщ 
кә (Мар qос 6:13; Аqуб 5:14). 

р’успи– бо на сәр wе ред мь лә те 
Исра еле дь һа тә го ть не, ӧса 
жи бо на сәр wе ред ди не wан. 
Пәй ма на Ну да әw жи ән дә мед 
щь ви на гь рә гь ра бун. Ә’йан ти-
йе да бист чар р’ус пи һә нә, кӧ 
ә’з мен да Хwә де дь һ’ә би ньн у 
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мә’ на wан дь бә ча wа ни ша на 
т’ә ма ми йа щьм ә’ та Хwә де. 

р’ьк’ьнйатаДаwьд– Бә рә ка Да-
wьд, ма ла Да wьд. Дә ма Пәй-
ма на Кә вьн да Да wьд п’ад ше 
Исра еле йи һә ри мә зьн бу. Пәй 
wи р’а кӧ р’е wи Сь ле ман бу 
п’ад ша йе Исра еле. Жь мал у 
зӧ р’ә та Да wьд гә ләк п’ад ша 
р’а бун. Иса жь зӧ р’ә та Да wьд 
бу. Мәт та 1:1, 20; Лу qа 1:27, 69; 
Р’о ма йи 1:3; Ти мо т’е йо II, 2:8; 
Ә’йанти 5:5; 22:16. 

садуqи– әw на ва щь һу йа да пар ти кә 
(к’о мә лә кә) дин дар (ол п’а рьст) 
бу. Әв пар ти бь ч’ук ле ә’йан бу. 
П’ь р’а ни йа ән дә мед wе к’а һин 
бун. Wан ба wә ри йа хwә бь һәр 
пенщ к’ь те бед Му са (аwа го ти 
Т’әw рат йан һәр пенщ к’ь те бед 
пе шь нә Пәй ма на Кә вьн) да нин, 
ле р’ӧһ’, мьл йа к’әт у р’а бу-
на мь ри йа (qи йа мә ти) ба wәр 
нә дь кь рьн. К’а ред Шан ди йа 
4:1-2; 23:6-10; 23:8. 

самәри– Ча хе п’ад ша ти йа Р’ә һо-
бо wам (кӧ р’е Сь ле ман, п’ад ша йе 
Щь һус та не) у Йе ро бо wам да 
(п’ад ша йе Исра еле), мь лә те 
Исра еле жь һәв дӧ qә ти йан. 
Р’ә һо бо wам т’ә ви дӧ qә би лед 
Исра еле ба жа ре Ор шә ли ме у 
Щь һус та не да ма. Йе ро бо wам 
т’ә ви дә һә qә би лед Исра еле 

Са мәр йа хwә р’а кь рә п’ай т’әхт. 
Бь ви щу р’ә йи мь лә те Исра еле 
бу дӧ п’а ра у дьж мь на ти йа һәв 
кь рьн. Пәй ве йә ке р’а жи п’ад-
ша йе ашу ри йа гә ләк мь лә те 
Исра еле дор-бә ред Са мәр йа йе 
щи шь һ’ь ти ба жа ред мә ди йа у 
йед ма йин кь рьн (П’ад ша ти 
IV, 17:1-6) у мь лә тед ма йин бь 
п’у тед wан ва анин, дәw са wан да 
щи-wар кь рьн (П’ад ша ти IV, 
18:24-40). Бь ви аwайи мь лә те 
са мә ри йа т’ә ви мь лә тед п’ут п’а-
рьс та жит, дан у стан дьн, ә’сьл 
у ба wә ри йа хwә һ’ә р’ь ман дьн 
у хwә жь Т’әw ра те дур хьс тьн. 
Са мә ри әw ьн, йед кӧ жь Са-
мәр йа йе у дор-бә ред wе бун. 

Самәрйа– һьн нә’ йа на ва Щә-
ли ле у Щь һус та не да бу, һьн 
жи на ве п’ай т’әх те п’ад ша ти йа 
ба кӧ ре (мьф рь qе) бу, аwа го ти 
Исра ел. Мь лә те Са мәр йа йе у 
щь һу гә лә ки дь жә ни йа нә һәв, 
чьм ки гә ләк ә’дәт у ба wә ри йед 
дин у си йа сә та wан нә ми на 
һәв бун, ӧса жи бо на щи йе 
һ’ә бан дь не һәв р’а qайл ни бун 
(Лу qа 10:25-37). 

Самуел– п’е хәм бә рә ки ә’йан бу. 
Бь дәс те wи Да wьд п’ад ша һа тә 
к’ьфш кь рь не. П’ад ша ти I, 1-7; 
К’а ред Шан ди йа 3:24; 13:20; 
Иб ра ни 11:32. 
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сербази– к’о ч’әк ти. 
сеwи– ет’им. 
сәрбәсти– аза ди, аза. 
Сәрәкк’аһин– мә зь не һ’ә му к’а-

һи на бу, ӧса жи сә рә ке щь ва та 
гь рә гь ра. Са ле ща рә ке ль Р’о жа 
К’ә wан дь не әw дь к’ә тә Щи йе 
П’а рьст гә һе йи Һә ри Пи роз, 
wә ки п’еш к’е ша ху не бо на гӧ-
нед хwә у йед щьм ә’ та Исра еле 
бь дә. К’ӧр си йа Сә рәк к’а һин 
wәх те нав бә ра Пәй ма на Кә вьн 
у Пәй ма на Ну да пеш да һат. 
Са лед 18-36 на ве Сә рәк к’а һин 
Qә йа фа бу. 

сәрсәд– жь әс кә ре Р’о ма йе (Итал-
йа йе) бу, кӧ сәр wе ри ль сәд 
әс кә ри дь кьр. 

сәрһ’әзар– жь әс кә ре Р’о ма йе 
(Итал йа йе) бу, кӧ сәр wе ри ль 
һ’ә зар әс кә ри дь кьр. 

сәрwахти– шә’ рә за йи. 
Сийон– әw ч’и йа йә, сәр к’и жа ни 

п’а рьст гәһ һа тә че кь рь не. Га ва 
Да wьд п’ад ша Ор шә лим жь 
дәс те йә бу си йа станд, ба жар 
бь ч’ук бу, т’ә не сәр ви ч’и йа йи 
(гь ри) бу. Си йон те фә’м кь рь не 
щар на әw ч’и йа йе кӧ п’а рьст гәһ 
ле бу, щар на т’ә ва йи йа ба жа ре 
Ор шә ли ме (Мәт та 21:5), щар-
на һ’ә му щьм ә’ та Исра еле, 
щар на щьм ә’ та Хwә де йан жи 
ба жа ре Хwә де йи дьн йа ну да 

(Иб ра ни 12:22; Ә’йанти 14:1). 
«Qи за Си йо не» те фә’м кь рь не 
ба жа ре Ор шә ли ме, аwа го ти 
бь нә ли йед Ор шә ли ме (Йу һ’ән-
на 12:15). Р’о ма йи 9:33; 11:26; 
Пәт рус I, 2:6. 

Синай(Ч’ийайеСинайе)– әw ч’и-
йа йә, кӧ wьр Хwә де һәр дә һә 
т’ә ми да нә Му са п’е хәм бәр. 
Щар на жи су рә ти (сим во ли) 
у р’ӧ һ’а ни те фә’м кь рь не (Га-
ла ти 4:24). 

СодомуГомора– дә ма Бь ра һим-
да дӧ ба жа ред кә на ни йа бун, 
кӧ не зи ки Бә’ ра Мь ри бун. 
Мә рь вед һәр дӧ ба жа ра бь гӧ-
нә к’а ри йа хwә ӧса жь Хwә де 
дур к’ә ть бун, кӧ Хwә де әw бь 
егьр у к’ьр к’у те шә wь тан дьн 
у qь р’а wан ани (Дәст пе бун 
18:16–19:29). 

спартьн(бьсперә)– т’әс мил кь рьн. 
стойхи– ль пәй һин кь рь на фи ло-

со фе Зә но дь чун. Зә но qа си 265 
са ли бә ри бу йи на Иса Мәсиһ 
мьр. Һин кь рь на wи әw бу, wә-
ки мә рьв жи йи на хwә qә бул 
бь кә, пе фь кь ре жи йи на хwә 
һ’ӧ кӧм бь кә, хwә бь гь рә у ди на 
хwә нә дә ша бун у еша (К’а ред 
Шан ди йа 17:18). 

Сьлеман– кӧ р’е Да wьд, п’ад ше 
Исра еле бу, нь ви са ред wи жи 
Пәй ма на Кә вьн да һә нә (Го ть нед 
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Сь ле ман 1:1; 10:1 у йед ма йин). 
Хwә де гә ләк сәр wах ти да wи, 
ӧса жи әw гә лә ки дәw лә ти бу. 
П’а рьст гәһ пеш да әwи да че-
кь рь не. П’ад ша ти II, 12:24-25; 
П’ад ша ти III, 1:1–11:43; Мәт та 
1:6-7; 6:29; 12:42; Лу qа 11:31; 
12:27; К’а ред Шан ди йа 7:47. 

сьлсьләт– бав, кал, ка ле ка ла у 
ӧса дь чә жор. 

СьндоqаПәймане(СьндоqаШә’дә‑
тийе)– qӧ т’и кә пи роз, жь да ра 
дар ще wи йе че кь ри у зер’ кь ри 
бу. Әw сьн доq у чь кӧ те да бун 
(аwа го ти һәр дӧ сә лед кә вь ри йә 
кӧ һәр дә һә т’ә ми йед Хwә де йә 
мә зьн сәр нь ви сар, шьв да ра 
Һа рун у дәр да на ма на йе), әва-
на ни ша нед пәй ма на Хwә де йә 
т’ә ви мь лә те Исра ел бун. Га ва 
мь лә те Исра еле р’е дь чу, йан 
дь чу шер’, әв сьн доq хwә р’а 
дь бьр ьн. Га ва щи ки дь сә кь нин, 
әв сьн доq Ко не Шә’ дә ти йе-
да Щи йе Һә ри Пи роз да дь ма. 
(Дәр к’ә тьн 25:10-21; Иб ра ни 
9:4; Ә’йанти 11:19). 

сьнәт– Ль щәм щь һу йа ль го ра 
Qа ну на Му са гә рә ке һәр за р’ә кә 
кӧ р’ин бь һа та сь нәт кь рь не. Ле 
һе бә ри Qа ну не жи әв сь нә ти 
жь һе на Бь ра һим да һә бу, әw 
ча wа ни ша на пәй ма на Хwә де 
т’ә ви Бь ра һим у зӧ р’ә та wи 

бу (Дәст пе бун 17:9-14). Бь ви 
аwайи сь нәт кь рьн бу ни ша на 
ме ре щь һу у мь лә те щь һу р’а 
щар на дь һа тә го ть не: «Мь лә те 
сь нәт кь ри». Га ва Мьз ги ни йа 
Иса Мәсиһ пе ши йе һа тә да-
йи не у бә ла кь рь не, жь на ва 
щь һу йед мә си һи һь нәк һә бун 
кӧ дь го тьн, һә гәр мер дь хwа зә 
бь бә мә си һи, гә рә ке пе ши-
йе бе сь нәт кь рь не. Әва дь бу 
ни шан кӧ бу йә щь һу у ль пәй 
qа ну на Му са дь чә, wә ки паше 
бь ка рь бу йа бь бу йа мә си һи. Ле 
Паw ло се шан ди әв һин кь рь на 
щь һу йа qә бул нә кьр. Әwи бо на 
ве пьр се нә’ мә га ла ти йа р’а ӧса 
жи һь нә кед дьн р’а нь ви син. 
Әwи дь гот, кӧ т’ә не тьш тәк 
ла зьм ә wә ки мә рьв пе хь лаз 
бә, аwа го ти ба wә ри йа хwә Иса 
Мәсиһ би нә. Дәст пе бун 17:9-14; 
Дәр к’ә тьн 4:25; Йу һ’ән на 7:22; 
Р’о ма йи 2:28-29; Га ла ти 5:6; 
6:15; Ко ло си 2:11. 

сьргунчуйинаБабилоне– Ча хе Нә-
бу кәд нә сәр п’ад ше к’ьл да ни йа 
бу, wи щьм ә’ та Исра еле ажот у 
сьр гу ни Ба би ло не кьр у щьм ә’ та 
Исра еле 70 са ли ль wе дә ре ма. 

сьркә– шә ра ва кә вьн у тьрш. 
сьфәт– су рәт, шь кьл. 
сьхьр– qә wа тед дьн йа йе да нә, 

кӧ хӧ да нед wан к’ьфш на кьн. 
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тәнгаси– тән га йи. 
тиш– п’ар ч’ә, п’ар. Мә сә лә: К’ьн-

ща мьн бу дӧ п’ар ч’а (тиша). 
т’агер– фьр qи йе дь кә на ва мә рь ва 

у пьш та йә ки дь гь рә. 
т’әрбәтдар– йе кӧ тьш тед qән-

щә ма qу ли за р’о ти йе да гьр ти 
һин дь кә. 

т’әхсиркьрьн– р’әд кь рьн. 
Т’әwрат– Qа ну на Му са йә, аwа 

го ти һәр пенщ к’ь те бед пе шь нә 
Пәй ма на Кә вьн ьн. 

т’обәкьрьн– жь гӧ нә кь рь не вә-
гә р’ьн, вә гә р’ьн бәр бь Хwә де. 
Жь к’ә рә ма хwә бьн хә бә ра 
«жь гӧ нә кь рь не вә гә р’ьн»-да 
бь ху ньн. 

т’охьмр’әш– т’ов р’әш. 
т’ӧщарәти– к’ь р’ин-фь ро тан, 

ал ве ри. 
т’ьре,(жь)кәсит’ьре– жь кә си 

wә йә. 
т’ьфаq(т’ьфаqбун,т’ьфаqи)– йәк-

бун, йәк ти. 
уд– ши на йик ә, кӧ жь ава wе 

р’у нә ки бин хwәш те че кь рь не. 
Щь һу йа уд дь кь рь нә сәр к’ә фә не 
мь ри йа, wә ки дә фьн кь рь не р’а 
һа зьр бьн (Йу һ’ән на 19:39). 

Уньс– п’е хәм бәр бу, к’ь те ба wи жи 
һә йә. Хwә де әw шан дә ба жа ре 
Ни нә wа йе, ле Уньс нә хwәст 
гӧ р’а Хwә де бь кь ра. Пе гә ми йе 
чу щи ки дьн, ле Хwә де фьр то-

нә кә мә зьн шанд. Щьм ә’ та сәр 
гә ми йе Уньс ави тә бә’ ре, wә ки 
жь һер са Хwә де хь лаз бьн. Мә’-
си йе мә зьн (һ’ут) Уньс һ’у фи 
хwә кьр у Уньс зь ке мә’ си да 
се р’ож у се шә ва ма, дӧа кьр, 
һ’ә та кӧ мә’ си әw жь дә ве хwә 
ави тә дә ве бә’ ре. Пәй р’а Уньс 
гӧ р’а Хwә де кьр у чу Ни нә wа йе, 
wә ки хә бә ра Хwә де бе жә wан. 
К’ь те ба Уньс; Мәт та 12:39-41; 
16:4; Лу qа 11:29-32. 

Усьв– Чәнд мә ри К’ь те ба Пи роз да 
һә нә, на ве wан Усьв: 

1. Йәк жь һәр донз дәһ кӧ-
р’ед Аqуб (Исра ел) ә. Бь ред wи 
һ’әв су ди ль wи дь кь рьн, чьм ки 
ба ве wан гә лә ки әw һ’ьз дь кьр. 
Бь ред wи әw ча wа хӧ лам фь-
ро тьн, ле паше әw бу сәр wе ре 
wә ла те Мь сь ре. Бь ред wи әw 
ди са ди тьн га ва һа ть нә Мь сь ре 
кӧ нан бь к’ь р’ьн, чьм ки wә ла те 
wан да хә ла йи бу. Дәст пе бун 
30:22-24; 37:5–50:26; Йе шу 24:32; 
Зә бур 105:17-22; К’а ред Шан-
ди йа 7:9-14, 18; Йу һ’ән на 4:5; 
Иб ра ни 11:21-22; Ә’йанти 7:8. 

2. Усь ве ме ре Мәр йә ма ди-
йа Иса. Мәт та 1:16, 18-20, 24; 
2:13, 19. 

3. На ве бь ра ки Иса жи Усьв 
бу. Мәт та 13:55; Мар qос 6:3 
(Йу сес). 
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4. Усь ве бьре Аqу бе шан ди 
(нә бьре Йу һ’ән на). Мәт та 
27:56; Мар qос 15:40, 47 (Йу сес). 

5. Усь ве жь Ари мәт йа йе, 
мә рь вә ки дәw лә ти, ән дә ме 
щь ви на гь рә гь ред щь һу йа. Әw 
мә рь вә ки qәнщ бу у пәй Иса 
дь чу. Мәт та 27:57-60; Мар qос 
15:42-46; Лу qа 23:50-53; Йу-
һ’ән на 19:38-42. 

6. Усь ве Бар са бо, йәк жь йед 
кӧ һе пеш да пәй Иса дь чун. 
К’а ред Шан ди йа 1:23. 

7. Усьв, на ве wи кь рьн Бар-
на бас. К’а ред Шан ди йа 4:36. 

фатьмок– щу р’ә ки кә вот ка йә. 
ферьси– нав щь һу йа да к’о мә-

лә кә дин п’а рьст бу. Ән дә мед 
к’о мә ла фе рь си йа qа ну на Му са 
qәнщ за нь бун. Әw дин п’а рьс тед 
сәрт бун. Wа на ба wәр дь кьр, кӧ 
мьл йа к’әт у р’ӧһ’ һә нә у мь ри 
wе ди са р’а бьн. Гә ләк жь ван 
р’ь зьм у ә’дә та, йед кӧ фе рь-
си йа пек да нин, нав щь һу йа да 
һә бун. Жь ван р’ь зьм у ә’дә та 
гә ләк жи нә жь Т’әw ра те бун. 
Әw бь кь ред хwә к’ӧ бар-ба бах 
дь бун. Дь хwәс тьн ча wа мә рь-
вед qәнщ хӧйа бьн, ле гә лә кед 
жь wан бь фь кь ред хwә хь раб 
бун. Гә лә кед жь wан дь жә ни-
йа нә Иса у һәв ше wь рин Wи 
бь кӧ жьн. 

Фьрәwьн– на ве п’ад шед Мь сь ре 
бу. Һәр йәк жь wан бь ви на ви 
дь һа тә го ть не. К’а ред Шан ди йа 
7:10, 13, 21; Р’о ма йи 9:17; Иб-
ра ни 11:24. 

фьртонә– ба һоз, бо бә лиск. 
фьтьлокедажотьне– зь вь р’ок. 
хальфи– шаш бу йи, ха пи йа йи, 

жь р’е дәр к’ә ти. 
ХанаХwәде– Әw щи йе кӧ Хwә-

де бо на Хwә дь бь же рә, Ха на 
Хwә де дь һа тә го ть не. Һе на Му-
са да ко нәк (Ко не Шә’ дә ти йе) 
һә бу у пәй р’а дәw са wи ко ни 
ль Ор шә ли ме п’а рьст гәһ һа тә 
че кь рь не у әw бу Ха на Хwә де. 
Әw щи йе һ’ә бан дь на щьм ә’ та 
Исра еле бу (Мар qос 2:26). 

хач– Ә’дә те сәр wе ред ба жа ре Р’о-
ме һә бу, мә рь вед хь раб (qа чах, 
мер кӧж у йед ма йин) сәр хач 
дар да дь кь рьн, бо на щә за кь рь не. 
Ль сәр хач мә рьв дь мь рьн. Хач 
жь дӧ qӧт да ра че дь кь рьн. Гә ләк 
ща ра гә рә ке qа чах хwә ха ха че 
хwә бь да сәр мь ле хwә бь бь ра 
щи йе хач кь рь не. Ль wьр әс кә ра 
пе мь ха йан пе wә рь са qа чах 
хач ва мьх дь кь рьн йан гь ре дь-
дан. Паше хач р’аст дь кь рьн у 
qа чах wьр дар да кь ри дь ма һ’ә та 
дь мьр. Гә ләк щә фа дь дит һ’ә та 
мь рь не у ә’й бә кә гә лә ки гь ран 
бу кӧ сәр хач бь һа та на кӧш ть не. 
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Иса гот, кӧ к’е дь хwа зә бь бә 
ша гьр те Мьн гә рә ке ха че хwә 
һьл дә у ль пәй Мьн бе. Мә’ на 
wе әв ә, кӧ йед ль пәй Иса дь чьн 
гә рә ке һа зьр бьн бо на Wи һ’ә та 
мь рь не жи щә фе бь к’ь шин ьн. 
Мәт та 10:38; 16:24; Мар qос 8:34; 
Лу qа 9:23; 14:27. 

хернәхwаз– йе кӧ к’и на йә ки 
дь гь рә у хе ра wи на хwа зә. 

херуб– р’ӧһ’ бә ред хwә йи баск ьн, 
әв щу р’ә ки мьл йа к’ә тед Хwә де 
нә у һ’әй кә лед wан сәр qал п’а хе 
Сьн до qа Пәй ма не бь бас ка ва 
че кь ри ми на мьл йа к’ә та бун, 
кӧ р’у мәт у дин да ра (һ’ь зу ри-
йа) Хwә де бәр ч’ә’в дь кь рьн 
(Иб ра ни 9:5). 

хәйал– һә йи нед р’ӧ һ’а ни йә кӧ 
бь дәс та на йе нә гьр ть не. 

хәрдал– п’ьн ща р’әк ә, кӧ т’о хь ме 
wе зә’ф һур ә, ле га ва шин дь-
бә, гә лә ки мә зьн дь бә. Мәт та 
13:31-32; 17:20; Мар qос 4:31-32; 
Лу qа 13:19; 17:6. 

хәрщгьр– (бащ гьр, вәр гис тан) йе 
кӧ п’ә ра жь щьм ә’ те дәw лә те р’а 
дьс ти нә. Wәх те Иса Мәсиһ да 
әв хәрщ гьр бо на Р’о ма йе дь-
хә бь тин. Әw хwә ха щь һу бун, 
ле али Р’о ма йе дь кь рьн, wә ки 
мь лә те щь һу п’ә рә бо на әс-
кә ред Р’о ма йе бь да. Р’о ма йи 
зӧлм к’ар бун у щь һу бьн дәст 
кь рь бун, жь wе йә ке щь һу гә-
лә ки дь жә ни йа нә хәрщ гь ра. 
Хәрщ гьр жи гә ләк ща ра пе 
дә рә wа у ха пан дь не п’ә рә зе-
дә дьс тан дьн, wә ки wан р’а жи 
п’ә рә бь ма. Әw жи гӧ нә к’а ред 
мә зьн дь һа ть нә һ’ә са бе. 

Хӧдан– (Хwә йи, Р’әб) К’ь те ба 
Пи роз да мә’ на Хӧ дан «хwә йи» 
йә. Хӧ дан на вә ки Хwә де йә у 
на вәк жь на вед Иса Мәсиһ ә. 
«Р’әб» жь зь ма не ә’рә би йә у 
әw жи те фә’м кь рь не «хwә йи». 

хьлазбун(хьлазкьрьн)– аза бун 
(аза кь рьн), р’ьз гар бун (р’ьз-
гар кь рьн). Жь к’ә рә ма хwә бьн 
хә бә ра «хь лаз кьр»-да бь ху ньн. 

хьлазкьр– йе кӧ йә ки дьн жь тьш-
тә ки хь раб хь лаз дь кә. К’ь те ба 
Пи роз да хә бә ред «хь лаз кьр, Хәрдал
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хь лаз кь рьн, хь лаз бун, хь ла зи» пе-
ши йе те фә’м кь рь не ча wа хwәй-
кь рьн, хь лаз кь рьн жь хь ра би йе 
у жь бә ла, йан жи qәнщ кь рь на 
жь нә хwә ши йа. Мә сә лә, Пәй-
ма на Кә вьн да Хwә де щьм ә’ та 
Хwә йә Исра ел жь Мь сь ре, ӧса 
жи жь Ба би ло не хь лаз кь ри йә. 
Пәй ма на Ну да Хwә де пе кь рь-
на Иса Мәсиһ р’е бо на мә рь ва 
вә кьр, wә ки жь гӧ на у хь ра би-
йе хь лаз бьн. Бь ви аwайи һьн 
Хwә де, һьн жи Иса «Хь лаз кьр» 
һ’ә саб дь бьн (бо на Хwә де: Qа-
ну на Дӧ ща ри 32:15; Зә бур 27:9; 
Лу qа 1:47; Ти то 1:3; бо на Иса: 
Лу qа 1:69; Әфә си 5:23; Ти то 1:4; 
Йу һ’ән на I, 4:14). 

хьрнуф– хӧ рә ке бә ра за жь бә ре 
да ре, п’а луд. 

Һабил– Qа йин у Һа бил кӧ р’ед 
Адәм бун. Һа бил бьре бь ч’ук 
бу у бьре wи Qа йин әw кӧшт. 
Жь к’ә рә ма хwә бьн хә бә ра 
«Qа йин»-да бь ху ньн. Дәст-
пе бун 4:2-9, 25; Мәт та 23:35; 
Лу qа 11:51; Иб ра ни 11:4; 12:24. 

һалелуйа– Га ва щь һу йа дь хwәст 
пә сь не Хwә де бь да на, дь кь рьн 
qи р’ин: «Һа ле лу йа». Жь зь ма не 
иб ра ни йә, кӧ те фә’м кь рь не: 
«Пә сь не Хӧ дан бь дьн» йан 
«Шь кьр жь Хwә де». Ә’йанти 
19:1, 3-4, 6. 

Һарун– жь зӧ р’ә та Ле wи бу, Ле wи 
жи йәк жь һәр донз дәһ кӧ р’ед 
Аqуб бу. Һа рун бьре Му са йи 
мә зьн бу, ӧса жи к’а һи не пе шьн 
бу. Хwә де гот, кӧ к’а һи нед щьм-
ә’ та Исра еле гә рә ке жь зӧ р’ә та 
Һа рун бе нә бь жар ть не. Һа рун 
у Му са щьм ә’ та Исра еле р’а 
Мь сь ре да хӧ лам ти дь кь рьн. 
Һа рун али Му са кьр, сәр wер-
ти йа щьм ә’ та Исра еле кь рьн 
у щьм ә’ та Исра еле бьн ни ре 
хӧ лам ти йе дәр хьс тьн. Дәр к’ә-
тьн 4:14; 5:1; Жь мар 12; 17; 20; 
Лу qа 1:5; К’а ред Шан ди йа 7:40; 
Иб ра ни 5:4; 7:11; 9:4. 

Һащәр– ща ри йа Сә ра йа жь на 
Бь ра һим бу, ди йа Ис ма йил. 
Ле Ис ма йил нә әw бу, к’и жан 
кӧ Хwә де Бь ра һим р’а соз да бу. 
Зӧ р’ә та Ис ма йил ча wа зӧ р’ә та 
Бь ра һим, чь кӧ Хwә де соз да бу 
нә стан дьн. Паше кӧ р’е Сә ра-
йе же ра бу у әw бу кӧ р’е созе 
Хwә де (Га ла ти 4:21-31). 

Һеродәс– Пәй ма на Ну да чар мә-
ри һә нә кӧ пе на ве «Һе ро дәс» 
тен го ть не. 

1. Һе ро дә се Мә зьн: Га ва Иса 
Мәсиһ һа тә дьн йа йе, Һе ро дә се 
Мә зьн сәр Щь һус та не, Щә ли-
ле, Итур йа йе у Тра хо ни да йе 
п’ад ша бу (Мәт та 2:1-22; Лу qа 
1:5). На ве ба ве wи Ан ти па тәр 
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бу. Һе ро дә се Мә зьн йә ки гә-
лә ки зӧлм к’ар бу, wи жь нә кә 
хwә, се кӧ р’ед хwә, хwә си йа 
хwә, апә ки хwә у гә лә кед дьн 
(пеш ть ри за р’о кед Бәйт лә һ’ме) 
кӧш тьн. 

2. Һе ро дәс-Ан ти пас: Га-
ва Иса Мәсиһ у Йу һ’ән на йе 
Нь хӧм дар дәст бь к’а ред хwә 
кь рьн, Һе ро дәс-Ан ти пас сәр-
wе ре Щә ли ле бу (Лу qа 3:1). 
Ба ве wи Һе ро дә се Мә зьн бу 
у на ве ди йа wи Мал та ке бу. 
Әwи сә ре Йу һ’ән на йе Нь-
хӧм дар да ле хьс ть не (Мәт та 
14:1-12; Мар qос 6:14-29; Лу qа 
9:9). Бә ри хач кь рь на Иса, Иса 
бь рь нә бәр Һе ро дәс у wи Иса 
бе һӧр мәт кьр, qәр фе хwә Wи 
кьр (Лу qа 23:7-12). 

3. Һе ро дәс-Әгри па п’ад ша: 
К’а ред Шан ди йа 12:1-24-да Һе-
ро дәс-Әгри па Пәт рус у Аqуб 
гьр тьн у Аqу бе бьре Йу һ’ән на 
да кӧш ть не. Мьл йа к’ә те Хӧ дан 
Һе ро дәс-Әгри па кӧшт (К’а-
ред Шан ди йа 12:21-23). Ба ве 
Һе ро дәс-Әгри па Арис то по ло 
бу, Арис то по ло жи кӧ р’е Һе-
ро дә се Мә зьн бу. На ве ди йа 
Һе ро дәс-Әгри па Бәр нь ке бу. 

4. Кӧ р’е Һе ро дәс-Әгри па, 
Әг ри па йе дӧ да бу. Әг ри па йе 
дӧ да п’ад ша йе Щь һус та не бу. 

Паw лос ль бәр Әгри па у хуш ка 
wи Бәр нь ке (Бәр нь ке кә дьн) 
сә кь ни у Мьз ги ни йа Хwә де 
дь да wан (К’а ред Шан ди йа 
25:13–26:32). Әг ри па йе дӧ да 
Паw лос шан дә ба жа ре Р’о-
ма йе, wә ки Qәй сәр ди wа на 
wи бь кь ра. 

һеши– дә ве бә’ ре, к’әw шән. 
һәбук– ма ле дь не, дәw лә мәнд-

ти, п’ә рә. 
һәвиртьр’шк– (һа вен) дь кь нә на ва 

һә вир у һә вир һьл те. Фь кь ра 
ве ль щәм щь һу йа бь р’ӧ һ’а ни 
хь раб дь һа тә фә’м кь рь не, аwа 
го ти су рә те (сим во ла) һ’ә ра-
ми йе, хәй сә те хь раб у ә’мь ре 
һ’ә р’ь ми бу. Изь на щьм ә’ та 
Исра еле т’ӧнә бу, wә ки һә-
вир тьр’шк бь кь ра на на ва на не 
һ’ә ди йед хwә, к’и жан кӧ Хwә-
де р’а дь һа тә да йи не (Qа ну на 
К’а һин ти йе 2:4), нә жи дь кь рь-
нә на ва Щә жь на На не Шкә ва 
ча wа ӧса жи те фә’м кь рь не, 
аwа го ти «шкә ва» (Дәр к’ә тьн 
12:15). К’ь те ба Пи роз да һә вир-
тьр’шк ча wа ни ша на qә wа тә кә 
вә шар ти йә, ила һи бо на qә wа та 
гӧ нә. Ча wа һә вир тьр’шк на ва 
т’ә ма ми йа шкә ва һә вир да бә ла 
дь бә йа хwә дь кә, ӧса жи гӧ нә 
дь ка рә на ва щьм ә’ те да бә ла бә 
у зи йа не бь дә щьм ә’те. Лу qа 
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12:1-да һә вир тьр’шк те фә’м кь-
рь не ча wа дӧ р’у ти, Мәт та 16:6 
у 12-да һин кь рь на фе рь си йа у 
са ду qи йа ми на һә вир тьр’шк бу, 
кӧ мь qа бь ли Иса дь сә кь нин. 
Мар qос 8:15; Ко рьн т’и I, 5:6-7; 
Га ла ти 5:9. 

һәрәм– ди wан ха нә, щи йе һә ри 
жор ьн. 

Һәрмес– п’у тә ки йу на на бу. Йу на-
на дь го тьн, кӧ әw qа сь де п’у тед 
дьн бу. К’а ред Шан ди йа 14:12. 

һивк’әти– (ә’дь ро йи, йа жор ьн 
к’ә ти, һив гьр ти) йе һи ве дь-
к’ә вьн, вә дь ч’ь р’ь кьн. 

һиндар– мә рь вәк на ва п’е шә 
йан спор тә ке да хwә һәр гав 
һин дь кә. 

һосанна– хә бә рә кә сь лав да йи не 
йә, бь зь ма не иб ра ни, йә ки 
хwә йи qә дьр р’а дь һа тә го ть не 
ми на п’ад ша. Пе ши йе һосанна 
дӧ ак бу бь мә’ на «Хь лаз бь кә!», 
паше әw бу го ть нә кә бь мә’ на 
«Шь кьр wи р’а». Мәт та 21:9, 15; 
Мар qос 11:9-10; Йу һ’ән на 12:13. 

һьлатьн(льйәкиһьлатьн)– дән ге 
хwә ле һьл дан, һьл мә йи бун. 

һ’әди– һ’ә ди йа, п’еш к’еш, хер, 
ди йа ри. 

һ’әлалуһ’әрам– 1. бо на щь һу-
йа әв фә’ мин бь хwа рьн-вә-
хwа рь не, шуш тьн-вә шуш ть не 
у р’а бун-р’у ньш ть на ә’мь ре 

мә рь ва ва гь ре да йи бу йә. Ль 
го ра Qа ну на Му са щу р’ә-щу-
р’ә һ’әй wан һ’ә рам дь һа ть нә 
һ’ә са бе: Мә сә лә чәнд щу р’ә 
тәй рә дә, бә раз, чәнд һ’әй wа нед 
бә’ ре да у һ’ә му мә’ рә гиск ӧса 
жи щьн йа зе мь ри йа, мә рь вед 
к’о ти у йед бь нә хwә ши йед 
ч’әрм (Qа ну на К’а һин ти йе 11; 
Qа ну на Дӧ ща ри 14:3-21). Һә гәр 
йә ки дәс те хwә бь да мә рь вә ки 
к’о ти йан щьн йа зә ки бь к’ә та, 
әw иди дь һ’ә р’ь ми, һ’ә рам дь бу 
у нә ща йиз бу, wә ки әw мә рьв 
те к’ә та на ва щьм ә’ те йан жи 
щи йед пи роз. Кьн го ти, га ва 
йә ки тьш тәк жь qа ну на щь һу йа 
дәр бь кь ра, әw һ’ә рам дь һа тә 
һ’ә са бе. Щу р’ә-щу р’ә ә’дәт 
бо на һ’ә лал бу на йә ки һ’ә рам 
һә бун. Мә сә лә, гә рә ке qӧр бан 
бь да у бь аве бь һа та шуш ть не. 
Бо на чәнд щу р’ә йед һ’ә лал бу-
не гә рә ке к’а һин жи ль мә рь ве 
һ’ә лал бу йи бь нь һе р’и йа у бь го та 
кӧ әw иди һ’ә лал бу йә йан на 
(Qа ну на К’а һин ти йе 13). Иса гӧһ 
нә да ә’дә тед кал-ба ва һьн да ва ве 
пьр се да у чәнд тьшт мь qа бь ли 
фь кь ред qа нун зан у фе рь си йа 
дь гот (Мар qос 7:1-24). Ӧса жи 
Иса дәс те Хwә да мә рь вед к’о ти 
(кӧ һ’ә рам дь һа ть нә һ’ә са бе) у 
әw һьн qәнщ дь кь рьн, һьн жи 
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па qьж дь кь рьн (Мәт та 8:1-4). У 
qә wа та Wи сәр р’ӧ һ’ед һ’ә рам 
жи һә бу, щьн жь щь на к’ә ти йа 
(кӧ һ’ә рам дь һа ть нә һ’ә са бе) 
дәр дь хьс тьн у qәнщ дь кь рьн 
(Лу qа 4:30-36). 

2. Һ’ә лал фь рә те фә’м кь рь не, 
ча wа кь рь нед пи роз, бе qәл-
пи, бе дь зи, бе һ’ь лә к’а ри, бь 
к’ә да һ’ә лал, ӧса жи жьн-мер 
һ’ә ла ле һәв тен го ть не һә гәр 
әw һьн да ва һәв да һ’ә лал ьн, нә 
ч’ә’в дәр ьн. Һ’ә ра ми жи ча wа 
әк’ се һ’ә ла ли йе йә. 

һ’әрам– жь к’ә рә ма хwә бьн 
хә бә ра «һ’ә лал у һ’ә рам»-да 
бь ху ньн. 

шагьрт– йед кӧ һин дь бьн (дь-
ә’ль мьн). Гә ләк ша гьр тед Иса 
һә бун. Донз дәһ жь нав wан 
бь жар ти бун. Әw шан ди бун. 
Мәт та 10:1-4; Лу qа 5:1 у йед 
ма йин. 

шанди– (qа сьд, р’ә сул) бь зь ма не 
йу на ни АПОСТОЛОС ә. Мә’-
на ве хә бә ре бь Кӧр ман щи «йе 
шан ди» йә. Иса Мәсиһ жь нав 
ша гьр тед Хwә донз дәһ шан ди 
(р’ә сул) бь жар тьн у шан дьн, 
wә ки Мьз ги ни йа Хwә де бь дь нә 
мь лә тед дьн йа йе (Мәт та 10:1-4; 
Мар qос 3:13-19; Лу qа 6:12-16). 
Әва на т’ә ви Иса дь ман у Иса 
әw һин дь кь рьн. Пе ч’ә’ вед хwә 

мь рь на Wи ди тьн у паше жи 
Әw пәй р’а бу на Wи р’а ди тьн. 
Иса Хwә Паw лос ва жи ә’йан 
кьр у әw ча wа шан ди к’ьфш 
кьр. Бар на бас у һь нә кед дьн жи 
ча wа шан ди дь һа ть нә го ть не, 
ле жь Иса дә ма ә’мь ре Wи да 
нә һа ть бу нә к’ьфш кь рь не. 

ширк– К’ьн щед р’ән ге ширк йед 
һә ри бь һа бун у р’ән ге ширк 
нәх шә ки п’ад ша ти йе бу. 

шьвәр’е– р’е ч’ьк, р’и йа п’е га 
мә рь вә ки йан р’и йа тәнг. 

шькийаткьрьн– гь ли кь рьн, сущ-
дар кь рьн, га зьн кь рьн. 

Шьмһ’ун– же р’а Пәт рус жи дь-
го тьн. Әw йәк жь һәр донз дәһ 
ша гьр тед Иса бу. Әw шан ди бу. 

Шьмшон– мер хас у гә лә ки qә-
wат бу, Хwә де бь wи гә ләк 
бә ла ани нә сә ре фь льс ти ни-
йед кӧ дьж мь на ти йа Исра еле 
дь кь рьн. Һ’а кьм ти 13:2–16:31; 
Иб ра ни 11:32. 

шьһ’ьти– р’е дәр к’ә ти. 
щер’ьбандьн,данщер’ьбандьне,
һатьнщер’ьбандьне– Ще р’ь-
бан дьн әw һ’а лә ки тән га си йе 
йә, к’и жа не да ба wә ри йа ме рьв 
жь тәм хwәс ть нед wи йан жь 
ми ре щьн те ще р’ь бан дь не. 
Дәр к’ә тьн 17:2, 7; Иша йа 7:12; 
Мәт та 4:3, 7; К’а ред Шан ди йа 
5:9; 15:10; Ко рьн т’и I, 7:5; 10:13; 
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Ко рьн т’и II, 2:11; Аqуб 1:13-14; 
Пәт рус I, 1:6, 7; Пәт рус II, 2:9. 

ЩәжьнаДәрбазбуне(ШиваДәр‑
базбуне)– әв щә жь на (ә’й да) 
нав щьм ә’ та Исра еле да чар дә һе 
мә һа Ни са не да те кь рь не (ль 
го ра сал нә’ ма иб ра ни чар дә һе 
Ни са не нь һа 1-е Ап ре ле йә). 
Әве щә жь не бо на бир ани на 
wе йә ке дь кьн, кӧ Хwә де ча wа 
щьм ә’ та Исра еле жь бьн дәс ти йа 
Мь сь ри йа дәр хьст (Дәр к’ә тьн 
12:14-20). Һьн ге Мьл йа к’ә те 
Мь рь не һ’ә му нь хӧ ри йед Мь-
сь ри йа, һьн ин сан у һьн жи 
һ’әй wан кӧш тьн, ле жь сәр ма лед 
щьм ә’ та Исра еле р’а «дәр баз бу» 
у дәст нә да жь wан т’ӧ кә си, 
нә кӧшт (Дәр к’ә тьн 12:23-27). 
Бо на ве йә ке ве щә жь не р’а 
дь го тьн Щә жь на Дәр баз бу-
не. Пе р’а-пе р’а пәй Щә жь на 
Дәр баз бу не р’а Щә жь на На не 
Шкә ва бо на һ’әфт р’о жа те 
дәр баз кь рь не. На ва һ’әф ти йа 
Щә жь на На не Шкә ва да т’ә не 
на не шкә ва (бе һә вир тьр’шк) 
те хwа рь не. Жь к’ә рә ма хwә бьн 
хә бә ра «Щә жь на На не Шкә-
ва»-да бь ху ньн. Мәт та 26:2, 5, 
18-19; Ко рьн т’и I, 5:7-8. 

ЩәжьнаНанеШкәва– әв щә жьн 
(ә’йд) ль пәй Щә жь на Дәр баз-
бу не р’а те у жь панз дәһ һ’ә та 

бист дӧ дӧ йе мә һа Ни са не те 
кь рь не (ль го ра сал нә’ ма иро-
йин жь 2-а һ’ә та 9-е Ап ре ле 
те кь рь не). Әва щә жь на бо на 
бир ани на хь лаз кь рь на мь лә те 
Исра еле те кь рь не, га ва мь лә те 
Исра еле жь бьн дәс ти йа Мь сь-
ри йа дәр к’әт у чу wи wә ла те кӧ 
Хwә де да бу wан. Әве щә жь не да 
һ’әфт р’о жа на не шкә ва (бе 
һә вир тьр’шк) те хwа рь не. Жь 
к’ә рә ма хwә бьн хә бә ра «һә вир-
тьр’шк»-да бь ху ньн. Дәр к’ә тьн 
12:15; Мәт та 26:17; Мар qос 14:1, 
12; Лу qа 22:1, 7. 

ЩәжьнаПирозкьрьнаП’арьстгәһе
– Wә кә 165 са ла бә ри бу йи на 
Иса, п’а рьст гә һа Ор шә ли ме жь 
али йе мь лә те су ри йа да һа ть бу 
һ’ә р’ь ман дь не. Се са ла шун-
да п’а рьст гәһ у щь һу жь бьн 
дәс те су ри йа бь дәс те Щь һу да 
Мак ка би йе сәр wер аза бун. Жь 
һьн ге ва Щә жь на Пи роз кь рь-
на П’а рьст гә һе дәр баз кь рьн. 
Щә жь не 25-е мә һе (бь иб ра ни 
Кьс лә ве, аwа го ти кем-зе дә мә-
һа 12-да) дәст пе дь кьр у һ’ә та 
һ’әйшт р’о жа дь к’ь шанд. Йу-
һ’ән на 10:22; 1 Мак ка би 4:36-59; 
2 Мак ка би 1:9, 18; 10:1-8 (1 
Мак ка би у 2 Мак ка би к’ь те бед 
дә ма Пәй ма на Кә вьн да һа ть нә 
нь ви са ре, ле на к’ә вь нә на ва 
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66 к’ь те бед пи роз, аwа го ти 
к’ь те бед нә qа ну ни нә). 

ЩәжьнаҺ’олькчекьрьне– һәр 
сал па йи зе жь 15-а һ’ә та 21-е 
мә һа Тьш ри йе йә (wә кә йә ке 
мә һа 10-а, аwа го ти йә ке Окт-
йа бь ре). Щь һу дь чун сәр р’ә зед 
хwә, һ’о льк че дь кь рьн у wан да 
һ’әф те ке дь ман. Щь һу йа әв йәк 
дь кьр, wә ки бир ба ни на, кӧ 
ча wа Му са П’е хәм бәр мь лә те 
Исра еле жь Мь сь ре дәр хьст у 
әw чьл са ли ко на да ман. Йу-
һ’ән на 7:2; Qа ну на К’а һин ти йе 
23:33-36, 39-42; Qа ну на Дӧ ща-
ри 16:13-15; Нә һә ми йа 8:13-18. 

Щәлилә– qә за кә ба кӧ ра Исра еле 
йә. Ба жа ре Ньс рә те wь ра йә. 
Иса ль wьр мә зьн бу у дан на-
син кьр. 

щә’ньмә (дожә) – бь йу на-
ни ГӘӘННА йә, бь иб ра ни 
ГӘҺЬННОМ ә. Әw хwә ха щи йе 
щә фе һ’ә та-һ’ә та йе йә, бо на 
әwед кӧ wе Р’о жа Ах рә те ди-
wа на wан бь бә. До жә әw һә ма 
хут щә’ нь мә йә, һәр дӧ хә бәр ве 
к’ь те бе да һа ть нә хә бь тан дь не. 
Щә’ нь мә: Мәт та 5:29-30; 10:28; 
23:15; Мар qос 9:43, 45, 47; Лу qа 
12:5. До жә: Мәт та 5:22; 18:9; 
23:33; Аqуб 3:6. 

щә’т’ри– ту зьк. 
щьвин– 1. к’ом бу на мә рь ва. 

2. к’ом бу на ба wәр мән да (хwә-
де на са), йед кӧ бь на ве Иса 
дь щь вьн. Щар на бо на т’ә ма-
ми йа ба wәр мән дед дь не ча wа 
бо на к’о мә ке те хә ба те (Әфә си 
1:22-23; 3:10; 5:23-32; Ко ло си 
1:18, 24), ле п’ь р’а ни йа ща ра 
бо на к’о мә кә ба wәр мән дед 
щи ки да (щь ви на Ор шә ли ме да, 
К’а ред Шан ди йа 8:1; щь ви на 
Ән так йа йе да, К’а ред Шан ди йа 
13:1; щь ви на Әфә се да, К’а ред 
Шан ди йа 20:16). Зә ма не Пәй-
ма на Ну да ба wәр мәнд ма ла да 
дь щь ви йан, дер һә ла һе т’ӧнә-
бун. Һьн ге мә зь на йи йа ма ла 
кӧ те да дь щь ви йан бо на 30 
йан ла пи зә’ф һ’ә та 50 мә рь ви 
бу. Мәт та 16:18; 18:17; К’а ред 
Шан ди йа 5:11; 11:22, 26; 20:17; 
Ко рьн т’и I, 1:2; Ә’йанти 1:4. 

щьвинагьрәгьра(йащьһуйа)– әw 
щь ви нәк (мьщ ли сәк) бу, кӧ 
те да гь рә гь ред щь һу йа ль һәв 
дь щь ви йан. 200 са ли бә ри Иса 
Мәсиһ гьр ти һ’ә та 200 са ли 
пәй Иса Мәсиһ р’а әw ди wа на 
щь һу йа бу. Щь ва та гь рә гь ред 
щь һу йа wә кә һ’әф те мә рь ва бу, 
әw к’а һин, р’ус пи у qа нун за нә 
бун. Әw ль һәв р’у дь ньш тьн у 
бь һәв дь ше wь рин. Сә рәк к’а-
һин хwә ха жи сә рә ке Щь ви на 
Гь рә гь ра бу. Щь ви на Гь рә гь ра 
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бәр пьр си йа ре мь лә те Исра-
еле бу. Әw щә за йед кӧ нә йед 
мь рь не бу шь хӧ ле wан бу. Ле 
щә за йед мь рь не дани нә бәр 
ди wа на сәр wе ред р’о ма йи йа. 
Лә ма Щь ви на Гь рә гь ра Иса 
шан дь нә щәм wә ли йе Р’о ма йи, 
Пи ла то. Йу һ’ән на 11:47; 18:31; 
Лу qа 22:52, 66-71, 66. К’а ред 
Шан ди йа 4:15; 5:21; 6:12; 22:30; 
23:1 у йед ма йин. 

щьн– һьн ми ре щьн р’а те го ть не, 
һьн жи wан р’ӧһ’ у мьл йа к’ә-
тед хь раб р’а, йед кӧ ми ре щьн 
дь ши нә, кӧ хь ра би йе һ’ә му мә-
рь ва р’а дь кьн. Пәй ма на Ну да те 
ә’йан кь рь не, кӧ п’ут п’а рьс ти жь 
щь на те (Ко рьн т’и I, 10:20-21; 
Ә’йанти 9:20). 

щьнак’әти– (щьн гьр ти, щь но йи, 
щь ни, щь но ки) йә ки кӧ жь али-
йе щьн йан р’ӧ һ’ед хь раб ва те 
гьр ть не, бьн дәст кь рь не, же р’а 
щь на к’ә ти дь бе жьн. Ча хе Иса 
ль сәр дь не бу, әwи гә ләк щь на-

к’ә ти аза дь кь рьн, щьн жь нав 
wан дәр дь хьс тьн (Мәт та 9:32). 

щьһу– жь зӧ р’ә та Бь ра һим ьн. 
Хә бә ра «щь һу» жь хә бә ра «Щь-
һу да» те. Жь донз дәһ qә би лед 
Исра еле, Щь һу да qә би ла һә рә 
к’ьфш ә һе на Да wьд у Сь ле-
ман п’ад ша да. Пәй щӧ дә бу на 
П’ад ша ти йа т’ь фа qи йе р’а, т’ә-
ма ми йа п’ад ша ти йа ба шу ре бь 
на ве «Щь һу да» дь һа тә го ть не. 
Wәх те сьр гун кь рь на Ба би ло не да 
у пәй wе р’а жи, әв на ве «щь һу» 
мә’ на фь рә стан ди йә, аwа го ти 
бо на т’ә ма ми йа мь лә те Исра еле 
һа тә хә ба те. 

Щьһуда– 1. Донз дәһ кӧ р’ед Исра-
ел һә бун, йәк жь wан Щь һу да 
бу. Һәр донз дәһ кӧ р’ед wи бу нә 
донз дәһ qә би лед Исра еле. На ве 
wә ла те Щь һус та не жь на ве Щь-
һу да пеш да һа ти йә, чьм ки әw 
qә бил  ль wьр дь ма. Дәст пе бун 
29:35; Мәт та 1:2-3; Иб ра ни 7:14; 
8:8; Ә’йанти 5:5; 7:5. 

2. Бь на ве Щь һу да дӧ ша-
гьр тед Иса Мәсиһ һә бун. Жь 
wан Щь һу да йе Ис хәр йо ти нә-
ма ми йа (ха йин ти йа) Иса кьр у 
да дәс те wан, йед кӧ дь хwәс тьн 
Әw бь кӧш та на (Лу qа 22:3). Щь-
һу да йе дьн Йу һ’ән на 14:22-да 
нь ви сар ә кӧ әw «нә йе Ис хәр-
йо ти» йә. Һь нәк дьфькьрьн әw 

Щьвинагьрәгьредщьһуйа



668

ФӘР ҺӘН ГОК 

Тәдайо йә (Мәт та 10:3; Мар qос 
3:18). Әw жи те го ть не «Щь һу-
да йе Аqуб» (Лу qа 6:16; К’а ред 
Шан ди йа 1:13). 

3. Ӧса жи Щь һу да на ве бь-
ра ки Иса бу (Мәт та 13:55; 
Мар qос 6:3) у ль го ра фь кь ра 
гә лә ка әw Щь һу да йә, йе кӧ 
«Нә’ ма Щь һу да» нь ви си йә. 

Щьһустан– qә за ба жа ре Ор шә ли-
ме бу, әw qә за ба шу ра Исра еле 
дь к’әт. Һе на Иса Мәсиһ да һьн 
Щь һус тан, һьн Са мәр йа, һьн 
жи Щә ли лә qә за бун, ӧса жи 
Щь һус тан п’а рә кә qә за Сур-
йа йе йә р’о ма йи бу. 

чәнг– һа щә те мь qа ме, бь гә ләк 
т’е ла, ми на саз у ги та ре, Да wьд 
п’ад ша ле дь хьст. 

чирәдәст– һос та йе кӧ р’ь к’ь-
не ма ла да ве жә, хәт ниш дь кә 
(Ко рьн т’и I, 3:10). 

ч’ежьк– ч’е льк. 
ч’ә’вдәр– форq, qав, нә р’е да. 
ч’ийайеЗәйт’уне– ч’и йа ки не зи-

ки Ор шә ли ме йә, Иса сәр wи 
ч’и йа йи дӧа дь кьр (Лу qа 19:29; 
К’а ред Шан ди йа 1:12). 

qав– qәһб, форq. 
Qайин– кӧ р’е Адә ми мә зьн бу. 

Гә лә ки һ’әв су ди бьре хwә йи 
бь ч’ук Һа бил дь кьр, чьм ки Хwә-
де бәр хе Һа би ли qӧр ба не qә бул 
кь рь бу, ле гә нь ме кӧ Qа йин 
ани бу qә бул нә кь рь бу, жь дәст 
сьт qе wи йи нә р’аст. Һьн ге Qа йин 
Һа бил кӧшт. Хwә де гот, кӧ гә рә ке 
Qа йин ль сәр ә’р де фь ра ри бә у 
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жь мә рь ва йе бе т’әх сир кь рь не. 
Дәст пе бун 4:1-24; Иб ра ни 11:4; 
Йу һ’ән на I, 3:12; Щь һу да 11. 

qамиш– чит, мә йи. 
QанунаМуса– (Шә ри ә’та Му са) 

Т’әw рат ә. Т’әw рат жи пенщ 
к’ь те бед Му са нә: Дәст пе бун, 
Дәр к’ә тьн, Qа ну на К’а һин ти-
йе, Жь мар, Qа ну на Дӧ ща ри 
(Wә к’ь лан дь на Qа ну не). Ван 
пенщ к’ь те ба да qа нун, т’ә ми, 
ди рок (т’а рих) у сәр һа ти нь-
ви сар ьн. Хwә де әв Qа нун сәр 
ч’и йа йе Си на йе, нав ә’wра да 
Му са р’а гот. Щар на жи һ’ә му 
к’ь те бед «Пәй ма на Кә вьн»-р’а 
дь бе жьн Qа нун. 

qанунзан– (за нә йе Шә ри ә’те, к’а-
тьб, нь вис к’ар) Qа нун зан нав 
щьм ә’ та Исра ел да сәр Qа ну на 
Му са дь хә бь тин, Qа нун qәнщ 
за нь бун, бь дәс та Qа нун зе дә 
дь кь рьн у хәлq һин дь кь рьн. 
Wан жи йи на хwә бо на һин бун 
у һин кь рь на Qа ну не дь дан у 
к’ь теб дь нь ви син. П’ь р’а ни йа 
wан жь фе рь си йа бун. 

qар’qар’– qь р’ьк, qаж. 
qәбиледИсраеле– (ә’ши ред Исра-

еле, ел ед Исра еле) Донз дәһ 
кӧ р’ед Аqуб һә бун, кӧ wан р’а 
Исра ел жи дь го тьн. Һәр йәк 
жь wан бу qә би лә кә Исра ел. 
Дәст пе бун 35:23-26; 49:1-28. 

qәдьр‑һӧрмәт– р’у мәт. 
Qәйсәр– на вә ки бо на п’ад ша йе 

мь лә тед Им пе ра то ри йа Р’о ма-
йе бу. Мь лә те Р’о ма йе гә ләк 
мь лә тед дьн бьн дәст дь кь рьн 
у Qәй сәр п’ад ше wан һ’ә му йа 
бу. Һәр п’ад ша ки мь лә те р’о-
ма йе р’а дь го тьн: «Qәй сәр». 
Лу qа 2:1; 3:1. 

qәрф– ть наз. 
Qорах– сәр wе ре wан бу, йед 

кӧ бәр Му са у Һа рун р’а бун. 
Хә зә ба Хwә де һьн да ва Qо рах 
у һә ва лед wи да хӧйа бу, ә’рд 
вә бу әw са хә-сах ә’р де да чун. 
Жь мар 16:1-35; Щь һу да 11. 

qӧльхи– хьз мәт к’а ри, шь хӧл, 
хӧ лам ти. 

qӧрбан– (го ри, нә дьр) бин бә рәк 
кӧ жь бәр йә ки дьн ва те да йи-
не йан кӧш ть не. Щу р’ә-щу р’ә 
qӧр бан у һ’ә ди йед щьм ә’ та 
Исра еле һә бун, мә сә лә, һ’ә-
ди йед ми на һ’әй wа нед бәрх, 
ща нә га, ӧса жи йед гә ньм у 
бь һа рәт һә бун. Һ’әй wан дь-
һа ть нә сәр же кь рь не, паше 
һь нәк т’ә мам пе ва дь һа ть нә 
шә wь тан дь не, һь нәк жи т’ә не 
п’а рә кә wан дь һа ть нә шә wь-
тан дь не. Һәр һ’әй wан гә рә ке 
бе qӧ сур у бе лә к’ә бу йа. Жь 
һе на Му са да qӧр бан бь дәс те 
к’а һи на дь һа тә сәр же кь рь не 
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(изь на щьм ә’ те т’ӧнә бу, кӧ 
хwә сә ри хwә сәр же кь ра на.) 
Жь к’ә рә ма хwә бьн хә бә ра 
«го ри гәһ»-да бь ху ньн. 

wәк’илхәрщ– мал кьр, к’әд кьр. 
wәлатп’арьст– на ве пар ти ке кӧ 

бо на wә ла те хwә шәр’ дь кьн. 
Wәх те Пәй ма на Ну да чәнд 
к’о мед щь һу йа һә бун, дь хwәс-

тьн жь бьн дәс ти йа р’о ма йе 
дәр к’ә та на. 

wәли– (wа ли) сәр wе ре qә за кә 
wә лет. 

wәсийәт– к’а ха за шә’ дә ти йе, 
кӧ йәк бә ри мь рь не те да бо на 
мал-мьл к’ед хwә дь нь ви сә, кӧ 
пәй мь рь на wи р’а әw бь гь һи-
жә к’е. 
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СӘРӘКӘ

Бахшандьн
Хwәдегӧнедмәдьбахшинә
Мәт та 26:28; Мар qос 11:25-26; 
К’а ред Шан ди йа 5:31; 10:43; 
26:18; Әфә си 1:7; Ко лоси 
1:13-14; 2:13-14; Иб ра ни 
10:17-18; Йу һ’ән на I, 1:8–2:2. 
Гәрәкеәмжигӧнедйеддьн
бьбахшиньн
Мәт та 6:12-15; 18:21-35; Мар-
qос 11:25; Лу qа 6:37; 17:3-4; 
Ко рьн т’и II, 2:5-11; Әфә си 
4:31-32; Ко ло си 3:13. 

Баwәри
бонахьлазбуне
Йу һ’ән на 1:12; 3:15-18; 3:36; 
6:47; 14:6; 20:31; К’а ред Шан-
ди йа 4:12; 16:30-31; Р’о ма йи 
3:20-22; 10:9-10; Га ла ти 2:16; 
Әфә си 2:8-9. 
бонажийинамәсиһийе
Мар qос 11:22-25; Лу qа 17:5-6; 
Йу һ’ән на 14:1; Р’о ма йи 5:1-2; 
14:22-23; Ко рьн т’и I, 13:13; 
Ко рьн т’и II, 5:6-7; Га ла ти 5:6; 
Иб ра ни 11; Аqуб 1:2-8; 2:14-26; 
Пәт рус I, 1:3-9. 

Гӧнә
Гӧнәчьйә?
Р’о ма йи 1:18-32; 8:5-8; Га ла ти 
5:19-21; Әфә си 2:1-3; 5:3-5; 

Ко ло си 3:5-10; Аqуб 4:17; Пәт-
рус I, 4:3; Йу һ’ән на I, 3:4-5. 
Һ’әмумәрьвагӧнәкьрийә
Йу һ’ән на 8:7-9; Р’о ма йи 
3:9-20; 3:23; 5:12; Га ла ти 3:22; 
Йу һ’ән на I, 1:8-10. 
Һ’әwщәйәкӧмәрьвжьщәза‑
йегӧнахьлазбьн
Мәт та 10:28; 13:41-42; Йу-
һ’ән на 3:18-20; 3:36; К’а ред 
Шан ди йа 17:30-31; Р’о ма йи 
1:18-19; 6:23; Га ла ти 6:7-8; 
Ко ло си 3:5-6; Т’е са ло ни ки II, 
1:7-9; Иб ра ни 9:27; 10:26-31; 
Пәт рус I, 1:17; 4:3-5; Щь һу да 
7; Ә’йанти 20:11-15. 

Гӧр’аХwәдебькьн
Йу һ’ән на 14:15, 21, 23-24; 
15:10-17; Р’о ма йи 13:8-10; 
Пәт рус I, 1:14-16; Йу һ’ән на 
I, 2:3-8; 3:22-24; Йу һ’ән на II, 
5-6. 

Дӧа
Һинкьрьнбонадӧа
Мәт та 6:5-13; 7:7-11; 18:19-20; 
Мар qос 11:24-25; Лу qа 11:1-13; 
18:1-8; 21:36; Йу һ’ән на 
14:13-14; 15:7; 16:23-26; Р’о ма-
йи 8:26-27; 12:12; Әфә си 2:18; 
6:18; Фи ли пи 4:6-7; Ко ло си 
4:2; Т’е са ло ни ки I, 5:17; 
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Тимот’е йо I, 2:1-4; 2:8; 4:4-5; 
Иб ра ни 4:16; 10:19-22; Аqуб 
1:5-8; 4:2-3; 5:13-18; Пәт рус I, 
4:7; Йу һ’ән на I, 3:21-22; 
5:14-15. 
Мәсәледдӧакьрьне
Мәт та 11:25-26; 14:23; 19:13-15; 
Мар qос 1:35; Лу qа 5:16; 6:12; 
22:32; 22:39-46; Йу һ’ән на 
11:41-42; 17:1-26; К’а ред Шан-
ди йа 4:24-31; 16:25; 20:36; 21:5; 
Р’о ма йи 1:9-10; 10:1-2; 15:30-33; 
Ко рьн т’и II, 12:7-10; Әфә си 
1:15-20; 3:14-21; 6:19-20; Фи-
ли пи 1:3-5; 1:9-11; Ко ло си 
1:9-12; 4:3-4; Т’е са ло ни ки I, 
3:9-13; Т’е са ло ни ки II, 1:11-12; 
3:1-5; Иб ра ни 5:7; 7:25. 
ХәмкьрьнаХwәде
Мәт та 6:25-34; 10:29-31; К’а-
ред Шан ди йа 14:15-17; Р’о ма-
йи 8:28; 11:36; Ко ло си 1:17; 
Иб ра ни 1:3; Аqуб 4:13-16. 

Ә’зман
Лу qа 12:32-34; Йу һ’ән на 14:1-3; 
Ко рьн т’и II, 5:1-8; Фи ли пи 
1:23; Ко ло си 3:1; Пәт рус I, 
1:4-5; Ә’йанти 4:1-11; 21:1-4; 
21:22–22:5; 22:14-15. 

Ә’фьрандьнадьнйайе
Мәт та 19:4; Йу һ’ән на 1:3; К’а -
ред Шан ди йа 14:15; 17:24-26; 
Ко рьн т’и I, 8:6; Ко ло си 1:15-16; 
Иб ра ни 1:2; 11:3; Ә’йанти 4:11. 

Зар’едХwәде
Йу һ’ән на 1:12-13; Р’о ма йи 
8:14-17; Га ла ти 4:6-7; Иб ра ни 
12:5-11; Йу һ’ән на I, 3:1-3. 

Зерандьн
Мәт та 5:10-12; Мар qос 
13:9-13; Лу qа 12:4-9; Йу һ’ән-
на 15:18-21; 16:1-4; К’а ред 
Шан ди йа 5:41; Р’о ма йи 
8:35-37; 12:12-14; 12:17-21; 
Ко рьн т’и I, 4:11-13; Ко рьн т’и 
II, 4:8-11; 12:10; Фи ли пи 
1:28-29; Т’е са ло ни ки II, 
1:4-8; 3:2-4; Ти мо т’е йо II, 
3:10-13; Иб ра ни 10:32-39; 
12:3-4; Пәт рус I, 3:13-17; 
4:12-19; Ә’йанти 2:10. 

Зьнек’ариуqави
Мәт та 5:27-30; Йу һ’ән на 
8:2-11; Р’о ма йи 13:8-10; Ко-
рьн т’и I, 5:9-11; 6:9-20; Га ла ти 
5:19; Әфә си 5:3; Ко ло си 
3:5-6; Т’е са ло ни ки I, 4:1-8; 
Иб ра ни 13:4; Щь һу да 7. 

Жийинамаледа
бонажьнумера
Мәт та 19:4-6; Ко рьн т’и I, 
7:1-16; Әфә си 5:21-33; Ко ло-
си 3:18-19; Ти то 2:3-5; Иб ра-
ни 13:4; Пәт рус I, 3:1-7. 
боназар’а
Мәт та 15:3-6; Лу qа 2:51; Әфә-
си 6:1-3; Ко ло си 3:20; Ти мо-
т’е йо I, 5:4, 8; Иб ра ни 12:7-11. 
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бонадеубава
Әфә си 6:4; Ко ло си 3:21; Ти-
мо т’е йо I, 3:4-5. 
бонажьнәбийа
К’а ред Шан ди йа 6:1; Р’о ма йи 
7:2-3; Ко рьн т’и I, 7:39-40; Ти-
мо т’е йо I, 5:3-16; Аqуб 1:27. 

Жийинаһ’әта‑һ’әтайе,йакӧИса
Мәсиһдьдәwан,йедкӧбаwә‑
рийахwәwитиньн
Мәт та 19:16-30; Лу qа 10:25-28; 
Йу һ’ән на 3:1-16; 5:19-29; 10:10; 
11:25-26; 14:6; 17:2-3; 20:31; Р’о-
ма йи 5:21; 6:5-14; 8:10-17; Ко-
рьн т’и II, 5:17; Га ла ти 2:20; 
Әфә си 2:1-6; Ко ло си 2:13; 
3:1-4; Ти мо т’е йо II, 1:10; Ти то 
3:4-7; Пәт рус I, 1:23; Йу һ’ән на 
I, 5:11-13. 

Жьгӧнәкьрьневәгәр’ьн
Мәт та 4:17; Мар qос 6:12; Лу qа 
13:1-5; 15:1-31; 24:45-47; К’а-
ред Шан ди йа 2:37-40; 3:19-20; 
17:29-31; 20:21; 26:19-20; Ко-
рьн т’и II, 7:8-11; Пәт рус II, 
3:9; Ә’йанти 9:20-21. 

Жьнбәр’данужьмердурк’әтьн
Мәт та 5:31-32; 19:3-9; Лу qа 
16:18; Р’о ма йи 7:2-3; Ко рьн-
т’и I, 7:10-16. 

ИсаМәсиһ
ИсаМәсиһКӧр’еХwәдейә
Мәт та 11:27-30; 16:13-17; Лу qа 
1:35; Йу һ’ән на 1:1-18; 5:19-29; 

6:35-40; 8:58; 11:25-27; 14:5-11; 
17:1-5; 20:26-31; К’а ред Шан-
ди йа 3:13-16; 4:10-12; Р’о ма йи 
1:3-4; Ко рьн т’и I, 1:9; Ко рьн-
т’и II, 4:4-6; 5:21; Га ла ти 4:4-5; 
Фи ли пи 2:5-11; Ко ло си 1:15-20; 
2:9-10; Иб ра ни 1:1-14; 7:26-28; 
Йу һ’ән на I, 2:1-2; 5:20; Ә’йан-
ти 1:12-18; 19:11-16. 
Кӧр’еХwәдечаwамәрьвһатә
дьне
Йу һ’ән на 1:14; Лу qа 1:26-38; 
Мәт та 1:18-25; Лу qа 2:1-20; 
Мәт та 2:1-23; Га ла ти 4:4-5; 
Фи ли пи 2:6-7; Иб ра ни 2:14-18. 
Исамәрьвһиндькьрьнуйед
нәхwәшqәнщдькьрьн
Мәт та 4:23-25; 7:28-29; 9:35-36; 
11:1-6; Лу qа 4:14-44; Йу һ’ән на 
20:30-31; К’а ред Шан ди йа 
10:36-38. 
Исагәләкк’әрәмәтдькьрьн
Жь к’ә рә ма хwә ль Нав ни ша 
К’ә рә мә тед Иса Мәсиһ бь нь-
һе р’ьн. 
СәрwераИсагьртьнущәзайе
мьрьнеданәwи
Мәт та 26:47-68; 27:1-2; 27:11-31; 
Мар qос 14:43-65; 15:1-20; Лу-
qа 22:47-53; 22:63-71; 23:1-25; 
Йу һ’ән на 18:1-14; 18:19-24; 
18:28–19:16. 
Исаһатәхачкьрьне
Мәт та 27:32-56; Мар qос 
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15:21-41; Лу qа 23:26-49; Йу-
һ’ән на 19:17-37. 
Исаһатәдәфьнкьрьне
Мәт та 27:57-66; Мар qос 
15:42-47; Лу qа 23:50-56; Йу-
һ’ән на 19:38-42. 
Исажьмьрьнер’абуухwә
гәләкаваә’йанкьр
Мәт та 28:1-20; Мар qос 16:1-8; 
Лу qа 24:1-49; Йу һ’ән на 20:1–
21:14; К’а ред Шан ди йа 1:3-8; 
2:24-32; 3:15; 4:10; 4:33; 
10:39-43; 13:29-39; 17:2-3; 
17:30-31; Р’о ма йи 1:4; 4:24-25; 
Ко рьн т’и I, 15:3-8; 15:12-21; 
Ә’йанти 1:18. 
Исачуә’змен
Лу qа 24:50-51; К’а ред Шан ди-
йа 1:9-11; 2:32-36; 5:30-31; Р’о-
ма йи 8:34; Әфә си 1:20-23; 
Фи ли пи 2:9-11; Иб ра ни 1:3-11; 
2:9; 4:14-16; 7:25-26; 10:12-14; 
Пәт рус I, 3:22. 
Исаwедисавәгәр’ә
Мәт та 24:29-44; Йу һ’ән на 
14:1-3; К’а ред Шан ди йа 
1:10-11; 3:19-21; Фи ли пи 
3:20-21; Ко ло си 3:4; Т’е са ло-
ни ки I, 1:9-10; 3:13; 4:13–5:11; 
Т’е са ло ни ки II, 1:6-10; 2:1-4; 
Ти мо т’е йо I, 6:13-15; Ти мо-
т’е йо II, 4:8; Иб ра ни 9:28; 
Пәт рус II, 3:1-18; Йу һ’ән на I, 
3:1-3; Ә’йанти 1:7; 22:12-13. 

ДиwанаХwәдебьдәстеИса
Мәсиһә
Мәт та 7:21-23; 16:24-27; 
25:31-46; Йу һ’ән на 3:18-21; 
5:24-29; К’а ред Шан ди йа 
17:30-31; Р’о ма йи 2:1-11; 
14:10-12; Ко рьн т’и I, 3:10-15; 
4:5; Ко рьн т’и II, 5:9-10; Т’е-
са ло ни ки II, 1:5-10; Иб ра ни 
9:27-28; 10:26-31; Пәт рус I, 
1:17; 4:3-5; Ә’йанти 20:11-15. 

К’омәкдайин
Мәт та 6:1-4; 7:12; 25:31-46; 
Лу qа 3:10-11; 6:38; К’а ред 
Шан ди йа 11:27-30; Ко рьн т’и 
I, 10:24; Ко рьн т’и II, 8:1-15; 
9:1-15; Га ла ти 6:9-10; Фи ли пи 
4:14-19; Иб ра ни 10:24; 13:1-3; 
13:16; Аqуб 1:27; 2:15-16; Йу-
һ’ән на I, 3:16-18. 

Мирещьн
Мәт та 13:19; 25:41; Лу qа 
4:1-13; 22:3-4; Йу һ’ән на 
8:42-44; Ко рьн т’и II, 2:10-11; 
4:4; 11:13-15; Әфә си 2:2; Т’е-
са ло ни ки I, 2:18; Т’е са ло ни-
ки II, 2:9-12; Пәт рус I, 5:8-9; 
Йу һ’ән на I, 3:8-10; Ә’йанти 
12:7-12; 20:1-3; 20:10. 

Мьзгини
Мәт та 24:14; К’а ред Шан ди-
йа 16:10; 20:24; Р’о ма йи 1:2-4; 
16-17; Ко рьн т’и I, 1:17-25; 
15:1-7; Га ла ти 1:6-12; Әфә си 
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1:13; Фи ли пи 1:27; Ко ло си 
1:5-6; Т’е са ло ни ки I, 1:5; Т’е-
са ло ни ки II, 2:14; Ти мо т’е йо 
II, 1:8-11; 2:8-10. 

Мьрьн
Йу һ’ән на 6:39-40; 11:17-27; 
14:1-4; Р’о ма йи 6:10-11; 
8:38-39; 14:7-9; Ко рьн т’и I, 
15:12-58; Ко рьн т’и II, 5:1-10; 
Фи ли пи 1:20-24; Т’е са ло ни ки 
I, 4:13-18; Иб ра ни 2:14-15; 
Ә’йанти 14:13; 21:1-4; 22:1-5. 

Нәхwәшиуqәнщкьрьн
Мәт та 4:23-25; 9:35; 11:2-5; 
К’а ред Шан ди йа 3:1-6; 8:4-8; 
19:11-16; 28:8-9; Ко рьн т’и I, 
12:9; 12:29-30; Ко рьн т’и II, 
12:7-10; Ти мо т’е йо I, 5:23; Ти-
мо т’е йо II, 4:20; Аqуб 5:14-15. 

Ньвисаредпироз
Мәт та 4:1-4; 5:17-20; 22:29; 
Йу һ’ән на 8:31-32; 20:31; К’а-
ред Шан ди йа 20:32; Р’о ма йи 
15:4; 16:26; Ко ло си 3:16; Т’е са-
ло ни ки I, 2:13; Ти мо т’е йо I, 
4:13; Ти мо т’е йо II, 3:14-17; Иб-
ра ни 4:12; Пәт рус I, 1:22-25; 
Пәт рус II, 1:19-21; Йу һ’ән на 
II, 9-10; Ә’йанти 1:3. 

Ньхӧмандьнааве
Мәт та 28:18-20; Йу һ’ән на 
3:22; 4:1-2; К’а ред Шан ди йа 
2:37-42; 8:12; 8:36-38; 10:44-48; 
16:14-15; 16:31-33; 19:1-7; 

22:12-16; Р’о ма йи 6:1-4; Га ла-
ти 3:26-27; Ко ло си 2:12; Пәт-
рус I, 3:20-22. 

Паqьжкьрьна гӧна пе мьрьна
Мәсиһ
Мәт та 26:26-29; Р’о ма йи 3:25; 
5:9-10; Әфә си 1:7; Иб ра ни 
9:11-14; Йу һ’ән на I, 1:6-7; 
Ә’йанти 7:14-17. 

П’әрә,һәбук,малумьлк’
Мәт та 6:19-21; 6:24-34; Лу qа 
12:13-21; 12:32-34; К’а ред 
Шан ди йа 20:35; Ти мо т’е йо I, 
6:6-10; 6:17-19; Иб ра ни 13:5-6; 
Аqуб 2:1-9; 5:1-6. 

П’утп’арьсти,сербазиук’оч’әкти
Мәт та 4:10; К’а ред Шан ди йа 
13:4-12; 17:22-31; 19:11-20; Ко-
рьн т’и I, 5:11; 6:9-11; 8:1-13; 
10:1-22; Ко рьн т’и II, 6:14-18; 
Га ла ти 5:19-21; Т’е са ло ни ки 
I, 1:9-10; Йу һ’ән на I, 5:21; 
Ә’йанти 21:8; 22:15. 

Р’астһ’әсаббун,р’асти(бесущбун)
К’а ред Шан ди йа 13:38-39; 
Р’о ма йи 1:16-17; 3:21-26; 5:1; 
5:9-10; 5:18-19; Га ла ти 2:16; 
3:6-9; Ти то 3:7. 

Р’ожи
Мәт та 6:16-18; Мар qос 
2:18-20; К’а ред Шан ди йа 
13:1-3; 14:23. 

Р’ӧһ’еПироз
Мәт та 28:19; Мар qос 1:9-11; 
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3:28-30; Лу qа 1:35; 3:16; 4:1; 
11:13; 12:12; Йу һ’ән на 1:32-34; 
3:5-8; 7:37-39; 14:15-17; 14:26; 
15:26; 16:7-15; 20:19-23; К’а ред 
Шан ди йа 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’о ма йи 5:5; 8:9-16; 
8:26-27; Ко рьн т’и I, 2:4; 2:9-16; 
3:16; 6:11; 6:19; 12:1-13; Ко рьн-
т’и II, 1:21-22; 5:5; 13:14; Га ла-
ти 3:2-5; 4:6; 5:16-18; 5:22-25; 
Әфә си 1:13-14; 1:17; 3:16; 
4:3-4; 4:30; 5:18-20; 6:17-18; 
Т’е са ло ни ки I, 1:5-6; 5:19; 
Т’е са ло ни ки II, 2:13; Ти то 
3:5-6; Иб ра ни 2:4; 9:14; Пәт-
рус I, 1:2; 1:11; Пәт рус II, 
1:20-21; Йу һ’ән на I, 2:20; 3:24; 
4:13; 5:6-8. 

Сәрк’әтьна(алт’кьрьна)сәрми‑
рещьнутә’ли‑тәнгийа
Мәт та 4:1-11; 6:13; Лу qа 
22:31-32; Йу һ’ән на 17:14-19; 
Р’о ма йи 8:31-39; 12:12; 
16:19-20; Ко рьн т’и I, 10:12-13; 
16:13; Ко рьн т’и II, 12:7-10; 
Әфә си 3:20-21; 6:10-18; Фи ли-
пи 4:13; Т’е са ло ни ки I, 3:5-8; 
Т’е са ло ни ки II, 3:3; Ти мо т’е-
йо II, 1:7-8; Иб ра ни 2:18; 
4:14-16; 12:1-2; Аqуб 4:7; Пәт-
рус I, 1:5; 5:8-11; Йу һ’ән на I, 
4:4; 5:3-5; Ә’йанти 12:7-12. 

Сәрwередщьвине
Хәйсәтедwанучаwатенә
к’ьфшкьрьне(шьван,бәрпьр‑
сийар,малхе)
К’а ред Шан ди йа 6:1-6; 14:23; 
Ти мо т’е йо I, 3:1-13; Ти то 1:5-9. 
Һинкьрьнабонасәрwеред
щьвине
Мәт та 28:18-20; Лу qа 22:24-27; 
К’а ред Шан ди йа 20:17-35; 
Т’е са ло ни ки I, 2:1-12; Ти мо-
т’е йо I, 4:1-16; Ти мо т’е йо II, 
2:1-26; 3:10-17; 4:1-5; Ти то 
2:7-8; Пәт рус I, 5:1-4. 

Т’ьфаqахwәденаса
Мәт та 18:19-20; К’а ред Шан-
ди йа 2:41-47; Р’о ма йи 12:4-8; 
Әфә си 1:22-23; 4:11-16; Ко ло-
си 3:15-17; Ти мо т’е йо I, 4:13; 
Иб ра ни 10:24-25. 

Хәйсәтемәсиһийе
Йу һ’ән на 13:34-35; 14:27; Р’о-
ма йи 12:9-13; Га ла ти 5:22-26; 
Ко ло си 3:12-17; Т’е са ло ни ки 
I, 5:16-18. 

Хьлазкьрьнамәрьва
Йу һ’ән на 3:16-17; К’а ред 
Шан ди йа 2:37-39; 4:11-12; Р’о-
ма йи 5:1-11; 10:9-13; Әфә си 
2:1-10; Ти мо т’е йо I, 1:15-16; 
2:3-7; Пәт рус I, 1:3-5. 

Хwәде
Мар qос 10:27; 12:29-30; Лу qа 
1:37; 6:35-36; Йу һ’ән на 4:24; 
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К’а ред Шан ди йа 14:14-17; 
17:22-31; Р’о ма йи 1:18-23; 
11:33-36; Ко рьн т’и I, 8:4-6; 
Ко рьн т’и II, 1:3; Ти мо т’е йо I, 
1:17; 6:15-16; Иб ра ни 4:13; 
10:30-31; Аqуб 1:17; Пәт рус I, 
1:14-17; Йу һ’ән на I, 1:5; 
4:7-12; 4:16; Щь һу да 24-25; 
Ә’йанти 4:8-11; 15:3-4. 

Һ’ӧкӧмәтедмәрьвайейәведьнйайе
Мәт та 22:15-22; К’а ред Шан-
ди йа 5:27-29; Р’о ма йи 13:1-7; 
Ти мо т’е йо I, 2:1-4; Ти то 3:1; 
Пәт рус I, 2:13-17. 

Һ’ьзкьрьн
Хwәдемәһ’ьздькә
Йу һ’ән на 3:16; Р’о ма йи 5:8; 
Әфә си 2:4-5; Йу һ’ән на I, 
4:9-10. 
ГәрәкеәмХwәдеһ’ьзбькьн
Мәт та 22:37-38; Мар qос 
12:28-30; Йу һ’ән на 14:21; 
Пәт рус I, 1:8; Йу һ’ән на I, 5:3. 
Гәрәкеәмһәвдӧһ’ьзбькьн
Мәт та 5:43-48; 22:39; Йу һ’ән-
на 13:34-35; 15:12-17; Р’о ма йи 
12:9-10; 13:8-10; Ко рьн т’и I, 
13:1-13; 16:14; Га ла ти 5:13-14; 
Т’е са ло ни ки I, 4:9-10; Пәт-
рус I, 4:8; Йу һ’ән на I, 2:9-11; 
3:11-18; 4:7-21. 

Шәрав‑араq
Р’о ма йи 13:13; Ко рьн т’и I, 
5:11; 6:9-11; Га ла ти 5:19-21; 

Әфә си 5:18; Ти мо т’е йо I, 
3:1-3; Ти то 1:7; Пәт рус I, 4:3-5. 

ШиваХӧдан
Мәт та 26:26-30; Мар qос 
14:22-26; Лу qа 22:14-20; Ко-
рьн т’и I, 10:14-22; 11:17-34. 

Шкәстиумьлукти
Мәт та 5:3-12; 18:1-5; Лу qа 
14:7-11; 18:9-14; Әфә си 4:2; 
Фи ли пи 2:3-11; Ко ло си 
3:12-13; Аqуб 4:5-10; Пәт рус I, 
5:5-7. 

Шькийатубәрдиwане
Мәт та 5:25-26; 5:38-42; 
18:15-17; Р’о ма йи 12:14-21; 
Ко рьн т’и I, 6:1-8. 

Шькьрдари
Лу qа 17:11-19; Йу һ’ән на 6:11; 
Р’о ма йи 1:21; Әфә си 5:20; 
Фи ли пи 4:4-7; Ко ло си 2:7; 
3:17; 4:2; Т’е са ло ни ки I, 5:18; 
Ти мо т’е йо I, 2:1; 4:4-5. 

Щәфадитьн
Р’о ма йи 8:18-25; 8:28; Ко рьн-
т’и II, 1:4; 4:16-18; Аqуб 1:2-4; 
Пәт рус I, 1:6-9; 2:19-21; 5:8-10. 

Щә’ньмә(Дожә)
Мәт та 10:28; 13:41-42; 13:47-50; 
25:41-46; Лу qа 16:23-26; Т’е са-
ло ни ки II, 1:9; Ә’йанти 
20:10-15; 21:8. 

ЩьвинаИсаМәсиһ
Мәт та 16:13-20; К’а ред Шан-
ди йа 2:41-42; Р’о ма йи 12:4-8; 



ХӘ БӘ РЕД К’Ь ЛИТ

Ко рьн т’и I, 12:12-30; Әфә си 
1:22-23; 2:19-22; 4:1-16; Ко ло-
си 1:18; Иб ра ни 10:24-25; 
Пәт рус I, 2:4-10; Ә’йанти 
19:5-10. 

Qәдьресәрwередщьвинебьгьрьн
Ко рьн т’и I, 9:14; Га ла ти 6:6; 

Т’е са ло ни ки I, 5:12-13; Ти мо-
т’е йо I, 5:17-22; Иб ра ни 13:7; 
13:17. 

Qӧрбан
Мәт та 9:13; Мар qос 12:33; 
Р’о ма йи 12:1; Иб ра ни 9:7; 
10:18. 



Навнишущиниш
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НАВНИШЕДЧАПАУП’ӘРА
П’ӘРЕДДӘМАИСАМӘСИҺДА

к’ӧрди йунани шә’дәтийаwанщийа

пол ләп тон Мар qос 12:42; Лу qа 12:59; 21:2 
qӧ р’уш код ран тес Мәт та 5:26; Мар qос 12:42. 
дь ра ве 
чарqӧр’у ше

ас са ри он Мәт та 10:29; Лу qа 12:6. 

зив* ди на ри он Мәт та 18:28 
йан драх мә Мәт та 17:24 

на ле дӧ зи ве дь драх мон Мәт та 17:24 
на ле чар зи ве ста тер Мәт та 17:27 
зер’ мна Лу qа 19:13 
тә лант** та лан тон Мәт та 18:24; 25:15 

* Зи вәк qа си р’ож хә ба тә кә п’а лә ки бу. 
** Тә лан тәк 44 ки ло грам зив бу у qи мә те wе һә qе п’а лә ки панз-
дәһ са ла зе дә тьр бу. 

К’ӧрди

2 пол qӧ р’у шәк 
4 qӧ р’уш дь ра вә ки чар qӧ р’у ше 
64 qӧ р’уш зи вәк 
4 зив на лә ки чар зи ве 
100 зив зе р’әк 
6000 зив тә лан тә ки зив 
180 000 зив тә лан тә ки* зер’ 

* Т’а ри хе да чәнд щу р’ә тә лант һә бун, әw qӧр’ на ва гь ре да йи бун. 
Тә лан тед зе р’ин жи һә бун кӧ жь 180 000 зи ва qи мәт тьр бун. 
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Йунани

1 ләп тон нив код ран тес (сь фьр) 
2 ләп тон код ран тес (сь фьр) 
4 qӧадранс ас са ри он (сь фьр) 
16 ас са ри он ди на ри он йан драх мә (зив) 
4 ди на ри он ста тер (зив) 
100 ди на ри он мна (зер’) 
6000 ди на ри он та лан тон (зив) 
180 000 ди на ри он та лан тон (зер’) 

 

Һ’ӘСАБЕДДЬРЕЖАЙЕ

к’ӧрди йунани һ’әсабеддьрежайийе шә’дәтийа
wанщийа

зәнд пи хӧс 45 сан ти йан wә кә нив 
ме тьр (жь сә ре т’ь ли-
йе һ’ә та ә’ниш ке)

Ә’йанти 21:17 

мил мьл йон 
(р’о ма йи)

1.5 ки ло ме тьр Мәт та 5:41 

 

Һ’ӘСАБЕДПИВАНЕ

к’ӧрди йунани һ’әсабедпиване шә’дәтийаwан
щийа

код са тон 
(ара ми)

дәр да нә кә qа си 13 
ли тьр ав һьл дь да

Мәт та 13:33; 
Лу qа 13:21 

к’уп ба тос 
(иб ра ни)

дәр да нә кә qа си 35 
ли тьр ав һьл дь да

Лу qа 16:6 

ч’ә’л ко рос 
(иб ра ни)

дәр да нә кә qа си 390 
ли тьр ав һьл дь да

Лу qа 16:7 
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МӘСӘЛЕДИСАМӘСИҺ

Мәсәлә Мәтта Марqос Луqа

1. Хwе йа бе тә’м 5:13 9:50 14:34-35 

2. Ч’ь ра сәр п’е ч’ь ре 5:14-16 4:21-22 8:16-17, 
11:33 

3. Ма ла йе сәр wахт у ма ла йе 
бе фә’м

7:24-27 – 6:47-49 

4. Кә сәк пе п’ар ч’е ну к’ьн ща 
кә вьн п’и нә на кә

9:16 2:21 5:36 

5. Шә ра ва ну на кь нә мәш кед 
кә вьн

9:17 2:22 5:37-39 

6. Мә сә ла т’о хьм р’әш 13:3-8, 
18-23

4:3-8, 
14-20

8:5-8, 
11-15 

7. Мә сә ла гә ньм у зи wа не 13:24-30, 
36-43

– – 

8. Мә сә ла дӧ дә йн да ра – – 7:41-43 

9. Т’о хь ме кӧ дь гь һи жә – 4:26-29 – 

10. Һ’ә ба т’о хь ме хәр да ле 13:31-32 4:30-32 13:18-19 

11. Һә вир тьр’шк 13:33 – 13:20-21 

12. Хьз на вә шар ти 13:44 – – 

13. Дӧ р’е qи мәт 13:45-46 – – 

14. Т’о р’а ави ти 13:47-50 – – 

15. Р’ас ти йед кә вьн у ну 13:52 – – 

16. Хӧ ла ме кӧ на бах ши нә 18:23-35 – – 

17. Мә сә ла са мә ри йе qәнщ – – 10:30-37 

18. Ме ва не ни ве шә ве у се нан – – 11:5-8 

19. Дәw лә ти йе бе фә’м – – 12:16-21 

20. Хӧ ла ме һ’ьш йар – 13:35-37 12:35-40 
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Мәсәлә Мәтта Марqос Луqа

21. Хӧ ла ме амьн у хӧ ла ме бе-
ам ьн

24:45-51 – 12:42-48 

22. Мә сә ла да ра һе жи ре йә бе 
бәр

– – 13:6-9 

23. Йед кӧ ль на ве хwә дь гә р’ьн – – 14:7-14 

24. Мә сә ла ша йи йа гь ран – – 14:16-24 

25. Ча wа бь бь нә ша гьр те Иса – – 14:25-33 

26. Пә за ӧн да бу йи 18:12-14 – 15:3-7 

27. Зи ве ӧн да бу йи – – 15:8-10 

28. Кӧ р’е ӧн да бу йи у бьре wи – – 15:11-32 

29. Wә к’ил хәр ще бе ам ьн, ле 
сәр wахт

– – 16:1-13 

30. Мә рь ве дәw лә ти у Ла за ре 
фә qир

– – 16:19-31 

31. Борщ да ри йа хӧ ла ме амьн – – 17:7-10 

32. Мә сә ла жь нә би йе у һ’ак ьм – – 18:1-8 

33. Мә сә ла фе рь си у хәрщ гьр – – 18:9-14 

34. Мә сә ла дә һә зе р’а (25:14-30) – 19:11-27 

35. П’а лед р’ә зед ть ри йа у һә-
qе wан

20:1-16 – – 

36. Мә сә ла дӧ кӧ р’а 21:28-32 – – 

37. Мә сә ла р’ә зе ть ри йа у р’әз-
ва на

21:33-44 12:1-11 20:9-18 

38. Мә сә ла дә’ wа те 22:1-14 – – 

39. Дәр са да ра һе жи ре 24:32-35 13:28-31 21:29-33 

40. Р’ож у сь һ’әт нә ә’йан ә – 13:33-37 – 

41. Мә сә ла дә һә qи зед бь к’ьр 25:1-13 – – 

42. Мә сә ла се хӧ ла ма 25:14-30 – (19:11-27) 

43. Пәз у бь зьн 25:31-46 – – 
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К’ӘРӘМӘТЕДИСАМӘСИҺ

К’әрәмәт Мәтта Марqос Луqа Йуһ’әнна

1. *К’ә рә мә та дә’ wа та 
Qа на йе да 

– – – 2:1-11 

2. Иса кӧ р’е qӧ льх к’а-
рә ки qәнщ дь кә

– – – 4:46-54 

3. Иса р’ӧ һ’е һ’ә рам 
дәр дь хә

– 1:23-26 4:33-35 – 

4. Qәнщ кь рь на хwә-
си йа Пәт рус у нә хwә-
шед дьн

8:14-16 1:30-34 4:38-41 – 

5. *Гьр ть на мә’ си йа – – 5:4-11 – 

6. Иса йә ки жь к’о ти-
бу не па qьж дь кә

8:2-4 1:40-42 5:12-13 – 

7. Иса шь лу шә’т дь-
бах ши нә у qәнщ дь кә

9:2-7 2:3-12 5:18-25 – 

8. Нә хwә ше си у 
һ’әйшт са ла qәнщ 
дь бә

– – – 5:1-9 

9. Qәнщ кь рь на мә рь ве 
дәс т к’ь шийайи

12:10-13 3:1-5 6:6-10 – 

10. Иса хӧ ла ме сәр сә-
дә ки qәнщ дь кә

8:5-13 – 7:1-10 – 

11. **Сах бу на кӧ р’е 
жь нә би йа На й и не

– – 7:11-15 – 

12. Qәнщ кь рь на йе 
кор у лал

12:22 – 11:14 – 

13. *Иса фьр то не дь-
сә qь р’и нә

8:23-27 4:35-41 8:22-25 – 

14. Qәнщ кь рь на дӧ 
щь на к’ә тийе Гәр да-
ри не

8:28-34 5:1-20 8:26-39 – 
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15. **Qи зь ка мь ри у 
к’ӧл фә тә кә нә хwәш

9:18-26 5:21-43 8:40-56 – 

16. Иса дӧ ко ра qәнщ 
дь кә

9:27-31 – – – 

17. Иса йе лал qәнщ 
дь кә

9:32-33 – – – 

18. *Иса пенщ һ’ә за ра 
т’ер дь кә

14:13-21 6:30-44 9:10-17 6:1-14 

19. *Иса п’и йа ль сәр 
аве р’а дь чә

14:25-33 6:45-51 – 6:19-21 

20. Ба wә ри йа к’ӧл фә-
та кә на ни

15:21-28 7:24-30 – – 

21. Qәнщ кь рь на гә-
лә ка

15:29-31 – – – 

22. Qәнщ кь рь на йе 
лал

– 7:31-37 – – 

23. *Иса чар һ’ә за ра 
т’ер дь кә

15:32-38 8:1-9 – – 

24. Qәнщ кь рь на ко ре 
Бәйт сай да йе

– 8:22-26 – – 

25. Qәнщ кь рь на йе 
щь на к’ә ти

17:14-18 9:17-29 9:38-43 – 

26. *Хәрще п’а рьст гә-
һе зь ке мә’ си да

17:24-27 – – – 

27. Вә кь рь на ч’ә’ вед 
йә ки зьк ма ки йе да кор

– – – 9:1-7 

28. Qәнщ кь рь на к’ӧл-
фә та qон щь ки

– – 13:10-13 – 

29. Qәнщ кь рь на мә рь-
ве ав зе

– – 14:1-4 – 

30. Qәнщ кь рь на дә һә 
к’о ти йа

– – 17:11-19 – 



К’әрәмәт Мәтта Марqос Луqа Йуһ’әнна

31. **Иса Ла за ре мь ри 
сах дь кә

– – – 11:1‑44 

32. Qәнщ кь рь на дӧ 
ко ре Әри һа йе

20:29‑34 10:46‑52 18:35‑43 – 

33. *Да ра һе жи ре йә 
һ’ьшк бу йи

21:18‑22 11:12‑14, 
20‑25

– – 

34. Иса гӧ һе хӧ ла ме 
сә рәк к’а һин пе ва дь кә

– – 22:50‑51 – 

35. *Гьр ть на мә’‑
сийайә бь к’ә рә мәт

– – – 21:1‑11 

 
Р’е зед бе стәйрк щи йед к’ә рә мә тед qәнщ кь рь на мә рь ва дь дь нә 
к’ьф ше. 
Р’е зед йәк стәйрк (*) щи йед wан к’ә рә мә та дь дь нә к’ьф ше, ль к’ӧ 
һ’ӧ кӧ ме Иса сәр т’ә би йә те хӧйа бу йә. 
Р’е зед дӧ стәйрк (**) щи йед к’ә рә мә тед сах кь рь на мь ри йа дь‑
дь нә к’ьф ше. 
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НАВЕДК’ЬТЕБЕДПӘЙМАНАКӘВЬН
УПӘЙМАНАНУ

КНИГИВЕТХОГОИНОВОГОЗАВЕТА

ПәйманаКәвьн ВетхийЗавет

Дәст пе бун Бытие 

Дәр к’ә тьн Исход 

Qа ну на К’а һин ти йе Левит 

Жь мар Числа 

Qа ну на Дӧ ща ри Второзаконие 

Йе шу Книга Иисуса Навина 

Һ’а кьм ти Книга Судей Израилевых 

Р’ут’ Книга Руфь

П’ад ша ти I Первая книга Царств 

П’ад ша ти II Вторая книга Царств 

П’ад ша ти III Третья книга Царств 

П’ад ша ти IV Четвертая книга Царств 

Ди рок I Первая книга Паралипоменон 

Ди рок II Вторая книга Паралипоменон 

Әз ра Книга Ездры 

Нә һә ми йа Книга Неемии 

Әс тәр Книга Есфири 

Ибо Книга Иова 

Зә бур Псалтирь 

Го ть нед Сь ле ман Книга Притчей Соломоновых 
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ПәйманаКәвьн ВетхийЗавет

Занәбеж КнигаЕкклесиаста,или
Проповедника

СтьранедСьлеманә
әвинтийе

ПесньпеснейСоломона

Ишайа КнигапророкаИсаии

Йерәмийа КнигапророкаИеремии

ЛуринедЙерәмийа КнигаПлачИеремии

Һәзәqел КнигапророкаИезекииля

Данийел КнигапророкаДаниила

Һосейа КнигапророкаОсии

Йоел КнигапророкаИоиля

Амос КнигапророкаАмоса

Обадийа КнигапророкаАвдия

Уньс КнигапророкаИоны

Миха КнигапророкаМихея

Нәһум КнигапророкаНаума

Һәбаqуq КнигапророкаАввакума

Сефанийа КнигапророкаСофонии

Һагай КнигапророкаАггея

Зәкәрийа КнигапророкаЗахарии

Малахи КнигапророкаМалахии

ПәйманаНу НовыйЗавет

Мәтта ЕвангелиеотМатфея

Марqос ЕвангелиеотМарка
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ПәйманаНу НовыйЗавет

Лу qа Евангелие от Луки 

Йу һ’ән на Евангелие от Иоанна 

К’а ред Шан ди йа Деяния Святых Апостолов 

Р’о ма йи Послание к Римлянам 

Ко рьн т’и I Первое послание к Коринфянам 

Ко рьн т’и II Второе послание к Коринфянам 

Га ла ти Послание к Галатам 

Әфә си Послание к Ефесянам 

Фи ли пи Послание к Филиппийцам 

Ко ло си Послание к Колоссянам 

Т’е са ло ни ки I Первое послание к Фессалоникийцам 

Т’е са ло ни ки II Второе послание к Фессалоникийцам 

Ти мо т’е йо I Первое послание к Тимофею 

Ти мо т’е йо II Второе послание к Тимофею 

Ти то Послание к Титу 

Фь ли мон Послание к Филимону 

Иб ра ни Послание к Eвреям 

Аqуб Послание Иакова 

Пәт рус I Первое послание Петра 

Пәт рус II Второе послание Петра 

Йу һ’ән на I Первое послание Иоанна 

Йу һ’ән на II Второе послание Иоанна 

Йу һ’ән на III Третье послание Иоанна 

Щь һу да Послание Иуды 

Ә’йанти Откровение Иоанна Богослова 
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