
Инжилда  кхьенвай хьайи агьвалат.
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Чи эрадин 30-йисуз Рим империядиз 
780-йис авай тир. Адан къене Аралухь 
гьуьлуьн къерехда алай, Испаниядилай 

Галатиядал кьван ва Египетдилай 
Сириядал кьван уьлквеяр авай тир.

Са юкъуз оккупация авунвай 
армиядин чIехид, Римви 
гьаким Пилатан сарайда…

Адан сарай Ярусалимда 
авай. Ярусалим Палестинда 

Ягьудиядин пайтахт ва Римдин 
провинция Сириядик галай.

Капитан,  
и гьафтедин 
къене ваз вуч 
хабарар ава?

Гьаким, Ярдан  
вацIун къерехда заз 
гзаф инсанар акунва, 

ана цяй чуьхуьзвай 
Ягья лугьудай инсанди 

Аллагьдин гафар 
рахазва. Инсанар ам 
пайгъамбар тирдал 

чIалахъ я…

Ада инсанар цяй чуьхуьз михьи 
ийизва ва Месигь лугьудай цIийи 

регьбер къведа лугьузва.
Мм… Заз аквазва хьи, 

мад са регьберди атана 
кьушун яратмишна 

чун, римвияр чукуриз 
алахъиз жеда…

Им сад лагьайни эхиримжи 
регьбер туш хьи. Анжах икьван 

вахтундалди садавайни чун 
чукуриз хьанач!

Дуьз я, 
гьелбетда и 

чувудар хсуси 
инсанар я.

Абур хан тийизвай тек инсанар я… Император Тиберийдини абуруз 
гуьзешт ийизва. За и сарайда чун римвийрин аллагьрин шикилар 

къизилдикай чIугваз гайила, ада абур чIура лагьана!

Франция

Испания Италия

Африка
Сирия

Ярусалим
Палестин

Греция
Рим
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И чувудриз ам абурун пак шегьер мурдар авуна 
лагьай чIал тир. Абуруз чпин Аллагьдин 

шикилар чIугваз кIевиз къадагъа я. Чи Рим 
Империядиз аид вири ишараяр абуруз

асивал я. Адан  
паталай абуру император 

Тиберийдиз шикаят авуна… 
ва абуруз кIвалахрилай 

хьана!

Абур идара ийиз четин я. Абур идара 
ийизвай зи кIвалах вири империяда 

виридалайни хуш тушир  
кIвалах я!

Дугъри я. Вири империяда 
Римдин аллагьриз ибадат 

тийизвайбур анжах чувудар я!

Абуру киш юкъуз кIвалахна кIанзавач ва абуру чеб хкягънавай 
инсанар я лугьуз чувудар туширбур чпин Аллагьдин КIвалин  

къенез ахъайзавач.

Агь, и Ярусалимдин 
Аллагьдин КIвал! 

Вуч дегьшет я! 
Чувудрин суварриз 
200,000 зияретчи 
атайла, игьтиятлу 

хьана кIанзава! Вуна 
хабар кьадайдалай 

вилик абуру тешвиш 
яратмишзава ва дяве 

башламишзава.

Чна абурун гьерекатар 
Антоний къаладилай 
хуьзва ва чавай абурун 

гьар са тешвиш вахтунда 
къвазар жезва.

Хьурай, капитан. И Ярдан 
вацIун патав жезвай 
кIвалахрилай вил 

алудмир ва зазни хабарар 
эгъекьара…

Зун жув аниз 
фида. Заз чизва 

хьи, чувудрин 

регьберриз чпизни и 
цяй чуьхуьзвай Ягья 

маракьлу я; абуру 
чпини жагъурунар 

тухузва…
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Муькуь югъ, Ярдан вацIун къерехда.

Кьуру чуьлдай атанвай 
пайгъамбардин патав 
гзаф инсанар физва… 
Идан себеб жагъурун 

лазим я.

Вирида заз яб це: Шад Хабар ава! 
Месигь атанва!.. Ада мукьвара Вич 

инсанриз къалурда..
Аллагьдин 
дуван ийидай 

югъни Адахъ галаз 
къвезва. Адан йирф 

Вичин гъиле ава, 
Ада Вичин рат михьда, 

гатай къуьл Вичин 
гьамбарханадиз 

кIватIда!

Анжах самар 
хкахь тийидай 
цIал куда! Рехъ 
гьазура ва вири 

мишатзавай 
шейэр рекьелай 
къахчуна Адаз 
рехъ дуьз ая.

Вуч? Месигь атанва? Ада  
римвияр чукурда!

Эхир хьи азадвал жеда! Къизил 
Девир мукьвара башламишда!

Чаз фадлайни цив 
чуьхуьзвай Ягья хьтин 

Аллагьдин инсан  
авай тушир.

Ада эвелан девирдин пайгъамбаррин 
хьтин четин уьмуьр яшамишзава… 
Адал деведин сун парталар ала,

Зун дуьз гъавурда 
акьунватIа, вирида 

чпин рикIер дегишарна 
вичи-вичиз ваъ, анжах 
Аллагьдиз къуллугъна 

кIанзава.

юкьвани тумаждин 
гьяркьуь чIул ава. Ада 
къени цицIерни чIуру 

чIижерин вирт незва.

Маттай 3:1–17
А йикъара Вафтиззвай Ягья атана ва Ягьудиядин баябанда 
ихьтин вязер айиз башламишна: «Туба ая, вучиз лагьайтIа 
цаварин пачагьвал мукьвал я.» Исая пайгъамбарди адакай 
икI лагьанвай: «Баябанда гьарайзавайдан ван чкIида: 
«Худадиз рехъ гьазура, Адан рехъ дуьзди ая.» Ягьядал 
деведин сун парталар алай, юкьвани тумаждин чIуьл авай. 
Ада незвайди къени цицIерни чIуру чIижерин вирт тир. 
Ярусалим, вири Ягьудиядин ва Ярдан вацIун къерехра авай 
вири инсанар адан патав физвай. Абуру чпин гунагьар 
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И вахтунда…

За вун це 
кутазва

ва цяй 
акъудзава. 
Им михьи 

жен ва цIийи 
жен лагьай 

чIал я.

Квез  
пайгъамбарди 

лугьузвай гафари 
таъсир ийизвачни?

Чаз жува-жув 
дегишардай 

игьтияж авач! 

Чунни иниз Ярусалимдин 
чувудрин чIехибурун – 

чIехи кешишдин 
ва фарисейрин 

паталай 
ахтармишунар 

тухуз атанва.

Вун цив 
чуьхуьзвай Ягья 
лугьудайди яни? 
Вуна жув Месигь 

гьисабзавани?

Ваь, зун Месигь 
туш. Зун Адан 

кIвачин къапарин 
чIулар ахъайизни 

лайих туш.

Бес вун гьим я? Вун гьинай 
атанвайди я? Вун гьидан 

тIварцелай рахазвайди я?
Зун баябан чуьлда 

гьарайзавайдан ван я: 
«Агъадиз рехъ гьазура, 

Ам къведай рехъ 
дуьзара!»
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Вуна гьикI 
лагьана инсанар 
цяй чуьхуьзва?

За цяй 
чуьхвена 

михьи 
ийизва…

анжах  
зи гуьгъуьнилай 

Къвезвайда 
цIайадив михьи 

ийида!

Игьтиятлу хьухь, 
гъуьлягъдин къеняй 

акъатайбур! Куьне 
фикирзава хьи,

Ибрагьим куь буба я 
лугьуз куьн къутармиш 

хьанва.

Анжах Аллагьди  
инсандин чиниз 
тамашзавач. Тар 

майвайрилай чир жеда… 
Аллагьдивай и къванерни 

Ибрагьиман веледриз 
элкъуьриз жеда!

И арада Назаретдай атанвай Иса 
жемятдин арадай акъатна…

…ва цяй чуьхуьзвай Ягьядин 
патав фена лагьана:

хиве кьурла ада абур Ярдан вацIун къене цив михьи авуна 
вафтиз айизвай. 
Амма адаз вафтиз хьун патал вичин патав къвезвай гзаф 
Фарисеяр ва Садукъаяр акурла абуруз лагьана: «Эй 
гъуьлягъдин къеняй акъатайбур! Аллагьдин жазадикай ката 
лагьай фикир куь кьилера ни туна? Тубадиз лайих тар хьиз 
бегьер гъваш ва жуван рикIе «Ибрагьим чи буба я» лугьуз 
ацукьмир. За квез лугьузва хьи, Аллагьдивай и къванерни 
Ибрагьиман веледриз элкъуьриз жеда. Нажахни тарарин 
танарив гьазур я: хъсан бегьер тегъидай гьар са тар атIана 
цIуз гадарда. За куь тубадин паталай цив вафтиз айизва, 
амма зи гуьгъуьна аваз къвезвайди залайни къуватлу я, 
зун Адан сандалиядин багъарни ахъайиз лайихлу туш; Ада 
куьн Пак Руьгьдив ва цIайинив вафтиз айида. Адан йирф 
Вичин гъиле ава, Ада Вичин рат михьда, гатай къуьл Вичин 
гьамбарханадиз кIватIда, самарни хкахь тийидай цIал куда. 
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Ягья, вахт  
атана эгекьна: 

Зун цяй 
чуьхуьх!

Иса, за Вун цяй чуьхуьн? 
Вуна зун чуьхвена кIанзава, 
анжах Вун зи патав атана? 
Вун Аллагьдин Пакди я!

Зун цяй чуьхуьх,  
вучиз лагьайтIа Аллагь–

диз гьакI кIанзава.

Заз и ишарайрилай 
Месигь чир хьана: Заз лифрен 
къаматда аваз цаварилай Адан 

винел эвичIзавай Пак Руьгь акуна ва 
заз цаварай «Ам Зи рикI алай Хва я, 

Зун Адалай гзаф рази я.»  
рахадай ван атана.

Ахпа Иса Галилеядай акъатна Вич вафтиз авурай лугьуз 
Ягьядин патав Ярдандиз атана. Амма Ягьядиз Ам къвазариз 
кIан хьана ва икI лагьана: «Вуна зун вафтиз авун гереклу 
я, Вун зи патав къвезвани?» Исади жаваб яз лагьана: 
«Исятда икI хьурай; вучиз лагьайтIа, и рекьив Аллагьдиз 
чавай кӀанзвади кьилиз акъудун лазим я.» Идалай кьулухъ 
Ягьяди Адаз рехъ гана. Иса вафтиз хьана цяй акъатна; и 

вахтунда цавар ахъа хьана ва адаз цава Аллагьдин Руьгь 
лифедин суьретда акуна; ам эвичIна Исадин винел ацукьна 
ва цавай ихьтин гафар лугуьзвай ван атана: «Ам Зи рикI 
алай Хва я, Зун Адалай гзаф рази я.» 
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Иса 30-йис авай береда Ярдан вацIа цяй чуьхвена. Ам 
Гьим тир? Адаз Юсуфан хва лугьузвай, Назаретдин 
устIар. Адан дидедин тIвар Майрам тир. Майрам 
цяй чуьхуьзвай Ягьядин дидедин мукьвади тир. Адан 
диде-бубадивай Адан дидедилай хьуник алакъа авай 
маракьлу, ажайиб шейэр ахъай жедай.

Майрам Юсуфахъ 
галаз нишанлу тир 
ва гьеле гъуьлуьз 
фенвай тушир. Са 
юкъуз адаз чир 
хьана хьи, вич 

кIвачел залан я…
Им гьикI лагьана 

хьана?

Ваз Даниел пайгъамбарди  
лагьанвай гафар чизва! Жабраил малаика 

адаз Месигьдин дидедилай хьуникай 
лагьанвай тир. Маракьлу я, чна а чIехи 

югъ яшамишдатIа?

Зун чIалах я…

Са киш юкъуз Майраман диде-буба чувудрин 
мискIиндай кIвализ хтана.

…вучиз лагьайтIа Даниел 
пайгъамбардин пайгъамбарвилиз 

килигайла ам гила, и вахтунда  
хьана кIанзава!

Майрам, чур лампадин 
гъери ва тIуьнин 

паталай затIар гъваш, 
зегьмет тахьайтIа…

Сад лагьана… 
Майрам, шад 

хьухь! Вун 
Аллагьдин 
регьимдик 

акатна!

КичIе жемир, 
Майрам! Вун 

кIвачел залан 
жеда ва вуна хва 
аял хада, адал 

Иса тIвар эцигда. 
Ам Месигь я!

Вуч хьанва? 
Им гьихьтин 
салам я? Им 
цаварилай 

атанвай 
хабар ятIа?

Лука 1:26–38
Елизавет аялдик кваз ругуд лагьай варз хьайила, 
Аллагьди Галилеяда авай Назарет шегьердиз 
Давудрикай тир Юсуфа лишан кутунвай Майрам тIвар 
алай рушан патав Жабраил ракъурна. Жабраила атана 
Майрамаз лагьана: «Саламар хьуй ваз! Аллагьдиз 
кIаниди! Худа вахъ галаз я.» Жабраилан гафарин ван 
хьайила, вичи вич квадарай руша ибур вуч гафар ятIа 
лугьуз фикирар авуна. Малаикди Майрамаз лагьана: 
«КичIе жемир, Майрам, вун Аллагьдин мергьеметдик 
акатна. Вун кIвачел залан жеда, вуна хва хада ва 
Адал Иса тIвар эцигда. Ам чIехи кас жеда, Адаз 
Цавараллайдан Хва лугьуда. Худа Аллагьди Ам Адан 
чIехи буба Давудан тахтуна ацукьарда Ада Якьубан 
несилриз даим пачагьвал ийида ва Адан пачагьвилин 
эхир жедач.» Майрама малаикдивай жузуна: «Им 
жедай кар яни? Зун гьеле гъуьлуьз фенвайди туш!» 
Малаикди жаваб гана: «Пак Руьгь ви винел къведа. 
Вун Цавараллайдан къуватди куьлгедик акатда. ГьакI 
хьайила, вуна хадай Пак аялдиз Аллагьдин Хва 
лугьуда. Ингье, икьван вахт веледсуз яз гьисабзавай 
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Зун гъавурда акьазвач. Заз аял 
гьикI жен мумкин я, зун гьеле 

гъуьлуьз фенвайди туш.

Пак Руьгь ви винел  
къведа ва Виридалайни 
ЧIехидан къудрат вахъ 

галукьда. Адан паталайни 
дидедилай жедай а Пак 
Аялдиз Аллагьдин Хва 

лугьуда. За ваз лагьай гафар 
кьилиз акъатуниз субут им я: 
ви мукьвад тир Елизаветдиз 

и кьуьзуь яшда аял жеда. 
Мегьрим тIвар алайди гила 6 

варз кIвачел залан я. Вучиз 
лагьайтIа, Аллагьдивай 
тежедай са затIни авач!

Зун Аллагьдин  
къуллугъчи я. Вуна лагьай 
гафар зи кьилел атурай.

Са шумуд югъ алатайла…

Диде, заз са шумуд гьафте 
Елизаветан патав  
амукьиз кIанзава.

Заз аквазва 
хьи, ваз рикIяй 

аниз физ 
кIанзава, анжах 

себеб лугьузвач…

Адазни адан  
гъуьлуьз Закариядиз 

вун атайла гзаф  
хвеши жеда. 

Анжах абур инлай 
яргъа Ягьудияда 
яшамиш жезва.

9.8 

Вавай анжах Назаретдилай 
алатна Ярусалимдиз физвай 

каравандик галкIана  
физ жеда.

Анжах за вун 
ихтибарлу са 
беледчидиз 

тапшурмишда, ада  
ваз тамашда.

Заз кичIезвач, 
вучиз лагьайтIа 
зун Аллагьди 

хуьда!

Са вахтундилай Майрам Ягьудиядиз 
рекьиз акъатна.

Аллагьди Вич захъ хьана 
зун берекатлу авуна ва зи 

рикIе рахана хьи, чун вири 
гунагьрикай къуртармишдай 
Месигьдин диде зун жеда… 

Назаретдай тир 
Майрам, им ви 

мукьвади яшамиш 
жезвай Аин-Кариндиз 
физвай рехъ я. Хуьр 

дередал ала.

Сефердин паталай 
сагърай. Аллагьди 

куьн хуьрай!

Мукьвади гьикI 
ятIа хабар кьан ва 
и шейэрин дугъри 
тирди жагъурун заз 

маракьлу я!
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Майрам 
эгекьайла…

Елизавет, ваз 
Аллагьдикай хушивал ва 

ислягьвал атурай!

Назаретдай 
Майрам, 

вуч мягьтел 
жедай кар я!

Заз вуч хьана? Зи къене авай 
аял сад-лагьана юзана!

Майрам, 
вун икI сад 

лагьана 
атунин…

себеб вуч я?

Я Елизавет! Вун 
руфуна аял аваз 

акван вуч хъсан я…

…вучиз лагьайтIа ада субутзава хьи,  
заз лагьанвай кьван вири гафар Аллагь-

дикай тир ва кьилиз акъатда.

Сад лагьайди, заз 
са сир ахъайиз 

кIанзава…

Майрам, вуч  
хъсан я хьи, вун 

Аллагьди лагьанвай 
гафуниз чIалах я.

За ваз хиве 
кьазва хьи…

…ви ван атайла 
зи руфуна авай 
аял чкадилай 
агъвана. Им 

ишара я!  

Им гьинай атанвай 
кIвалах я хьи, 

Месигьдин диде зи 
патав атана?

ви мукьвади Елизавет кьуьзуь кьиляй аялдик кваз ругуд 
варз я. Аллагьдилай алакь тийидай са карни авач.» А 
чIавуз Майрама лагьана «Зун Аллагьдин лукI я! Къуй гьа 
на лагьайвал хьурай!» Малаикни адан патавай хъфена. 
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Вун вири дишегьлийрин 
арада берекатлу ва ви къене 

авай Аял берекатлу я! Зи чанди Худадиз алхишда! Ада 
зи гьалим везиятдиз фикир гана. 

Вири алакьдай Аллагьди заз 
чIехи шейэр авуна хьи, Вичин 

тIвар тарифлу хьурай!
Закария къвезва. 
Адавай рахаз 

жезмач.
Ахпа за ибур 

вири ви 
гъавурда кутада.

Майрам, Закария 
лал хьанва ва им зи 

гьамилевилихъ галаз 
алакъалу я…

…гъамни ви 
гьамилеви-
лихъ галаз.

…Ваз чизва, чаз 
веледар авай тушир 
ва жеда лагьай са 

умудни авачир.

Ругуд варз вилик Закария вичихъ галаз авай 
300 кешишни галаз Худадиз, Чи Аллагьдиз 

ибадат ийин паталай Аллагьдин  
КIвализ фена…

Чип вегьена тамашун Аллагьдин 
КIвале ибадат тухун ва ладан кун 
паталай шереф авай кешишдин 

тIвар вуч я!

Им кешиш 
Закария я!

Зи уьмуьрдин 
са бахт я! Зун 

Агъадин вилик 
къвазда!

Лука 1:39–64
Гьа идалай кьулухъ са тIимил йикъарилай Майрам тадиз 
дагълух Ягьудиядин шегьердиз фена. Ада, Закариядин 
кIвализ атана, Елизаветаз салам гана. Майраман саламдин 
гафар ван хьайила, Елизаветан бедендик квай аялгзаф 
гьерекатдиз атана, Елизавет акваз–акваз Пак Руьгьдай 
ацIана. Ада ван алаз лагьана: «Вири дишегьлийрилай гзаф 
берекатлуди вун я! Ви бедендик квай аялни берекетлу 
я! Зи Худадин диде зи патав атун – им заз гьинай 
жагъай бахт я! Ви саламдин сес зи япарихъ галукьайла, 
зи бедендик квай аялдик шадвилин юзунар акатнава. 
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Жабраил малаикди адаз лагьана  
хьи, чаз са гада аял жеда ва чна а 

гададин тIвар Ягья туна кIанзава…

…Адан тапшуругъ 
къвезвай Месигьдиз рехъ 

гьазурун жеда…

Зи дуа Ви 
вилик атурай, 

зи Аллагь.

Вуч хьана? Аллагьди 
 заз са шей лугьун 

паталай Вичин малаик зи 
патав ракъана…

Анжах Закарияди шуьбгье 
авуна! «Зун гзаф яшлу я…ам 

жен мумкин туш!»
Ахпа Аллагьдин малаикди субутдин паталай адаз 
са ишара гана: а вахтундилай Закария лал хьана.



• 13 •

Закария акъатзава!
Ам пешман я хьи. 

Ада вучиз чаз 
ишараяр къалурзава? 

Иллаки,  

…адаз са шей  
акунвай хьтинди я…

садлагьана 
адавай рахаз 

жезмач…

…яни са  
керемат акуна.

Гила зун ругуд варз 
кIвачел залан я. Чи Аллагь 

гьикьван чIехи 
я. Ада зи 

беябурчивал 
къахчуна…

Майрам пуд варз Елизаветахъ галаз амукьна Назаретдиз 
кIвализ хъфена. Вахт эгекьайла Елизаветаз гада 
хьана. Муьжуьд лагьай юкъуз ам суьннет авуна. А 
муьнасибетдалди адаз тIвар гана.

Суьннетна куьтягьна.

Куьне и аялдиз вуч 
тIвар гузва?

Адан тIвар 
Ягья жеда.

Хъсан тIвар я!  
Адан мана им я: Агъа 

регьимлу я.

Куь хзанда садазни  
ахьтин тIвар авач хьи!

Худади лагьайбур кьилиз акъатдайдан чIалахъ хьайи вун 
бахтавар я.» Майрама и шиир лагьана: «РикI ацIурна тариф 
айида Худадиз за, руьгь шад я зи Хиласдай Аллагьдал. 
Ти лагьайтIа Адаз табийвал авай лукI акуна, гила вири 
сихилри эверда заз берекетлуди. Къудратлуда чIехи крар 
авуна заз, Пак я тIвар Адан. Вичиз гьуьрмет ийизвайбурни 
табий жезвайбур Ада несилдай несилдиз Вичин регьимдик 
кутазва. Ада Вичин къуват авай гъилелди лавгъа рикIер 
авай ксар чукурна. Гьукум гвайбур тахтунилай гадарна, 
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Адаз вичин бубадиз хьтиз 
Закария тIвар це… Закария, адан 

буба вун я, ви 
къарар вуч я?

Зегьмет 
тахьайтIа, адан 
тIвар кхьихь…

Адан 
тIвар 

Ягья я!

Агъадиз шукур хьурай! Ада 
Вичин халкь къуртармишун 
паталай Месигь ракъурда!

Вун, зи бала, 
Агъадилай 
вилик Адаз 

рехъ гьазурун 
паталай 
фида!

Закариядин  
мез ахъа хьана ва 
ам мадни рахаз 
башламишна!

Шуьбгье авач хьи,  
Ягья хсуси аял я. 

 …Адан тIвар  
Ягья я.

усалбур Ада виниз хкажна. Кишиндаз ацурна гана късан 
шеэр, девлетлубур рахкъурна ичIи яз гъилер. Ада Вичин 
къуллугъда акъвазнавай Израилдиз куьмекна, чи бубайриз, 
Ибрагьимаз ва гьакI адан веледриз эбеди гуда лугьуз хиве 
кьур регьим рикIел хвена.» Елизаветан кIвале пуд варз 
акъудайдалай кьулухъ Майрам элкъвена вичин кIвализ 
хъфена. Елизавета аял хадай вахт алукьна – адаз гада 
хьана. Худади адаз гзаф мергьемет авуна лагьай ван хьайи 
къуншийрини мукьва–кьилийри шадвилер авуна. Аял хьайи 
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Майрам Назаретдиз хтайдилай 
са шумуд варз алатайла…

Шуьбгье авач!  
Зи нишанлу кIвачел 

залан я. Ада заз 
хаинвал авуна?  
Адавай жузуна  

кIанда!

Юсуф, вун зал чIалах 
хьухь! Заз цаварилай 

хабар атана.

…зун авай гьал 
Аллагьдин 

кIвалах я! За 
Месигь хада!

Майрам…зун 
идаз гьикI 

чIалах жен?…

…им мумкин 
кIвалах  

туш!

Зун и аялдин буба туш 
лугьуз Майрамакай чара 

жеда…

…анжах заз ам жемятдин 
вилик беябур хьана 

кIанзавач. Адан паталай зун 
адакай чинеба чара жеда.

муьжуьд лагьай юкъуз мукьва–кьилияр ам суьннетиз атана, 
абуруз аялдал вичин буба Закариядин тIвар эцигиз кIан 
хьана. Амма аялдин диде рази хьанач: «Ваъ, адан тIвар Ягья 
жеда.» «Ви мукьва–кьилийрик Ягья лугьудай кас хьайиди 
туш», лагьана абуру ва аялдин бубадивай ишарайралди 
адал гьихьтин тIвар эцигда лагьана хабар кьуна. Закарияди 
кьул тIалабна, адал: «Адан тIвар Ягья я» лагьана кхьена. 
Вири мягьтел хьана амукьна. Закариядал гьасятда чIал 
ахкьалтна ва Ада Аллагьдиз шукурар ийиз хьана. 

Маттай 1:18–21
Иса дидедиз икI хьанва: Адан диде Майрамахъ Юсуфа 
лишан кутунвай, анжах рушвал гумаз Майрам Пак 
Руьгьдикай аялдик кумукьна. Адан чам Юсуф муъмин 
кас тир ва Майрам жемятдин арада беябуриз кIанзавач 
лугьуз адахъ галаз чинеба чара жез фикирдиз атанвай. 
Амма ада акI фикирайла Худадин са малаик адан ухвариз 
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Са уькнек ахвара 
аватна…

Вуч къариб 
ахвар тир… 

Шуьбгье авач,  
Аллагь Вичин малаик 

ракъана захъ галаз 
рахана! Заз чизва,  

Майрама тапарарзавач. 
Адаз авай аял 

Аллагьдикай я…

…ва Ам 
Месигь я,…

…пачагь 
Давудан 

сихилдикай 
хьана 

кIанзавайди я!

Зунни Майрам 
пачагь Давудан 
сихилдикай я 

лугьуз…
…и аял 

пайгъамбарвал 
кьилиз акъатун 
лагьай чIал я.

Аллагьдиз 
за вуч авуна 
кIанзаватIа 

зун гила 
гъавурда 
акьазва!

За къарар кьабулна. 
Зун жезмаз кьван фад 

Майрамахъ галаз 
эвленмиш жеда!

Мукьвара Юсуфанни Майраман 
мехъерар хьана.

Зи кIани Майрам, вун и кIвализ 
хвашкалди. Гила им ви кIвални я!

гьахьна лагьана: «Давудан хва Юсуф! Майрам жуван паб 
ийиз кичIе жемир, вучиз лагьайтIа адан руфуна авай аял 
Пак Руьгьдикай я. Ада са гада аял хада ва адан тIвар 
Иса эциг, вучиз лагьайтIа Ада Вичин халкь гунагьрикай 
къутармишда.»

Лука 2:1–20
Гьа йикъара чилел алай кьван инсанар сиягьдиз къачун 
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Са шумуд варз алатайла 
Назаретда… Пачагь Августди ихьтин къарар  

кьабулна хьи, вири Рим империяда инсанар 
сиягьдиз къачурай ва вири хзанрин чIехибур 

чеб дидедилай хьайи шегьердиз  
фена къейдият авурай.

Им римвийрин 
муькуь амалдарвал 

я! Абуруз харжар 
мадни хкажиз 

кIанзава… 
 

 

…тахьайтIа 
чпиз къарши 

гьикьван инсан 
акъатиз мумкин 

тирди чириз  
кIанзаватIа!

Зун махсус Давудан хзан 
Вифлеемдай я. Зун аниз 

фена кIанда!

Майраман аял хадай 
вахтни мукьвал я, за амни 

жувахъ галаз тухуда.

Са шумуд югъ алатайла… 
Эхирдай! 
Вифлеем!

Авай кьван  
инсан вуч я! Юсуф, чаз 
амукьдай чка гьинай 

жагъида?

Зи  
мукьвабурун 
кIвала. За 
умудзава. 

Анжах эвел за 
къейдиятдин 

кIвалахар 
куьтягьин.

Сиягьдиз къачузвай 
идарада…

Жергеда къваза! Яб це! 
Алцуррайбуру жидди 

жаза къачуда!

Ессей, захъ гзаф хъел гала! Зун, пачагь 
Давудан сихилдикай тир са инсанди и 

римвийриз гьисаб гана кIанзава!
ЧIалах хьухь, абурун къудрат  

гзаф яргъи жедач!

ЦIийи гъед жагъанва. Ам 
Месигь къвезвай  

чIал ятIа?

Валааман 
пайгъамбарвал рикIел 
хкваш: «Израилдай са 

гъед къведа ва ам 
чIехи регьбер 

жеда.»

патал император Август Цезардилай эмир атана. Им 
Квиринияди Сирия идара ийизвай чIавуз сад лагьай сефер 
яз халкь сиягьдиз къачузвай вахт тир. Чпин тIварар кхьиз 
тун патал, вирибур чпин шегьерриз хъфена. Галилеядин 
Назарет шегьердай Ягьудиядиз, Давуд пачагьдин ватан 
тир Вифлеем шегьердиз Давудан сихилдикай тир Юсуфни 
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Мукьвабурун кIвала…

Аллагьди куьн 
берекатлу авурай,  

зи стхаяр!

Юсуф! 
Вун иниз 

хвашкалди!

Им зи паб Майрам я. Адаз 
мукьвара аял жеда. Адаз 

са амукьдай кIвал гьинай 
жагъида?

Багъишламиша! Чи кIвал 
инсанарив ацIанва. 

 Квез чка жедач!

Юсуф, яб це. Куьн цуриз чур. 
Гьайванрихъ галаз квез  

чими жеда.

Хъсан фикир я. 
Ана секин жеда.

А нянихъ Майрамаз сад-лагьай 
аял – гада хьана…

Ада ам пинейрихъ 
калчукна гьайванри фу 
незвай къапина кутуна…

фена. Ам аниз ада лишан кутунвай Майрамни галаз чпин 
тIварар сиягьда тун патал фейиди тир. Майрам кIвачел 
заланзавай. Абур Вифлеемда авайла, Майрамаз аял жедай 
вахт алукьна. Ада хва – сифте аял хана, ам къундахда 
туна, мугьманханада чка тахьуниз килигна, тIуна эцигна. 
Абур акъвазнавай чкадин мукьув гвай чIура йифиз чпин 
суьруяр хуьзвай чубанар авай. Садлагьана абурун вилик 
Аллагьдин малаик акъатна. Абур алай чка Аллагьдин 
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Вифлеемдин чуьлда чубанри 
нянихъ чпин суьруьйриз 
тамашзавай тир… 

Квез виридаз Шад 
Хабар ава! Куь паталай 
са аял хьана – Ам куьн 

Къуртармишдайди я! Квез 
Ам Вифлеемда гьайванри 

фу незвай къапина 
жагъида.

Ша чна 
фена 

тамашун!

ЦIийи гъед нянихъ Вифлеемда, 
Давудан шегьерда дидедилай 
хьана, гьайванри фу незвай 

къапина кутуна! Вири хзан ина 
авай береда!

Аллагь чи патав  
къвезва. Вири цав эквинив 
ацIанва. Заз манидин ван 

къвезва: шукур хьуй цавара 
авай Аллагьдиз!

Им Аллагьди 
хкягънавай  

Аял я!

Муькуь юкъуз и хабар  
фадмаз чкIана.

Им ишара 
 я! Ам чи 

халкьдин Чубан 
жеда – чаз гаф 

ганвай Месигь я!

Юсуф, вуна и 
аялдал вуч  
тIвар тазва?

Адан 
тIвар Иса 

жеда!

Адан мана им 
я: Аллагьди чун 
къуртармишзава!

Муьжуьд лагьай юкъуз аял суьннет авуна. Чувудрин вири гада аялар 
суьннетзавайди тир, ам Аллагьди Ибрагьим пайгъамбардихъ галаз 
кутIуннавай разивилин ишара ва печать тир.

баркаллавилин нурари экуь авуна. Абуруз кIевелай кичIе 
хьана. Амма малаикди абуруз лагьана: «КичIе жемир, за 
квез вири инсанар шадардай шад хабар гузва: къе Давудан 
шегьерда куьн Хиласдайди – Худа Месигь дидедиз хьанва. 
Имни квез ишара: тIунай квез къундахда тунавай аял 
жагъида.» Садлагьана малаикдин патав, Аллагьдиз шукурар 
ийиз–ийиз атай цаварин гзаф аскерар пайда хьана: «Шукур 
хьуй цавара авай Аллагьдиз! Адаз кIани инсанар авай 
чилел ислягьвал хьурай!» Малаикар цаварал хъфейла, 
чубанри сада садаз лагьана: «Ша чун Вифлеемдиз фин, 
ана вуч хьанатIа килигин. Чаз Аллагьди ганвайди вуч 
хабар ятIа акван». Тади кваз аниз атай абуруз Майрам, 
Юсуф ва тIуна авай аял акуна. Куьрпе аял акурла, чубанри 
малаикди чпиз Адакай лагьай гафар анал алайбуруз тикрар 
хъувуна. Чубанрин ихтилат ван хьайибур мягьтел хьана. 
Амма Майрама вичин рикIе идакай фикирзавай. Чпиз 
лагьайди чпин вилериз акваз–акваз кьилиз акъуддай 
Аллагьдиз чубанри шукурар авуна ва Адан тарифар ийиз–
ийиз элкъвена хъфена. Муьжуьд йикъалай кьулухъ, аял 
суьннет айида вахтунда, адал Иса тIвар эцигна. И тIвар 
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Исадин диде-бубадин рикIел Ам аял тир 
вахтуникай  гзаф шейэр ама: абурукай 
сад Ам дидедилай хьайидалай 40 югъ 
алатайла хьана..

Майрам, Аллагьдин 
Къанунди лугьузва хьи, сад-
лагьай гада аялар Агъадин 
вилик тухвана тагъдимна 
кIанзава.

Ярусалимда авай 
Аллагьдин КIвал яргъа туш. 
Ша чун аниз фин ва чи Хва 
Аллагьдин вилик тухун!

Юсуф,  
за рикIин шадв-

илелди ам  
тухуда!

Аллагьдин КIвалин гьейетда…

Къурбанд 
авун паталай 
хъсан хеб я.

Чаз ам гзаф багьалу я. За  
а кьве лиф къачуда.

И береда са яшлу 
итим Аллагьдин 
КIвализ къвезва. Адан 
тIвар Симеон тир. Ам 
гзафбуруз чизвай тир…

Симеон,  
вун къе гьикI 

лагьана 
Аллагьдин 

КIвализ 
атана? Анна, за 

гьиссава хьи, къе 
заз ина сад аквада! 

Пак Руьгьди зун 
ракъурзава…

Анал 
къвазнавай 
яшлу итим 

гьим я?

Симеон. Ада  
фад-фад лугьузвай 

тир хьи, Мессия 
такунамаз вич 

рекьидач.

Симеон…и 
аялдиз 
килиг!

Зи рикI вуч чIехи 
шадвилив ацIана!

Гила зун кьейитIа жеда,  
вучиз лагьайтIа зи вилериз  

Агъадин къуртармишун акуна. Адан 
нур дуьньядин вири халкьариз 

чкIида!

адаз, адан диде кIвачел залан жедалдай вилик малаикди 
ганвайди тир. 

Лука 2:22–38
Худади Мусадиз гайи Къанундалди михьивилердай адет 
кьилиз акъуддай вахт алукьайла, Юсуфани Майрама 
куьрпе Ярусалимдиз гъана. Гьа Къанунда кхьенвайвал, 
гьар са сад лагьай гада аял Худадиз бахшна ва кьве лиф 
ва я кьве лифрен бала къурбанд гана кIанзавайди я. Гьа 
вахтунда Ярусалимда Симеон лугьудай кас аваз хьана. Ам 
муъмин ва Аллагьдиз вафалу, вични Израил гъамарикай 
азад жедай югъ атунал вил алай, Пак Руьгь акатнавай 
инсан тир. Худадин Месигь вилералди такунмаз вич рекьин 
тийидайди адаз Пак Руьгьди эвелдай лагьанвай. Симеон 
Пак Руьгьдив ацана ва Аллагьдин кIвализ атана. Чпин 
куьрпе патал Мусадин Къанунда къалурнавай къайдаяр 
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И аял 
берекатлу 

хьурай.

Адан паталай дуьньяда  
гзафбур ярх жеда ва  

къарагъда!

Исадин диде-бубадин рикIел гъетериз 
тамашзавайгьикметлу инсанрин кьисани хтана. 
А кьисади къалурза хьи, Иса масса миллетрин 

инсанри кьабулна, анжах Вичин халкьди 
редд авуна. Иса дидедилай хьайи вахтунда 

Ярусалимдиз шаркьдай гъетериз тамашзавай 
гьикметлу инсанар атанвай тир…

ЦIийиз  
хьанвай и 
халкьдин 

Пачагь жедай 
аял гьинва?

Вуч? Месигь 
атанвани?

Чаз чи уьлкведа 
Адан гъед акуна.

Жен мумкин туш! Чаз 
Ярусалимда адан хабар 

жедай! Анжах садазни са 
шейни ван атанач.

Пачагьдиз и  
хабар фадмаз 

эгекьарна кIанда!

кьилиз акъудиз, Исадин дидени буба Аллагьдин КIвализ 
гьахьайла, Симеона абурувай аял къачуна, Аллагьдиз 
шукурар авуна ва лагьана: «Вири ихтияррин Иеси, Вуна заз 
гайи гаф кьилиз акъудна., Гила, Вуна зу рикIиз регьятвал 
гана ислягьвилелди ахъайда. Вуна вири инсанрин вилик 
гьазурай и Хиласвал зи вилериз и куьрпеда акуна. И 
Хиласвал гьар са халкьдиз тамамвилелди ачухардай нур 
я, Израилдал гъида Ада баркалла. Аялдин бубани диде 
Адакай авур ихтилатри мягьтеларнай. Симеона абуруз 
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Я гьезрет! Маса  
патай атанвай инсанар 

ава, абуру Месигь 
жагъурзава!

Абуру лугьузва хьи, Ам 
дидедилай хьайи чIал чпиз 

гъетерилай чир хьана!

Вуч? Месигь тир 
аял хьанва ва заз хабар 

авач? Зи тахт гъилей 
къачудайди атанва.

Зун акьуллу 
хьана кIанзава 
хьи, и цIийи 

къест ахъаюн!

Фадмаз вири 
диндин алимриз 

эвера!

Заз Месигьдин атуникай 
хабарар ван къвезва. Зун 

гьазур хьана кIанзава. 
Квез Адан хзандикайни 

дидедилай хьайи 
чкадикай вуч чизва?

Пак Каламди лугьузва: 
Месигь пачагь Давудан 
сихилдикай  

жеда… …ва пачагь Давуд 
Вифлеемдай тир.

Кхьенва: «Вифлеем, 
Зи халкьдин 

регьбер чубан ви 
къеняй акъатда.»

Фадмаз чур ва а 
гьикметлу инсанриз 

эвера! 

Са тIимил вахт 
алатайла… Зун дуьз гъавурда 

акьунватIа, куьне Месигь 
тир аял жагъурзавани? Эгь, чаз 

Адан гъед 
акунва!

хийир–дуьа авуна, Аялдин Диде Майрамаз лагьана: – 
Ингье, Израилдин инсанрикай садбур агъуз, муькуьбур 
виниз авунин лишан аквазва. Аллагьди ганвай и лишан 
гзафбуру кьабулдач. Гьа идалди абурун рикIера вуч 
аватIа ачух жеда. Вазни рикI атIай кьван тIар жеда. 
Инал Ашеран сихилдикай тир Фануилан лап кьуьзуь 
хьанвай руш Анна алай. Ам Аллагьдин мецелай раханай. 
Гъуьлуьз фейидалай кьулухъ ам вичин итимдихъ галаз 
санал ирид йисуз яшамиш хьанай. Ам кьудкъанни кьуд 
йис хьанвай хендеда тиртIани, ада йифди–югъди дуьаяр 
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Куь гьисабриз 
тамашайла ам гьи 

береда хьанва?

Мукьвара.
За квез куьмекда: Ам Вифлеемда 
хьанва…Ам жагъура, ахпа зазни  
лагь, зунни фена адаз ибадат ийин!

Абур Ярусалимдай акъатна 
Вифлеемдиз фена…

Ва абуруз Аял жагъана. За пачагь 
Давудан 

сихилдай 
тир и Аялдиз 

къизил 
гъанва…

За умудзава  
хьи, и атирлу 
гатран 

Аллагьдин 
илчидиз хуш 
жеда…

…За чи азабар 
гъавурда 

акьвадайдаз мирра 
гъанва.

Муькуь уькнек абур ухварай аватайла…
Заз пис ахвар 

акуна… Заз пачагь 
Гьируд акуна, 

адаз и Аял рекьиз 
кIанзавай тир.

Юсуф, игьтиятлу 
хьухь. Чна 

пачагь Гьирудаз 
ихтибарзавач…

И Аялди адан 
рикIе шуьбгьеяр 
яратмишнава. Гила чун чи 

уьлквейриз 
Ярусалимдилай 

алатна 
хъфидач!

ийиз, сив хуьз Аллагьдиз къуллугъ ийидай. Ам гьамиша 
Аллагьдин КIвале жедай. Аннади гьа вахтунда аялдин 
диде–бубадин патав атана, Аллагьдиз шукурар авуна. 
Гьадалай кьулухъ ада Ярусалим азад авунал вил алай 
кьванбуруз таза аялдикай ихтилатар ийиз хьана. 

Маттай 2:1–12
Иса Гьируд пачагьдин девирда Ягьудиядин Вифлеемда 
дидедиз хьайидалай кьулухъ, рагъэкечIдай патай 
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Йикъар алатна физвай тир… 
Пачагь Гьируда вичин сарайда 
гуьзлемишзавай тир…

И гьикметлу инсанар 
гьеле хтанвай тушир…

Заз шуьбгье авач, абуру Давуд пачагь-
дин сихилдин Аял зи пачагьвал гъиляй 

къахчун паталай закай чуьнуьхарна!
Анжах за  

адан къест 
ивидай 

чуьхуьда!

Жуван аскерар галаз Вифлеемдиз чур… 
Анани адан патав гвай шегьерра авай кьве 
йисалай куьлуь гада аялар жагъурна абур 

рекьикь. Язух къвемир!

Майрам, къарагъа!  
Чаз цаварай хабар 
атанва. Аялдиз ина 
амукьин хаталу я!

Чун аял кьуна фадмаз 
Египетдиз фида!

Са вахтунда суьргуьн 
хьана Юсуфни Майрам 
Галилеядин Назаретдиз 
хтана. Ина Иса чIехи 
хьана ва вичин диде-
бубадин чIалаз яб гуз 
гьикметда чIехи хьана. 
Къанни цуд йис хьайила 
Ам це чуьхуьзвай Ягьядин 
патав фена це гьахьна.

Ярусалимдиз гзаф чирвилер авай гъетер чирзавай инсанар 
атана. Абуру хабар кьуна: «Дидедилай хьайи чувудрин пачагь 
гьина? Чаз рагъ экьечIдай пата Адан гъед акуна ва чун Адаз 
икрамиз атанва.» Пачагь Гьирудаз и гафар ван хьайила ам 
секинсуз хьана ва адахъ галаз вири Ярусалимдин секинвални 
квахьна. Ада жемятдин вири чIехи кешишарни къанундин 
муаллимар санал кIватIна Месигь дидедиз гьина жеда лагьана 
хабар кьуна. Абуру жаваб гана: «Ягьудиядин Вифлеемда», вучиз 
лагьайтIа пайгъамбарди икI кхьенва: «Вун, Ягьудиядин чил 
Вифлеем, Ягьудиядин пачагьрикай эксик туш, вучиз лагьайтIа 
Зи халкь Израилдин чубан жедай пачагь ви къеняй акъатда.» 
Ахпа Гьируда чинеба а гзаф чирвилер авай инсанриз эверна 
гъед цавуз акъатай дуьз вахт жузуна. Ада абур Вифлеемдиз 
ракъурна ва лагьана: «Чур ва аялдик хъсандаказ къекъуьгъ. 
Ам жагъурайла заз хабар це, зани фена Адаз икрамин.Абур 
пачагьдиз яб гайидалай кьулухъ рекъиз акъатна ва рагъ 
экъечIдай пата абуруз акур гъед абурун вилик галаз физвай. 
Ам Аял авай чкадив эгекьайла анин кьилел къвазна. Абуруз 
гъед акурла гзаф хвеши хьана. КIвализ гьахьайла абуруз Аялни 
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Са юкъуз це чуьхуьзвай Ягьядиз патавай физвай Иса акуна…

За квез кьведазни, зи 
шагирдриз лугьун, квез а 

инсан аквазвани?

Ам Аллагьдин КIел я, 
Адакай кхьенва: «Ам тукIваз 
кIанзавай кIел хьтиз тухвана, Ада 
дуьньядин гунагьар Вичин винел 
къахчуна.»

Ам гаф ганвай Месигь 
я лагьай чIал я!

Эгь, заз Пак Руьгь 
цаварай Адан винел 

эвичIдамаз акуна… ГьакI 
яз за тесдикьзава хьи, Ам 

Аллагьдин Бала я!

Андрей,  
ша чун Адан 

гуьгъуьна  
фин!

Куьне вуч 
ахтармишзава?

Вун гьина  
яшамишзава? Чаз Вахъ 
галаз рахаз кIанзава…

Ша килига.

Абур Адахъ галаз гзаф  
вахтунда амукьна…

Зи рикIик а  
гафар галукьна.

За фадмаз жуван 
стха Симоназ 

лагьана кIанда!

Симон! Симон! Чаз Месигь 
жагъана! Месигь! Телесмиш 

хьухь. За вун Адан  
патав тухуда! Вуч? 

Месигь? Ам 
жен мумкин 

туш!

Вун Симон балугъчи я. Ви тIвар 
Петру жеда. Зи гуьгъуьна аваз ша!

Иса, им чи дуст Филип я… 
гьамни Бейтсаиддай я…

Филип, ша, Зи шагирд хьухь.

Филип вичин дустуниз  
лугьуз фена.
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Натанел, заз  
дуьз хъсан са 
хабар ава!

Вуч хабар? За умудзава 
хьи, вуна зун гьакI 
ахварай авуднач!

Чаз Месигь 
жагъанва!

Ам вуж я?

Назаретдай Иса!

Анай хъсан шей къвен 
мумкин яни? Зун гьич 

чIалах туш!

Ша килиг… Вун зи дуст я лугьуз  
за атана тамашда…

Къене сахта са затIни  
авачир израилви 

къвезва!
Ваз зун 
гьинай 
чизва?

Филипа ваз 
эвердайдилай вилик 
Заз вун инжил тарцин 

кIаник акуна…

Заз маракьлу я хьи, Вун чаз гаф 
ганвай чна гуьзлемишзавайди яни?

Вун чIалах 
хьухь…

…Натанел, ваз 
идалайни чIехи 
аламатар аквада. 

Ваз…

…цавар 
ахъа хьана, 
Аллагьдин 

Баладин 
патав кIаник 
эвичIзавай 
ва кьилел 

Зун мягьтел я, Иса. 
Вунни ви шагирдар 
захъ галаз Канада 

акъатзавай 
Аллагьдин 
малаикар 
аквада!!!

авай мехъерик 
ша! Вири хуьр а 

мехъерик жеда…

Адан диде Майрам акуна ва агъуз хьана Адаз икрамна. 
Чпин хазинаяр ахъайна Адаз къизил, ладандин къир ва 
миррадин атир багъишна. Абуруз ахварай хабар гана хьи, 
Гьирудан патав хъфин тавурай ва абур чпин уьлкведиз 
муькуь рехъ кьуна хъфена. 

Ягья 1:29–42
Муькуь юкъуз Вафтиззвай Ягьядиз вичин патав къвезвай 
Иса акуна лагьана: «Килиг! Дуньядин гунагь къахчудай 
Аллагьдин КIел им я! Квез “Зи гугъуьна аваз са Кас 
къвезва, Ам залайни чIехи я, вучиз лагьайтIа, залай 
вилик авай” лугьудамаз зун Адакай рахазвай. Заз Ам 
залайни чӀехи жедай чӀал чидачир, амма Израилдиз Ам чир 
хьурай лугьуз зун цяй вафтиз айиз атана.» Ахпа Ягьяди 
шагьидвал авуна: «Заз акуна хьи, Руьгь цаварай лифедин 
акунара эвичIна ва Адан винел ацукьна. Заз жуваз Ам 
чир жедачир, амма зун цяй вафтиз айиз ракъурнавайда 
Вичи заз лагьана “Ваз Руьгь эвичIна гьидан винел ацукьиз 
акуртIа, Пак Руьгьдив вафтиз айизвайди Ам я.” Заз акуна 
ва шагьидвална хьи, Аллагьдин Хва им я!» Муькуь юкъуз 
Вафтиззвай Ягьяни мадни вичин кьве шагирд галаз анал 
алай. Адаз алатна физвай Иса акурла, лагьана: «Аллагьдин 
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Натанелни адан 
дустар! Куьн 
хвашкалди!

Зун тамада я ва куь 
къуллугъдиз гьазур я.

Заз Назаретви  
Иса аквазва.

Вуж? Иса?  
Абур Адакай 

рахазва…

Адан диде  
Майрам ина ава; 

ада къуллугъчийриз 
тамашзава. За фена 

адаз лугьуда.

КIел им я!» А кьве шагирддиз и гафар ван хьайила, Исадин 
гуьгъуьна гьатна фена. Иса элкъвена ва Вичин гуьгъуьна 
гьатнайбур акурла, лагьана: «Квез вуч кIанзава?» Абуру: 
«Рабби (Рабби «муаллим» лагьай чIал я), Вун гьина 
амукьзава?» лагьана. Исади абуруз лагьана: «Захъ галаз 
ша, квез аквада.» Абуруз фена Иса амукьзавай чка акуна 
ва а югъ Адахъ галаз амукьна,ти лагьайтӀа саат къудар 
тир. Ягьядин гафар ван хьана Исадин гуьгъуьна гьатна 
фенвайбурукай сад Петрудин стха Андрей тир. Ахпа ада, 
гьясятда, вичин стха Симон жагъурна, «чаз Месигь гьатна» 
лагьана. «Месигь» – «Хкягънавайди» лагьай чIал я. Ам 
Исадин патав тухвана. Исади Симоназ килигна лагьана: 
«Вун Ягьядин хва Симон я, амма ви тIвар Кефа жеда». 
Кефа – «къван» лагьай чIал я, яни Петру. 
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Иса, Вун мехъерик атана. 
Заз Вун акуна хвеши хьана! Анжах ибурун чехир куьтягь 

хьанва! Вавай са шей жедани?

Диде, чна вучда? 
Зи вахт гьеле атана 

эгекьнавач!

Зи кутар  
буш хьанва!

Чехир амач!

Заз чизва, куьне яб це…  

Исади квез вуч лагьайтIа 
гьам лагьайвал ая!

Анал диндин 
адетралди чуьхуьн 
паталай авай ругуд 

Вуна 
лагьайвал 

хьурай, Иса.

Абур 
вири 

ацIурна!

чIехи кутар 
къвазнава. Абур 
цив ацIура…

Ягья 2:1–11
1.Пуд лагьай юкъуз Галилеядин Кана шегьерда мехъерар 
хьана. Исадин дидени ана авай. Исадизни шагирдризни 
мехъерик эвернай. Чехир куьтягь хьайила, дидеди Исадиз 
лагьана: «Абуруз чехир амач.» Исади лагьана: «Дишегьли, 
ваз завай вуч кIанзава? Зи вахт гьеле атана агакьнавач.» 
Дидеди къуллугъбанриз лагьана: «Ада квез гьикI лагьайтIа, 
гьакI ая!» Чувудрин михьивилер ийидай адетдин паталай, 
анал гьарад литр яд кьазвай ругуд къванцин къаб алай. 
Исади къуллугъбанриз лагьана: «Къапар цив ацIура!»  
Къапар сиве–сив цив ацIурна. Ада къуллугъбанриз лагьана: 
«Гила, са тIимил къачуна мехъер идара ийизвайдаз твах.»  
Абуруни тухвана. Мехъер идара ийизвайда чехирдиз 
элкъвенвай цин дадиниз килигна. Адаз ам гьинай 
гъанвайтиртIа чизвачир, анжах яд гъанвай къуллугъбанриз 
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Гила тухвана 
мехъер идара 
ийизвайдаз це, 

ада хъурай!

Ам хъуьреда 
ва фикирда 

хьи, чна 
вичикай 

хъачзава…

Исадиз 
кIандайвал ая! 

Адан дидеди чаз 
лагьай тир хьи, 
чна суалар гун 

тавурай.

Идан дадуниз 
тамаша…

Вуна икьван хъсан чехир гьинай 
гъанва? Им вуж нуьв я?

Чаз ругуд 
кутар ихьтин 
чехир ава!

Я чам, вуна ужуз 

чехир эвелда гана лап 
хъсанди гила хвенва!

Вуна дуьз авунач! Мехъерик эвел 
хъсан чехир гана кIанзава, ахпа 

ужуз чехир!

Мехъер идара ийизвайдаз 
чизвач…анжах чаз акуна хьи, 

Назаретви Исади цикай 
чехир авуна.

Аламат! 
Цикай чехир 

хьана! ЧIалах 
жедай шей 
туш, анжах  
гьахъ я!

Мехъер давамар жеда.

Ша хваши 
жен ва 

чамразни 
сусаз муькуь 
мани лугьун!

ЧIалах хьухь, садавайни 
ихьтин аламат ийиз жедач, 
анжах Аллагьдивай жеда; 

Иса фадлай гуьзлемишзавай 
Месигь жен мумкин яни?

Чехир 
уьмуьрдин хвашивилин 
ишара я. И цIийи, хъсан 

чехирди Аллагьди Месигьдин 
куьмекдалди гузвай хушбахт 

уьмуьр къалурзава.

чизвай. Мехъер идара ийизвайда чамраз эверна, лагьана: «Вирида сифте лап хъсан 
чехир гузва, ам гзаф хъвайдалай кьулухъ гьакIан чехир гузва. Амма вуна лап хъсан 
чехир гила гузва.» Исади Галилеядин Кана шегьерда мехъерик и сифте аламат 
къалурна ва Вичин баркаллавал къалурна. Шагирдарни Адахъ чӀалахъ хьана. 
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Иса Кефернагьумдиз, Галилея гьуьлуьн 
къерехдиз атана. Ягья, Андрей ва Петруди ана 
балугъар кьазвайди тир.

Ибур чи 
балугъар кьазвай 

луьтквеяр я. И 
луьткве Симон-
Петрудинди я.

Зи стха  
Якьубазни заз, Ягьядиз 

балугъчийрин 
кIвалах чизва.

Куьн, 
балугъчияр, 

Зи сад-лагьай 
шагирдар хьана 

кIанзава! Ша 
Захъ галаз!

Къе нянихъ 
балугъар 

къан паталай 
вири гъазур я.

Иса, Вавай нянихъ зи 
кIвале амукьиз жеда… 
зи ярандиде азарлу я, 
чIехи къиздирма кваз 

къатканва.

Ша фин Петру… ЧIалах хьухь, ви 
ярандиде сагъ жеда!

Зун хъсан хьанва! Эгь,  
за жув гзаф хъсан гьиссава. 

За къарагъна квез тIуьн  
гьазурда.

А йифиз Петруни 
муькуьбур балугъ  

кьаз фена.

Лука 4:38–40
За куьн куьне зегьмет чIугван тавунвай бегьер кIватIиз ракъурзава. Масадбуру зегьмет чIугуна, амма куьне абурун 
зегьметдикай хийирар къачуна.» А шегьерда авай гзаф шамариявияр «За авур кьван крар заз лагьана» лугьуз шагьидвалзавай 
а дишегьлидин гафунин кьилел Исадихъ чIалах хьана. Ахпа шамаривияр Исадин патав атана тIалабна хьи, абурухъ галаз 
амукьрай. Исани кьве югъ абурухъ галаз амукьна. 
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Муькуь уькнек…
Вуч хьана? Зи себетар 
буш я. Къенин юкъуз 
чаз маса гудай  
шей хьаначни?

Чна йифиз гзаф кIвалахна, 
анжах са шейни кьаз хьанач! Чна 

гила чи чил михьна кIанзава.

И береда Иса 
жемятни галаз 
атана…

Петру, жуван луьткве са тIимил анихъ 
твах хьи, Зун и Аллагьдин Каламдиз  

яб гуз кIанзавайбуруз рахан.

Исади лагьана: 
Аллагьдин 

пачагьвал квез 
ухшар я? Инсанди 

чилиз тум 
вегьезва…

Ам ахпа  
йифиз ксузва, 

югъ алукьайла 
къарагъзава, тум 
экъечIзава, цIир 

ахъайзава…

…адаз ам гьикI жезватIа хабар жедач. Чили 
вичи вичелай сифте къаз акьалдарда, кьилер 

ахъайиз тада, адалайни кьулухъ кьилер 
тварарай ацIурда – чаз недай фу.

А пачагьвилиз виридавай къвез жеда. 
Анжах куьне жуван уьмуьрар дегишарна 

кIанзава! Куь рикIер къванар хьтиз 
кIеви тахьурай, тахьайтIа цацарив 

ацIанвай нукь хьтиз шейэрин, пулдин 
ва регьятвилерин 

мурадрив ацIана 
тахьурай!…

Лука 5:1–11
Садра Иса Генисаретда авай вирин къерехдиз атайла, 
Аллагьдилай атай гафарихъ яб акализ Адал халкь алтIуш 
хьанвай. Исадиз вирин къерехдал кьве луьткве акуна; 
гъетербанри луьтквейрай эвичIна чилер чуьухзвай. Иса 
Симонан луьткведиз акьахна, адавай вирин къерехдивай 
са тIимил анихъ гьалун тIалабна; Ада луьткведа ацукьна 
халкьдиз чирвилер гана. Чирвилер гана куьтягьайла, Ада 
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Жува-жувни муькуьбур 
алцуррайди бес я! Жуван рикIерин асул 

ниятар жагъура! Аллагьди тIалабзава 
хьи, куьне гьамиша хъсан крар авурай, 

регьимлу хьурай ва 
куь Аллагьдихъ  

галаз гьелим 
яшамишрай!

Исади рахаз куьтягьайла 
Петрудихъ элкъвена.

Петру, гила балугъар къаз чур…луьткве дерин 
чкадиз гьала ва балугъар кьадай чил вегь.

Вучиз? Чна вири 
йифиз кIвалахна ва 

са затIни кьунач.

Петру, За  
тикрарзава, луьткве 

гьала ва жуван 
виридлайни чIехи 

балугърин чил вегь!

Хийир жедач! Хъсан 
вахт туш…балугъар чин 

винел аламач!

За лагьайвал 
ая, Петру! 

Заз инанмиш 
хьухь!

Ви гафунин 
паталай за 
чил мадни 

вегьида, анжах 

зи фикирдив 
чна са шейни 

кьадач.

Андрей, Якъуб ва Ягья! Ша чун гьуьлуьз 
хъфин ва мад са сеферда тамашин!

Мумкин туш! Авай 
кьван балугъдиз 

килиг! Чил гватда!

Дустар, ша чаз 
куьмека!

Симоназ лагьана:  «Луьткве дерин чкадал гьала ва чил 
вегь.» Симона Адаз жаваб гана: «Муаллим, чун йифди 
алахъна, амма гьатай затIни хьанач. Гьа вуна лагаьйвал 
чил чна дерин чкадиз вегьеда.» ГьакI авурла, абуруз 
гзаф гъетер гьатна, са тIимил амай абурун чилинай пад 
акъатиз. Чпиз куьмек гун патал абуру ишарайралди 
муькуь луьткведа авай юлдашризни эверна. Абурни атана, 
кьве луьтквени гъетерив акI ацIанай хьи, луьтквеяр 
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Ша чна луьтквеяр гьуьлуьн 
къерехдиз гьалин, тахьайтIа 

чун батмиш жеда!

Им аламат я! За икьван чIувалди 
садрани икьван гъед кьунвай тушир!

Иса, за вуч  
лугьун? Заз куьмек 
ая за Ваз идалайни 
гзаф ихтибарун!

Заз жуван рекьив 
физ ваъ, Ви рекьив 

физ чир жез 
башламишна. КичIе жемир, Шимун Петру, и 

бередлай вуна гъетер ваъ, инсанар 
кьаз башламишда

Эгь, дустар, Захъ 
галаз ша! За квекай 

инсанар кьадай 
гъетербанар ийида! 

Ахпа абуру чпин 
луьтквеярни 

чилерни туна 
Исадин гуьгъуьна 

гьатна!..

кIаниз я жез са тIимил амай. Симон–Петрудиз чпи кьур 
кьван гъетер акурла Исадин вилик мет ягъана, Адаз лагьана: 
«Закай яргъаз хьухь, зи Худа! Зун гунагьар квай инсан я!». 
Адахъ галайбурук адан юлдашар тир Зеведеян рухваяр – 
Якьубни Ягья квай. Амма Исади Симоназ лагьана: «КичIе 
жемир, къенин йикъалай вакай инсанар кьадай гъетербан 
жеда.» Кьве луьтквени къерехдиз акъудна, алай–алайнал 
туна, абур Исадихъ галаз фена. 
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Иса вири Галилеяда къекъвез, Шад Хабар 
чукIуриз, азарлубур сагъарзавай, гзаф инсанар 
Адан гуьгъуьнаваз физвай…

Зи вахт атана эгекьнава!  
Аллагьдин Пачагьвал мукьвал я! 

Ада куь ракIарар язава! Куь уьмуьрар 
дегишарна Аллагьдик элкуьгъ ва 

Адаз къуллугъа!

И гафар дуьз тирIа, вуч 
хъсан тир. Чун пачагьрикай, 

императоррикай, революций-
рикай ва девлетдин дегиш 
хьунрикай безмиш хьанва!

Шумуд йисан къене  
и инсанрин кIвалахри 
чун пешман авуна. Чаз 

Аллагьдин регьим 
герек я.

Вири пайгъамбарри  
атана кIанзавай 

Месигьдикай ва Ам атайла 
чир хьун паталай жедай 
ишарайрикай кхьенва. 

Буьркьуьбуруз аквада ва 
кьечIибур экъведа!

Вири юргъун хьанвай ва заланвилер 
гзаф авайбур, Зи патав ша, За квез 

динжвал гуда! Завай тарс къачу. Зи 
рикI хъуьтуьл ва митигъ я.

Завай мадни экъвез 
хъжезва! Аллагьдиз 

шукур хьурай!

Исади зи  
вилерик галукьна 

ва заз исятна 
аквазва!

 Жузамар акатзавай 
инсанар чакай чараз 
яшамишна кIанзава. 
Абуру шегьердин 
дарвазадин патав Иса 
гуьзлемишзава.Заз цIарнахди 

кьунвайдан зенги-
нин ван къвезва. Ша 

къерехдай фин.

Маттай 4:23–25
Иса вири Галилеяда экъвез абурун чувудрин мискIинра 
акьулар гузвай, Аллагьдин Пачагьвилин Шад Хабар малум 
айиз, жемятдиз авай гьар са тIал ва азар сагъарзавай. Адан 
хабарар вири Сириядиз чкIана ва инсанри гьар са тIал ва 
азар авайбур, жинерар квайбур, чеб–чпелай физвайбур, 
фалужди янавайбур Исадин патав гъизвай. Исадини абур 
сагъарзавай. Галилеядай, Декаполисдай, Ярусалимдай, 
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Чакай яргъал къваза! 
Мукьвал къвемир, вун 

михьи туш!

Адак гъил галукьармир! 
Адан азар вазни къведа!

Иса, эгер  
Ваз кIан 

хьайитIа, Вавай 
зун сагъар 

хъийиз жеда!

Вун Зал чIалах хьана 
лугьуз…сагъ хъхьухь!

За зи къене 
дегишвилер 

гьиссава!
Гила Муса 

пайгъам бардин 
Къанунда кхьенвайвал 
кешишдин патав фена 

жува жув гьадаз 
къалура.

Вучиз лагьайтIа, вазни 
виридаз хьтиз жемятда жуван 

чка кьадай ихтияр ава.

Ягьудиядай ва Ярдан вацIун муькуь патай гзаф инсанар Исадин 
гуьгъуьна гьатна физвай. 

Лука 5:12–14
Садра Иса са шегьерда авайла, Адан патав жузамди кьунвай са 
кас атана. Ам Исадин вилик ярх хьана, Адаз минетна: «Худа! 
Ваз кIан хьайитIа, Вавай зун сагъар хъийиз жеда!» Исади адак 
гъил кяна лагьана: «Заз кIанзава, сагъ хьухъ!» Адакай гьасятда 
жузам хкатна. Исади лагьана: «Килиг, гьич садазни чуькьмир, 
амма кешишдин патав фена, жува жув гьадаз къалура. Вун сагъ 
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Кефернагьумдин патарив 
сергьятдин идара алай тир. МаттIа, вуна 

жуван хийирдикай 
фикирзавани?

Вири рахазвай и Исадикай фикирзава… 
Заз и пайгъамбар гзаф маракьлу я!

Зун хъуьрхъуь-
рармир! Вун чи душманар 
тир римвийриз кIвалахиз 
харж кIватIдай инсан я!

Вун? Уьмуьрдикай лезет къачузвай  
инсан? ТIуьн-хъунин ва папарин гуьгъуьна 

зерзавайди? Адаз вун бегенмиш жедач!

Белке вуна дугъри 
лугьузва, анжах килиг, 

Ам къвезва!

Салам МаттIа! Ваз Зи 
шагирд жез кIанзавани?

Вуч? Вуж? 
Зун?

Ахпа 
садлагьана… Иса, за гаф 

гузва: зун Вахъ 
галаз фида!

Дустар, хъсан 
хабар ава…

Зун куьн туна Исадихъ 
галаз физва! Куьн мягьтел 

яни? Анжах Адаз зун 
Вичихъ галаз фена 

кIанзава!

За зун физва лугьуз 
тIуьн гузва ва 

Исани анал жеда. За 
виридаз эверзава!

хъухьунин патахъай Мусадин Къанундив кьадайвал, жуван 
къурбандни гъваш. Гьа идалди вун сагъ хъхьанвайди чир 
хьурай.»

Маттай 9:9–13
Иса анлай алатна фидамаз Адаз харж кIватIзавай чкадал 
ацукьнавай Маттай лугьудай са инсан акуна. Исади 
адаз лагьана: «Зи гуьгъуна аваз ша.» Амни къарагъна 
Исадихъ галаз фена. Исади Маттаян кIвале фу недамаз 
гзаф харж кIватIзавайбур ва гунагькарар атана Исадихъ 
ва Адан шагирдрихъ галаз ацукьна. Фарисейриз им акуна 
Адан шагирдриз лагьана: «Вучиз куь Муаллимди харж 
кIватIзавайбурухъ ва гунагькаррихъ галаз санал фу незва?» 
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Са нянихъ… Иса, килиг, бязи фарисейри 
Вун хуьзва. Абуру лугьузва 

хьи, Ви крари 
зурзунарзава.

Дугъриданни!
Им хъсан 

пайгъамбар я! Адаз килиг! Ада и  
харж кIватзавай-

бурухъ ва шегьердин 
виридалайни пис 

инсанрихъ галаз фу 
незва!

Зуьн са шейни гъавурда акьвазвач. 
Духтурдик сагъламбур ваъ, азарлубур 
муьгьтеж жеда! Каламда кхьенвай и 

гафарикай фикира:  
Аллагьди лугьузва…

…«Заз къурбанд ваъ, регьим 
кIанзава!» Адаз инсанрин язух 
къвезвай ва рикIе регьим авай 

инсанар гзаф кIани я!

Са юкъуз Кефернагьумдин сакинар Шимунан 
кIвале кIватI хьана. Иса ана авай. Виридаз 
Адаз яб гуз кIанзавай тир…

Ша фена Иса 
гьим ятIа чирун. 

Игьтиятдивди Адан 
гуьгъуьналаз фин.

Анжах чаз 
кIвалин 

къенез гьахьиз 
кIанзаватIа 
йигин жен.

Аквазвани? РакIарин 
сивел кьван инсанрив 
ацIанва. Чавай къенез 

гьахьиз жедач.

За квез  
минетзава, са 

шей ая! Мумкин 
жезвачтIани заз 

Иса акуна кIан зава! 
Анжах Адавай  

зун сагъриз 
хъижеда!

Исадиз и гафарин ван атана лагьана: «Духтур сагъбуруз 
ваъ, начагъбуруз герек я. Чур ва и гафарин мана чира: «Заз 
къурбанд ва, регьим кIанзава». Вучиз лагьайтIа Зун муъминриз 
ваъ, гунагькарриз Аллагьдин рекьиз ша лугьуз атанва.» 
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Заз чизва 
вучдатIа! Чун 

къавал акъахда!
Ягья, фена 

мукIат 
гъваш!

КIваларин къавар 
палчухдин плиткайрив 

экIевнавай тир. Абур 
алудиз жезва.

Игьтиятлу 
хьухь, адаз 

чка ая!

Ибурун 
викIегь кьван 

аку!

Им 
фалужди я, 

язух…  
виридаз чизва 
хьи, им сагъ 
жен мумкин 

туш.

Зи дуст… Заз ви 
инанмишвал аквазва! 
Ви гунагьрилай гъил 

къахчунва!

Марк 2:1–12
Са шумуд югъ алатайла, Иса мадни Кефернагьумдиз атайла жемятдиз 
ван хьана хьи, Иса кIвализ гьахьна. Акьван инсан кIватI хьана хьи, 
гьич рикарин патав къваздай чка амачир ва Ада абуруз вязер ийизвай. 
Кьуд касди Адан патав фалужди янавайди гъана. Жемятдин гъиляй 
Исадин патав эгекь жезвач лугьуз абуру Исадин кьилелай къав 
ахъайна ва анай туькIвен акъудна фалужди янавайди къатканвай 
мес агъуз авудна. Абурун иман акурла Исади фалужди янавайдаз 
лагьана: «Хва, ви гунагьарилай гъил къачуна.» Анал Къанундин 
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Фалуждин 
адан 

гунагьрихъ 
галаз вуч 

алакъа ава?

Исадиз чизва 
хьи, адан 

рикIин къен 
бедендилайни 

пис гьалда 
ава…

Ада лугьузвай 
гафарин ван 

къвезвани? Ибур 
аси ихтилатар я!

Аллагьдилай гъейри 
нивай гунагьрилай 

гъил къахчуз жеда?

Заз куь фикиррикай 
хабар ава. Заз лагь,  
и фалужди янавайдаз 

вуч лугьуз регьят я: 
ви гунагьрилай гъил 

къахчунва,  
тахьайтIа…

…къарагъ, месни 
къахчуна ахлад?

Заз идан жаваб чидач, 
анжах зун эмин я хьи, 
и кьве шейни гзаф четин 
я, вучиз лагьайтIа абуру 

Аллагьдин къуват 
тIалабзава.

За тапана 
гуьзлемишда 
ва килигда.

Квез виридаз аквада 
хьи, Инсандин Баладиз 

гунагьрилай гъил къахчудай 
ихтияр ава! И фалужди 

янавайди идан субут жеда!

Къарагъ, жуван месни 
къахчуна кIвализ ахлад!

Аллагьдиз 
шукур хьурай!

Мягьтел 
жедай 

кIвалах я! 
Ада Вичиз 
Инсандин 

Бала 
лагьанва. Им 

рикIелай 
алудмир! Ада 

чакай вуч 
чуьнуьхарзава? 

Даниел пайгъамбарди 
Инсандин Бала, гьамни 

Аллагь тир садакай 
раханва! Маракьлу я.

муаллимар ацукьнавай ва чпин къене фикирзавай: «И гада 
вучиз икI рахазва? Ада Аллагьдиз негьзава! Аллагьдилай чара 
гунагьрилай гьидавай гъил къачуз жеда?» Исадиз гьасятда 
абуру чпин рикIера вуч фикирзаватIа чир хьана лагьана: 
«Куьне вучиз ахьтин шейэр фикирзава? Фалужди янавайдаз 
“Ви гунагьарилай гъил къачуна ” лугьун, тахьайтIа “Къарагъа, 
жуван месни къахчуна къэкъуьгъ” лугьун регьят яни? Амма 
квез чир хьурай хьи, Инсандин Хвадиз чилел гунагьарилай гъил 
къачудай ихтияр ава…» Ада фалужди янавайдаз лагьана: «За 
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Са шумуд югъ алатайла, Кефернагьумдиз мукьвал Маждал 
лугьудай хуьре, девлетлу Симонан кIвалин вилик…

Симон, Иса иниз 
къвезва. Чаз вавай 
куьмек кIанзава… 
хъсандаказ яб це.

Чна Ам юхламишзава. Вуна 
адаз фу нез эверайтIа, чавай Ам 

мукьвалай хуьз жеда.

Зун рази я. Ша 
къенез ял ягъ, куьн 
рехъ атанвайбур я.

Иса атана эгекьайла вири хуьруь Ам гуьзлемишзавай.

Назаретви Иса, Вун  
чи хуьруьз хвашкалди. 

Ви тIвар-ван Валай 
вилик физва.

Ам атанва… 
машгьур Иса. Ада 

садазни, гьамни зун 
хьтин дишегьлийризни 

кьилелай агъуз 
тамашзавач! Заз Адан 

патав физ кIанзава. Заз 
Адахъ галаз чинеба 

рахаз кIандай.

За вири машгьур инсанариз 
нисинин нагьар ийиз эвернава. 

Вунни атайла чаз кьилин  
чIехивал жеда.

Зун къведа.

И нянихъ Ам 
фарисейрик галаз 
жеда… Зун гьазур 

жеда. И югъ заз хсуси 
югъ жеда.

ваз лугьузва, къарагъа, жуван 
месни къахчуна кIвализ хъвач!» Начагъди къарагъна, 
вичин месни къахчуна абурун виридан виликай хъфена. 
И карди вири мягьтеларна ва абуру «Чаз садрани ихьтин 
кIвалах акунвачир!» лугьуз Аллагьдиз шукур авуна. 

Лука 7:36–50
Фарисейрикай сада Исадиз вичихъ галаз фу нез ша лагьана. Исади 
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Ам мугьманрихъ 
галаз ацукьна. 

Зи рикIи гужлу 
язава…я гила  

я садрани… За жува 
жув Адан кIвачерик 

вегьида…абуруз 
теменар гуда. 
Муькуьбуру  
закай вуч 

фикирдатIа заз 
важиблу туш! Зун 

са шейиниз  
чIалах я хьи, 

Исади зун Вичикай 
ред ийидач… И ява чIуру рекье авай  

дишегьли гьикI лагьана атанва! 
Шехьиз Адан кIвачер вичин 
чIарарив кьуру ийизва!

Иса пайгъамбар 
тиртIа, Адаз и 

дишегьли вуж ятIа 
чир жедай.

Эгь, ва Ада 
и дишегьлидин 
чиниз за лапIаш 

вегьидай!

Анжах 
адан эвезда Ада а 

дишегьлидив Вичик 
галукьиз тазва.

Симон… Ваз лугьудай 
са гаф ава.

Лагь, 
Муаллим!

За ваз са кьиса 
ахъайда…

фена фарисейдин кIвале суфрадихъ чка кьуна. Гьа вахтунда а шегьерда 
куьчейра къекъвезвай са дишегьлидиз, Иса фарисейдин кIвале авайдакай 
хабар хьайила, ада гьаниз хъенчIин къапуна аваз атирдин ни галай 
гъери гъана. Ам Исадин кьулухъай акъвазна, шехьна.Адан кIвачерилай 
накъвар авадариз, вичин чIараралди кIвачер михьиз, Адан кIвачериз 
теменар гуз ва гъери ягъаз хьана. И кар акур кIвалин иесиди жуав жуваз 
лагьана: «Ам пайгъамбар тиртIа, Адаз Вичик гьихьтин дишегьлиди гъил 
кягъзаватIа чир жедай. И дишегьли гунагькар я эхир». Амма Исади, адахъ 
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Бурж ганвай сада кьве 
инсандиз абурун буржар 
багъишламишна, вучиз 

лагьайтIа абурувай буржар 
вахкуз жезвай тушир. Сад 

адаз 500 динар буржлу тир, 
муькуьди 50.

Вавай хьайитIа, 
ибурукай вуж 

адаз гзаф 
миннетдар жеда?

Ви суалдиз дерин мана 
ава, анжах сад лагьана 
тамашайла… ни бурж 

гзаф тиртIа, гьам гзаф 
миннетдар жеда.

Дуьз я! Инал 
исятна гьахьтин 
са шей хьана. 

Вуна Заз кIвачер 
чуьхуьдай яд ганач…

…адетривди гана кIанзавай тир…Зун 
атайла Заз вири мугьманриз хьтиз теменни 
ганач… анжах и дишегьлиди вичин вилин 

нагъварив Зи 
кIвачер чуьхвена 

абуруз къваз 
тавуна теменар 

гузва…

Адан гзаф  
гунагьрилай гъил 

къахчунва…адан паталай 
адан кIанивални гзаф я!

Гьидан тIимил 
гунагьрилай гъил 
къахчунватIа, адан 

муьгьуьббатни 
тIимил жезва.

Зи руш, ислягьвиле 
хъвач; ви 

гунагьрилай гъил 
къахчунва.

Ада Вичи Вич вуж 
гьисабзава! Ада Аллагьдин 
чкадал гунагьрилай гьикI 
лагьана гъил къахчузва!

А йикъалай башламишна Маждалви Майрамни муькуь 
дишегьлийрихъ галаз Исадин гуьгъуьна гьатна.

элкъвена, лагьана: «Симон! Заз ваз лугьудай са гаф ава.» 
Адани лагьана: «Лагь, Муаллим.» Исади лагьана: «Буржуна 
пулар вугудай са касдиз кьве кас буржлу яз амай: са кас 
– вад виш гимишдин пул, муькуьдини – яхцIурни цIуд. 
Абурухъ буржар вахкудай мумкинвал тахьуниз килигна, 
ада кьведан буржунилайни гъил къахчуна. Лагь кван садра, 
ибурукай  гьидаз ам гзаф кIан жеда?» Симона жаваб гана: 
«Заз чиз, чIехи бурж алайдаз.» Исади адаз лагьана: «Вуна 
дуьз фикирна.» Дишегьлидихъ элкъвена, Исади Симоназ 
лагьана: «Ваз и дишегьли аквазвани? Зун ви кIвализ атайла, 

вуна Заз кIвачер чуьхьудай ядни ганач ,амма и дишегьлиди 
вичин накъваралди Зи кIвачер чуьхвена, абур ада вичин 
кьилин чIараралди кьурурна. Вун теменар гуз Зу вилик 
акъатнач , амма ада, Зун атайдалай кьулухъ акъваз тавуна, 
Зи кIвачериз теменар гузва. Вуна, кIвалин иесидиз адет 
хьанвайвал, Зи кьилиз зейтундин гъери хьайитIани янач, 
амма ада Зи кIвачеризни кваз лап багьа атирдин ни галай 
гъери яна. ГьакI хьайила За ваз лугьузва: адан гзаф кьадар 
гунагьрилай гъил къахчунава лугьуз адан кIанивални гзаф 
я. Низ тIимил гъил къахчунаватIа, гьадан кIанивални 
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Галилияда экъведайла Иса ва Адан шагирдар Наин 
лугьудай са хуьруьз гьахьна… 

Вуч дерди я! Гзаф инсанар 
срарал физвай тир. Вуж кьенва?

Са гада…кесиб 
дул папан 

авайни-авачир 
са хва. Дишегьли 

дуьз дердини 
кьунва!

Дишегьли, 
шехьмир!…

…мийит тухузвабур, 
куьн къваза!

Жегьил, къарагъа!

Килиг! Гада 
къарагъзава!

Заз ихьтин шей 
уьмуьрда акунвай 

тушир!
Зун гьина 

ава?

Дишегьли, За ви 
хва ваз вахкузва.

Зи хва! 
Ихьтин 

къудрат гузвай 
Аллагьдиз 

шукур 
хьурай!

И итим 
вуж я? Назаретви Иса.

Чаз цIийи пайгъамбар 
атанва…Аллагьди Вичин 
халкь рикIелай алуднач.

Вуч аламат 
я! Иса 

кьиникьдилайни 
гужлу я!

тIимил жеда. Дишегьлидизни Исади лагьана: «Ви 
гунагьрилай гъил къахчузва!» Исадихъ галайбуру чеб 
чипиз лугьуз хьана: «Гунагьрилайни гъил къахчудай 
ихьтин Им вуж хьурай?» Исадини дишегьлидиз 
лагьана: «Ви чIалакъ хьуни вун къутармишна; алад, 
саламат хьурай вун.» 

Лука 7:11–17
Са кьадар йикъарилай Иса Наин шегьердиз фидайла, 
Адахъ галаз Адан шагирдар ва инсанрин зурба са 
кIеретIни рекье гьатна. Ам шегьердин варарин мукьув 
агакьайла, са хендедадин авай–авачир хва магьфедал 
алаз тухузвай. Фагъир дидедихъ гзаф шегьерлиярни 
галай. Диде акурла, Худадиз адан язух атана ва 
Ада лагьана: «Шехьмир.» Исади фена магьфедик 
гъил кяна. Магьфе тухузвайбур акъвазна. Исади 
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Галилеядин гьуьлуьн къерехдал Исадин патав 
Адан гафарихъ яб акализ кIанзавай гзаф инсанар 
атанвай… Са юкъуз Ада абур са яргъа чкадиз 
тухвана няни жедай кьван 
абуруз рахана… Иса, геж жезва 

ва мукьварал 
са хуьрни алач. 
Инсанар рахкур 
хьи, абуру чпиз 
фу къачурай.

Филип, чна 
абуруз фу гана 

кIанзава!

Чна икьван гзаф фу 
гьинай къачуда?

Иса, Ваз ибуруз виридаз 
фу гуз кIанзавани?… Адаз 

200 гуьмуьш кпикдилайни 
гзаф пул акъатда!

Вирида и жегьилди хьтиз чпихъ  
галаз фу гъана кIанзавай тир, адав вад 

фуни кьве балугъ гва!
А жегьилдиз 

эвера, чна 
фу пайиз 

башламишун.

Икьван 
тIимил фу 
икьван гзаф 
инсандиз?

Инсанар вири фу тIуьн 
паталай векьерал ацукIрай!

Чили фу гузва лугьуз Ваз шукур 
хьурай, я Аллагь.

 

Гила фена и 
фуярни балугъар 

виридаз пая.

Вуч хъсан 
тир! Килиг, 
заз фудикай 
амукьна!

Аламат! 
Вуч хъсан 

тIуьн я!

Вирида неъ, 
нуш хьурай!

лагьана: «Жегьил! За ваз къарагъ лугьузва!» Кьенвайди 
хкаж хьана ацукьна ва рахаз эгечIна. Исади ам вичин 
дидедив вахкана. Виридак кичIевал акатнава инсанри 
Аллагьдиз шукурар ийиз, лугьуз хьана: «Чи арада чIехи 
пайгъамбар пайда хьанва. Аллагь Вичин халкьдиз куьмек 
ийиз эгечIнава.» Ихьтин гафар–чIалар Адакай Ягьудияда 
ва патав гвай вири чкайрани чкIана. 

Ягья 6:1–15
Идалай къулухъ Иса Галилея (Тибериада) вирин муькуь 

патахъ акъатна. Гзаф инсан Адан гуьгъуьна гьатна физвай, 
вучиз лагьайтIа, Ада начагъбурун кьилел къалурнавай 
аламатар акунвай. Иса дагъдиз акъатна шагирдрихъ 
галаз ацукьна. Чувудрин Песахдин сувар мукьвал тир. 
Исадиз, кьил винизна, Вичин патав къвезвай гзаф инсанар 
акурла, Филипаз лагьана: «И инсанриз недай фу чна 
гьинай къачун?» Исади Филип синагъ авун паталай 
акI жузуна, вучиз лагьайтIа, Адаз вуч ийидатIа Вичиз 
чизвай тир. Филипа Адаз жаваб яз лагьана: «Ибуруз 
кьве виш динардик (кьве виш йикъан къазанждин пул 
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Вирида тухдалди 
тIуьдилай кьулухъ… Амай фуяр кIватIа, са 

затIни тергмир.

А вахтунда садбур и 
агьвалатдикай рахазвай…

ЦIуд… цIусад…цIикьвед 
фудив ацIанвай зинбил.

Къудратлу я, 
Исади вучна! 

Икьван тIимил 
фудив икьван 
инсан тухарна!

И агьвалатди  
зи рикIел Ильяс 

пайгъамбарди авур 
кIвалах хкизва.

Эгь, чи Пак Каламди лугьузва хьи, са 
юкъуз ада кьве фудив виш инсан тухарна 

ва чаз къенин юкъуз амукьай хьтиз 
абурузни артух фу амукьнай тир.

Иса цIийи 
пайгъамбар 
жен мумкин 

яни?

Элбетта! Ам 
чна фадлай 

гуьзле-
мишзавай 

Месигь я!

Ша и гаф 
чукIурин: чаз Иса 
чи пачагь хьана 

кIанзава.

Ша чун чи 
пачагьдин 

патав кIватI 
жен. Чна кьушун 

кIватIда…Ам чи 
регьбер жеда 

ва чна римвияр 
чукурда.

Анжах Исади абуру Вичикай гужуналди пачагь 
ийиз кIанзавайдакай хабар кьуна…

Зун катда, абур Зи гафарин 
дуьз гъавурда акьунач. 

Абуруз дяве ийидай Месигь 
кIанзава… 

йиф къведайдилай вилик 
Зун дагъдиз фида!

Идалай са вахт алатайла Исади Вичин шагирдар 
кефер патахъ Кесариядиз тухвана (гила адан 
тIвар Голан тепе я), Ермун дагъдин патарив.кьван тир) къвезвай фуни бес жедач хьи, абуруз гьардаз 

са тике хьурай. Шагирдрикай сад, Шимон–Петрудин стха 
Андрея лагьана: «Инал мухан куьлуь вад фуни кьве гъед гвай 
са гада ава, амма икьван инсандиз ам вуч я кьван? Исади 
«жемят чилел ацукьара» лагьана. А чкадал гзаф векь алай. 
Жемят ацукьна. Вад агъзурдиз мукьвал итим авай. Исади фу 
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Исятда чун жемядикай яргъа я… 
чавай инал ял яна фикир жеда. За 

квевай са шей хабар кьан:

Инсанар Зун вуж 
я лугьуз рахазва? 

Абуруз Зун гьим я?

Гьарада са гаф лугьузва… 
Гьируд пачагьдиз кичIезва 
хьи, Вун вичи кьил атIуз 
гайи Ягья пайгъамбар я, 

ам чандал хтанва.

Гзафбуру  
фикирзава хьи, Вун 

мужузадив цавуз 
акъатнай ва са береда 
хтана кIанзавай Ильяс 

пайгъамбар я.

Муькуьбуру 
лугуьзва хьи, 
Вун Аллагьди 

чIехи гуж 
ганвай са цIийи 
пайгъамбар я.

Куьне Зун Вуж я 
лугуьзва?

Чаз Вун Месигь 
я, Дири 

Аллагьдин Хва! 

Симон, им квез 
аянарнавайди инсанар туш, 

Зи цавара авай Буба я!

Аллагьди им 
Вичел чIалах 
хьанвайбуруз 

ахъайда.Гьуьлун патав фу тIуьрдилай кьулухъ  
Зун Кефернагьумда чувудрин мискIинда 
рахана…гзафбуру Зи гафар кьабулнач.  

Абур Закай яргъал хьана. Квезни Зун туна 
физ кIанзавачни?

Агъа, чун 
гьидан патав фин? 

Чун чIалахъ я хьи, Вун 
Аллагьдин Пакди я! 
Вав гьамиша ацIай, 

куьтягь тижедай 
уьмуьрдин 
гафар гва!

За куьн цIикьвед кас 
хкягъначни?

Анжах квекай  
са кас шейтIан-

динди я!

Иса Вич 
маса гудай 
Ягьудакай 

рахазвай тир.

Маттай 16:13–17
Иса Филиппан Кесариядин патариз атайла Вичин 
шагирдривай хабар кьуна: «Жемятди Инсандин Хва вуж 
я лугьузва?» Абуру жаваб гана: «Садбуру Ам Вафтиззвай 
Ягья я лугьузва, муькуьбуру Ам Ильяс пайгъамбар я 
лугьузва ва муькуьбуруни Ам Иеремия я тахьайтIа 
пайгъамбаррикай сад я лугьузва.» Исади абурувай жузуна: 
Куь фикирдивди Зун вуж я?» Симон–Петруди жаваб гана: 
«Вун Месигь, Дири Аллагьдин Хва я.» Исади жаваб гана: 
«Вун вуч бахтавар я, Юнусан хва Петру, вучиз лагьайтIа 
ваз им ахъайнавайди инсан ваъ, цавара авай Зи Буба я.»

гъиле къачуна, Аллагьдиз шукур авуна, ацукьнавайбуруз 
кIандай кьван пайна. Гъетрезни гьакI авуна. Абур тIуьна 
тух хьайила, Исади шагирдриз лагьана: «Амукьай кIусар 
кIватIа. Са затIни вара–зара тахьурай.» ТIуьнвайбурун 
виликай амукьнавай мухан вад фудин кIусарив, абуру 
кIватIна цIукьвед зинбил ацIурна. Гьа вахтунда Исади авур 
аламат акурбуру икI лугьуз хьана: «Авайвал, дуньядиз 
атана кIанзавай Пайгъамбар Им я!» Инсанриз атана Ам 
гужуналди пачагь ийиз кIанзавай чIал Исадиз чир хьана, 
гьавиляй текдаказ дагъдиз фена. 
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Эхирни,  
Исади 

Ярусалимдиз 
фидай къарар 

кьабулна.

Ам суваррин юкьвара аниз 
атана эгекьайла ана вуч жеда,…

инсанар кIвачел 
къарагъна Адакай 
гужуналди пачагь 
ийиз кIан жеда!

А береда 
чакайни 

регьберар жеда!

Зи стха Ягьяни зун, Якьуб Исадин сад-
лагьай шагирдар я, адан паталай чун 

виридилайни важиблубур жеда! Вуч? Куьн чалай 
кьилел жен 

мумкин туш! Чи арада куьн кьван 
акьуллу ва крар алакьдай 

муькуьбур ава!

Диде, вуна 
Исадивай чи 

паталай са затI 
тIалаба.

Муаллим, зи кьве хвани Ви сад-лагьай шагирдар 
я. Ви пачагьвал атайла, абурукай садаз Ви эрчIи 

патавай, муькуьдаз чапла патавай ацукьдай 
ихтияр це.

Куьне 
тIалабзавайдакай 

квез хабар авач… За 
хъвазвай каса куьне 

хъвадани?

Чна вири 
ийида.

Маттай 20:20–24
А вахтунда Зеведеян хвайрин диде вичин гадари галаз 
Исадин патав атана, икрамна ва Адавай са кIвалах тIалабна. 
Исади жузуна: «Ваз вуч кIанзава?» Ада лагьана: «Эмир це 
хьи, Ви Пачагьвиле зи кьве хвадикай сад Ви эрчIи пата, 
муькуьдни чапла патай ацукьрай.» Жаваб яз Исади абуруз 
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Дустар, куь фикирар дуьз туш… 
чун Ярусалимдиз физва, анжах сиясатдин 

регьберар жен паталай ваъ.
Аниз фейила, Зун 

гзаф азабар чIугвана 
рекьена кIанзава… 
анжах пуд лагьай 

юкъуз Зал чан хкведа!

Иса, Вун гила 
заиф жемир.

Ви кьилел а шейэр 
къведач! Мумкин туш! 

Чна атана Ви пад кьада.

Алат залай, шейтIан! Ваз 
Зи кIвалахдин вилик пад 

ягъаз кIанзава!

Квез закай дяве ийидай Месигь 
хьана кIанзава. Ида зи рикIел 

баябан чуьлда Зун синагъ 
ийизвай шейтIан хкана.

лагьана: «Куьне вуч тIалабзаватIа квез чизвач. За хъвадай 
бадидай квевай хъваз жедани?» Абуру жаваб гана: «Жеда!» 
Исади абуруз лагьана: «Гьелбетда, куьне За хъвадай бадидай 
хъвада, амма Зи эрчIи ва чапла патай ацукьарин Закай аслу 
туш. А чкаяр Зи Бубади гьибуруз гьазурнаватIа, гьабурузни 

жеда.» Муькуь цIуд шагирддиз идан ван хьайила, и кьве 
стхадикай хъел атана. 

Маттай 16:21–23
А вахтунилай Исади Вичин шагирдриз Вичин кьилел къведай 
кIвалахар гъавурда кутаз башламишна лагьана хьи, Вич 
Ярусалимдиз фена ва агъсакъалрин, кьилевай кешишрин 
ва къанундин муаллимрин гъиляй азабар чIугвана кIанда, 
Ам рекьида ва пуд лагьай юкъуз Адал чан хкведа. Петруди 
Ам къерехдик тухвана чина акъвазиз башламишна: «Худа, 
Аллагьди къалуртавурай! Ви кьилел ахьтин кIвалахар атун 
тавурай!» Анжах Исади элкъвена Петрудиз лагьана: «Залай 
алат, Шейтан! Вуна Зун рекьяй акъудзава. Вуна Аллагьдин 
крарикай ваъ, инсандин крарикай фикирзава.» 
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Ада яваш ванцив лагьана: «Ваз гишин я, анжах эгер Вун 
Аллагьдин Хва ятIа, лагь и къванар фудиз элкъуьрай»… 

Зун адан синагъдиз гъалиб атана. Месигьди азабар 
чIугвана кIанзава, а азабар гишинвиликай 

хьайитIани… инсан анжах фудин 
гужиналди яшамиш жедач, Аллагьдин гьар 

са гафунивди яшамиш жеда! 

Зун са вахтунда Аллагьдин 
КIвалин виридилайни кьакьан 

чкадал хкажна. ШейтIанди 
лагьана: «Жува Жув вегь, 
Ваз са зиянни жедач. Вун 
Аллагьдин Хва ятIа, Ада 
Вун хуьда, инсанрини ваз 

алхишда.»

Зун и синагъдизни гъалиб 
атана. Зун мужузеяр къалурна 
инсанар гъиле къван паталай 
атанвай Месигь туш. «Аллагь 

синагъ ийимир!»

Маттай 4:1–11
Ахпа Ругьди Иса иблисдив синагъ авурай лугьуз Ам баябанлухдиз 
тухвана. Исади яхцIур юкъузни няниз затIни туьнвачир ва Адаз 
гишин хьана. А вахтунда синагъ ийизвайди Адак агатна лагьана: 
«Вун Аллагьдин Хва ятIа, эмир гана и къванер фал элкъуьра.» 
Исади адаз ихьтин жаваб гана: «Тавратда кхьенва хьи,“Инсан са 
фалди яшамиш жезвач, амма Аллагьдин сивяй акъатзавай гьар 
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Идалай кьулухъ Зун 
кьакьан са дагъдал 

къвазна… ШейтIанди 
мадни лагьана: 
«Алемдин вири 

пачагьлугъризни 
абурун халкьарин 
гьуьрмет-хатурриз 

килиг. Эгер Вуна заз 
икрам авуртIа, за абур 

вири Ваз гуда.» За 
адаз жаваб яз лагьана:

«Алат Залай, шейтIан! 
Пак Каламда кхьенва: 

«Икрамни виридан 
Худа Аллагьдиз ая, 

къуллугъни – Гьадаз!»

Дустар, ихьтин синагъриз аватмир.  
Зун Исайя пайгъамбарди лагьанвай 

Аллагьдин къуллугъчи я: «За Жуван уьмуьр 
Жуван инсанрин паталай гуда!»

Ибур вуч 
рахунар я! За 

Исадихъ галаз жуван 
вахтни фуьрсет 

квадарзава. Зун герек 
фадлай гъавурда 

акьадай!
Зун акахьнава ва 
идан гъавурда 

акьвазмач…

Дустар, и 
дагъдин кIане 
чка дуьзарна 
анал къваза.

Петру, Якьуб ва 
Ягья, куьн Захъ 
галаз ша! Чун 
йифиз санал 

дагъда амукьда.

са гафуналди яшамиш хьана кӀанда.”» Ахпа иблисди Ам пак 
шегьердиз гъана ва Аллагьдин КIвалин виридалайни кьакьан 
чкадал хкажна лагьана: «Вун Аллагьдин Хва ятIа, инлай агъуз 
хкадара. Вучиз лагьайтIа икI кхьенва: “Аллагьди Вичин малаикриз эмир ганва хьи, 
Ви кIвач къванцихъни галукь тавурай лугьуз Вун гъилерал алаз тухурай.”» Исади 
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За куьн чараз 
гъана хьи, квез 
руьгь гун патал.

Муса ва Ильяс 
пайгъамбарарни Дагъда 

Аллагьдихъ галаз гуьруьшмиш 
хьана Адавай гуж къачунвай.

Йифиз Петру, Якьуб 
ва Ягья вилер буьркьуь 
ийидай кьван гужлу 
эквини ухварай авудна. 
Исадин пекер лацу хьана 
цIарцIаз гуз акъвазна. 
Ада Мусадихъни 
Ильясахъ галаз 
суьгьбетарзавай.

Ахпа экв 
кьвахьна ва 
Исадин акунар 
эвелан хьтиз 
хъхьана. 

Экуьнахъ 
фадмаз 

кьуд итим 
дагъдай 
эвичIна. 

адаз лагьана: «Мадни икӀ кхьенва, “Жуван Худа Аллагь 
синагъ ийимир”» Иблисди мадни Ам кьуна гзаф къакъан 
дагъдиз акъудна. Адаз дуньядин вири пачагьвилерни 
тарифар къалурна икI лагьана: «Вуна ярх хьана заз икрам 
авуртIа, за ибур вири Ваз гуда.» Исади лагьана: «Ред хьухь 
ШейтӀан! ИкI кхьенва: “Худа Аллагьдиз икрама ва тек Адаз 
къуллугъ ая.”» Идалай кьулухъ иблисди Иса туна фена ва 
малаикар атана Адаз къуллугъна.

Маттай 17:1–9
Ругуд югъ алатайла Исади Вичихъ галаз тек Петру, Якьуб ва 
адан стха Ягья кьуна кьакьан дагъдиз акъатна. Анал абурун 
вилик Адан акунар дегиш хьана. Адан чини рагъини хьтиз 
цIарцIар гана ва пекер экв хьтиз лацу хьана. Садлагьана 
абуруз атана Исадихъ галаз рахазвай Мусани Ильяс акуна. 
Петруди Исадиз лагьана: «Худа, чаз инал жен хъсан я. Ваз 
кIанзаватIа, за пуд алачух ягъан: сад Ваз, сад Мусадиз ва 
сад Ильясаз. Ам гьеле рахазмаз,садлагьана абурун винел 
цIарцIар гузвай са циф атана ва цифедай са ванци лагьана: 
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Алатай йифиз хьанвай  
кIвалахрикай  рахан паталай заз 

гаф амач… Зун гъавурда 
акьвазва хьи, Иса 

Мусадилайни 
Ильясалайни 

гзаф чIехи я!

Дуьз я. Абуру анжах Адан 
иниз къвен гьазурнава… Иса 

Вич Аллагьдин пачагьвилин 
са пай я!

Заз цаварай и гафар 
лугьузвай ван атанвай тир: 
«Иса Зи рикI алай Хва я. 

Адан гуьгъуьна чур ва 
Адан чIалаз килиг.»

Зазни ам 
акуна, Ягья ва 

за ваз лугьун хьи, 
Иса Месигь я, 

Дири Аллагьдин 
Хва!

Петру, заз ви и гафарин 
ван атана: «Агъа, чун ина 
аваз хъсан хьана. Ша чна 
ина пуд кума эцигин: сад 

Ваз, сад Мусадиз, 
садни Ильяс 

пайгъамбардиз…»

Дустар, За квез 
лугьузва: Инсандин Хва 

кьейидалай кьулухъ 
чандал хкведалди акур 
аламатдикай садазни 

лугьумир! 

Зун там гъавурда 
акьвазвач, анжах чна 

гаф гузва хьи, садазни 
лугьудач.

Якьуб, Ягья ва зун, Петру 
Iалахъ я хьи, Аллагь ча 

галаз я. 

Дустар, ша чун санал 
Ярусалимдиз фин.

«Им Зи рикI алай Хва я, Зун Адалай гзаф рази я; Адаз яб це!» 
Шагирдриз и гафар ван хьайила абур чин чилелна алабар хьана ва 
абуруз гзаф кичIе хьана. Анжах Исади атана абурук гъил галукьарна 
лагьана: «Къарагъ. КичIе жемир.» Абуру кьил винизайла, Исадилай 
гъейри мад садни акунач. Абур дагъдай эвичIдамаз Исади абуруз 
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Исади къарар кьабулна Песах суварриз 
Ярусалимдиз фин… Вичин шагирдрихъ 
галаз Ам Зейтун дагъдиз атана.

Назаретви 
Иса аку!

Инал абурал Ярусалимдиз физвай бязи 
Галилеядин зияретчияр гьалтна…

Чи Галилеядин 
машгьур 

пайгъамбар!

Иса шегьердиз 
гьахьайла, чна 

са йуьруьш авуна 
кIанда!

Галилеядин жемятар, 
ша чун Адалай 

элкъвен… чна Адаз 
Месигьдиз хьтиз алхиш 

ийин! Им дугъриданни са 
гужлу агьвалат жеда!

Иса, чна 
хаишзава, садра 
хьайитIани чи и 

ният кьабула! Зун рази я…

А хуьруьз алад, ана 
квез са хам шаркIунтI 

гьалтда. Ам ахъайна Зи 
патав гъваш…Зун адан 

винел ацукьда…

эмир гана: «Инсандин Хцел чан хквер кьван квез акурди
садазни лугьумир.»

Маттай 21:1–17
1.Абур Ярусалимдихъ эгекьна Зейтундин дагъдал алай 
Вифагиядиз атайла Исади кьве шагирд ракъурна абуруз икI 
лагьана: «Куь вилик галай хуьруьз чур, квез ана кутIуннавай 
са лам ва патавни ламра бала жагъида. Абур ахъайна Зи патав 
гъваш. Квез гаф лагьай кас хьайитIа, адаз «ибур Худадиз 
герек я» лагь ва ада абур гьасятда ракъурда.» И кIвалах 
Заккария пайгъамбарди лагьанвай и гафар кьилиз акъатрай 
лугьуз хьанва: «Ярусалимдиз икI лагь: «Килиг, ви пачагь ви 



• 54 •

Куьне ламрак 
вучиз кягъзава?

Ам машгьур пайгъамбар 
Назаретви Исадиз герек 

я. Чна ам ваз 
хкида.

Ша чна йуьруьшдин 
паталай зейтундин 

хилер хан!

Гила и хилер 
пай ая!

Чун Ярусалимдиз гьахьайла 
гьуьрмет хуьн паталай жуван 

пекер рекьел вегь. Аялар, 
куьне цуькер жагъура!

АкI ятIа къачу.

Назаретви Иса, гзаф 
яшамиш хьухь!

Давудан Хва, 
Месигь!

Гьасанна!

патав къвезва, ам муьтIугъ я ва ламрал, супадин винел 
алаз къвезва.» Шагирдри фена Исади эмир гайивал авуна. 
Абуру ламни адан бала гъана, чпин пекер абурун винел 
туна ва Иса абурун винел ацукьна. Гзаф жемятди чпин 

пекер рекьел акайна, муькуьбуру тарарин хилер атIана 
рекьел акайна. Адан вилик физвай ва гуьгъунаваз къвезвай 
инсанри гьарайзай: «Давудан Хвадиз шукур хьурай!» 
«Худадин тIварцел къвезвайди берекетлу я!» «Виридлайни 
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Куьне гьим 
алхишзава?

Назаретви 
Иса, цIийи 

пайгъамбар!

Им вуч лагьай 
чIал я?

Римвийри и кIвалахдикай 
хабар кьуна хьуй фадмаз чпин 

аскерар рахкурда…

Йуьруьш атана Аллагьдин КIвалив 
эгекьна… хчалчияр, начагьбур ва ажуз 
инсанар Адан гуьгъуьна гьатнай…

Квахь алат инлай, чиркин 
инсанар! Куьн михьи туш ва 
Аллагьдин КIвализ гьахьиз 

ихтияр авач!

Зи ажузвилиз фикир 
гумир; Исади зун 
сагъар хъийида!

Гила аялри Исадиз алхишиз башламишна.

Назаретви 
Исадиз шукур 

хьурай!

Секин хьухь, им 
Аллагьдин КIвал я!
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Ваз и аялрин ван къвезвачни? 
Вуна абуруз гьарайиз ижаза 

гузвани?… Абур секинара ва и 
пак чкадиз гьуьрмет ая!

И пак чкадиз 
гьуьрмет!

Бес и инсанри и 
пак чкада затIар 
къачуз маса гун 

айиб тушни?
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Вири инай 
акъата!

Куьнни! Куьн пак тушир инсанар 
я! Куьне Аллагьдин 

КIвале алвер 
ийиз Пак Каламдиз 

гьуьрметсузвал 
къалурзава. Аллагьди 
лагьанва: «Зи кIвал 

вири халкьарин дуьаяр 
ийидай кIвал я.» 

Амма куьне ам…

…угърийрин 
макандиз 

элкъуьрнава!

Вуч хъсан! КичIе 
тийизвай пайгъамбар 
я! Аллагьдин КIвале 

ийизвай и алвер 
беябурчивал я!

Ва хийирар гьидаз 
жезва? Чкаяр чIехи 
алверчийриз маса 

гузвай чIехи кешиш ва 
фарисейриз…

цава авайдаз шукур хьурай!» Иса Ярусалимда гьахьайла, 
вири шегьер «Им вуж я?» лугьуз гъулгъулада гьатнай. 
Жемятди жаваб гана: «Им Иса я, Галилеядин Назаретдай 
атанвай пайгъамбар.» Иса Аллагьдин КIвализ гьахьна 
ана къачуз–маса гузвайбур чукурна, пул дегишарзай 
ва къурбандиз гъизвай лифер маса гузвайбурун стулар 

чукIурна. Абуруз икI лагьана: «Кхьенва хьи, “Зи кIвалин 
тIвар дуьа ийидай кIвал жеда”, амма куьне ам къачагърин 
мукуз элкъуьрнава.» Буркьуьбурни кьечIибур Адан патав 
атана ва Ада Аллагьдин КIвала абур сагъарна. Амма кьилин 
кешишриз ва Къанундин муаллимриз Адан мягьтелардай 
крар ва Аллагьдин КIвале «Давудан Хциз шукур хьурай!» 
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Гила чна фикирда 
кьунвай вири шейэр 
акахьна-какахьна!

Чи хийирарни фена, 
гила чна вуч ийида?

Ша чна и Вич  
Месигь я лугьузвайдаз  

жаваб гуз эверин. Вичин 
ихьтин амалрин гъавурда  

кутурай.

Вуна Вун вуж 
гьисабзава? 

Хъсандаказ эцигнавай 
къайда чукIурна элек-

велек ийизва! Ваз и 
крар ийидай ихтияр 

гьида ганва?
Ваз Зи ихтиярдин 
субут кIанзавани? 

И Аллагьдин КIвал 
чукIура ва За ам 

пуд йикъан къене 
цIийи хъилелай 

эцигда!

Ваз чаз вуч 
лугьуз кIанзава, 
кьиса ахъайиз 
кIанзавани?

Ида акьул там 
квадарнавайди я! И 
Аллагьдин КIвал эцигун 
паталай 46-йис фенва ва 

Ида ам пуд йикъан 
къене эцигзава?

Им дугъриданни кьиса тир. Иса Аллагьдин цIийи кIвал тир 
Вичин бедендикай рахазвай!.. ЧкIана, кьена, Адал пуд лагьай 
юкъуз кьейидалай кьулухъ чан хкведа. 
Исадал кьейидалай кьулухъ чан хтайла, Адан шагирдар и 
гафунин гъавурда акьуна.
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Идалай са тIимил кьван вахт алатайла, Исадин 
душманар тир фарисеяр чIехи кешиш Каяфадин 
регьбервилелди санал кIватI хьана.

Бес чна вуч ийин? 
Адан аламатар 
асулбур я!

Адан чирвилери чи 
ихтиярар зайифарзава… 

вири инсанар Адан 
гуьгъуьна физва.

Чна им икI туна хьуй Ада Вичин 
кьилел гзаф инсанар кIватIна 
революция ийин мумкин я ва 

адан нетижада…римвийри чпин 
аскерар рахкурда…Аллагьдин 

КIвал чукIурда ва чи чкани, 
миллетни къирмишда.

ЧIехи кешиш Кайафа, куь 
фикир вуч я?

За фикирзава 
хьи, вири миллет 

къирмиш хьунилай 
са инсан рекьин 

хъсан я.

Зун там рази я! Дугъри я! Чаз 
яшамиш жез 

кIанзаватIа, Иса 
кьена кIанзава.

Чна Адан шагирдрикай сад, Ягьуд 
чи патахъ ялна…

лугьуз гьарайзавай аялар акурла, хъел акатна. Абуру 
жузуна: «Ваз и аялри лугьузвай гафарин ван къвезвани?» 
Исади «Ван къвезва» лагьана. «Куьне садрани “Вуна тариф 
аялрин ва таза аялрин сиве кутуна” гафар кIелначни?» 
Исади абур туна шегьердай акъатна Вифаниядиз фена ва 
йифиз анал амукьна.

Ягья 11:47–50
Ахпа кьилин кешишри ва фарисейри Агъсакъалрин 
КIваталдиз эверна лагьана: «Чна вуч ийин? И инсанди 
гзаф аламатар ийизва. Чна адаз кьилиз акъудиз гайитӀа, 
вири Адахъ чIалах жеда ва ромавийри атана чи чкани, чи 
миллетни чпин гъилиз къачуда.» Абурукай сада, а йисуз 
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Исадин кIвалах 
пуч я. За, Ягьуда 

жуван гележег Адан 
агалкьунрилай аслу авунвай 

тир. За умудзавай хьи, Ада, 
Месигьди азадвилин гьерекатдиз 

регьбервалда… идан чкадал 
Ада виликтарна… 

Зун алцур хьана. Зун аюх 
тахьайтIа, вири пуч жеда.

Гила амай са 
рехъ…

…Адан душманрин 
патав фена абуруз Ам 

кьаз куьмекун.

Зун чIалах я, чи 
чIехибуру дугъри 

лугьузва Исади чи миллет 
четинвилерин кIаник 

кутазва! 
За къарар 
кьабулна!

Са шумуд югъ алатайла, йифиз…

Им зун я, 
Ягьуд…

Вуч хьсан Ягьуд, 
вун жуван гафунин 

кьилел къвазна.

За квез 
Ам маса 

гуда.

Ягьуд, вуна 
чи миллетдиз 

чIехи са къуллугъ 
авуна. Чун ваз 
 гзаф буржлу я.

Рази я! Къанни 
цIуд гуьмуьшдин 
пул! Им Иса маса 
гунин къимет я!

Пул ина ава; 
гила хъсан вахт 

гуьзлемишна 
кIанзава.

Игьтиятлу хьухь: 
инсанар алай чкадал 

ваъ, жемятди Адан пад 
къуртIа, Ам кьаз жедач.

Йиф хъсан я…ам 
чи вахт я!

кешишрин кьиле авай Кайафади абуруз лагьана: «Квез са затIни 
чизвач! Гъавурда акьвазвач хьи, вири халкь къирмиш хьунилай, 
са инсан халкьдин паталай рекьин хъсан я.»

Маттай 26: 3–5, 14–16
Гьа чIавуз кьилин кешишарни жемятдин агъсакъалар кешишрин 
кьилевай Кайафа лугьудайдан гьаятда кIватI хьана ва Иса чинеба 
кьуна рекьин меслятна. Амма абуру икI лугьузвай: «Чна и кIвалах 
байрамдиз ийидач, тахьайтIа жемятди къал акъудда. 
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ЧIехи кешишдин 
къуллугъчийри Иса 
жагъурзавай вахтунда 
Ам Вичин шагирдарни 
галаз са шумуд гьафте 
чуьнуьх хьана…

Дустар, къенин юкъуз Песах сувар я. 
Петру ва Ягья, алад, фена чаз Песахдин 

суварик недай затIар гьазура.

Хьурай, Агъа. 
Бес гьина? 

Гьидахъ  
галаз?

За Ярусалимда са чIехи 
кIвал кьунва. Куьне фена 
ам жагъурна кIанзава…

…Куьн шегьердиз гьахьайла, 
квез яд авай кутар гвай са итим 

гьалтда. Гьадан гуьгъуьна 
аваз фена, гьам гьахьай 

кIвализ куьнни гьахьа. Чи 
чка анаг жеда.

Исади заз мад ихтибарзавач…амма пул кIватIдайда хьиз 
заз Песах сувариз гьазурвилер аквадай ихтияр авай тир …

ва гьакI заз чун кIватI жезвай  
чка чир жедай.

Ахпа за 
чIехибуруз 

лугьудай ва абуру 
Ам кьадай.

Са шумуд сят алатайдилай кьулухъ…
Яд авай кутарар 
гвай папар, ина 
гъейри-ади са 

затIни авач.

Ам гьам хьана 
кIанзава! Ша адан 

гуьгъуьна гьатна фин!

Амма заз кутар гваз физвай са итим 
аквазва, им гъейри-ади я! Им гьа 

итим жен мумкин ятIа?
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Дуьз я… …инаг я!

…и чIехи 
кIвал Исадиз 

кIандайвал гьазурнава…
килиг, вири лазим 

тирвал я.

А нянихъ… Дустар, и Песахдин фу Заз квехъ галаз Зи 
азаб-азиятдин вахт алукьдалди нез кIандай! 
Куьн яшамишрай лугьуз За азабар чIугвана 

кьена кIанзава.

А береда ЦIикьвед шагирддикай Ягьуд Искариота кьилин 
кешишрин патав фена лагьана: «За Ам квез маса гайитIа, 
куьне заз вуч гуда?» Абуру Ягьудаз къанни цIуд гимиш пул 
теклифна. А вахтунилай Ягьуда Иса маса гун патал хъсан 
кутугай вахт жагъуриз кьил кутуна.

Лука 22:7–12
Гъвар галачир фарин сувардик адет тирвал тукIвадай Песахдин 
кIел къурбанддиз акъуддай югъ атана. Исади Петрудизни 
Ягьядиз «Алад,фена чаз Песахдин суварик недай затIар гьазура», 
– лагьана. Абуру хабар кьуна: – Ваз чна тIуьн гьина гьазурна 
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И чка заз тур, заз 
Исадин патавай 

ацукьдай 
ихтияр ава!

Абур масадин къерехда 
ацукьдамаз са гьуьжет 
къарагъна…

Садрани! Зун инал ала ва 
санизни фидач! Чун вири са 

дестеде авачни?

Дуьз я! Садни артух туш!

Дустар, 
къваза! Куьне 

куь чкаяр 
кьадайдилай 

вилик…

Мажусийрин арада пачагьри 
чпин халкьарал агъавал ийизва, 
абуру чпин халкьар гужуналди ва 
хенжелдивди идара ийизва, амма 

куь арада акI тахьурай…
…куь буржу 

са-садаз 
къуллугъ 
ийин я.

Ахпа… Ада 
вучзаватIа 

килиг!
Зун гъавурда акьвазвач! 

Ам михьивилер ийиз 
гьазур хьанвайдаз ухшар я.
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Вуч? Ваз вуч 
ийиз кIанзава?

…зи кIвачер 
чуьхуьн?

Агъа, зи кIвачер? Ваъ, 
вуна садрани зи кIвачер 

чуьхуьдач!

Вун За 
исятда ийизвай 

кIвалахдин 
гъавурда гила 
акьадач, амма 

геж акьада… За ви 
кIвачер чуьхуьн 

тавуртIа, ваз Захъ 
галаз пай жедач…

ва вун Зи дуст 
жедач.

ГьакI ятIа, за зи гафар 
къахчузва, тек зи 

кIвачер ваъ, кьилни 
гъилерни чуьхуьх!

Гьамамар  
авунвай инсанди са 

кIвачер чуьхвена 
кIанзава, куьн 

исятда михьи я…

…амма вири 
ваъ.

И гафар 
лугьудайла 

Исади Ягьуд 
Искариотакай 
фикирзавай…

Муаллим алчалмиш 
хьанва! Им са 

къуллугъчиди авуна 
кIанзавай кIвалах я!

Исади куьтягьайла лагьана…

Куьн За авур 
кIвалахдин гъавурда 

акьунин? Куьне 
Заз Муаллим ва 

Агъа лугьузва, Зун 
дугъриданни ам я. Гила 

куь Агъа яз Закай куь 
къуллугъчи авуна, квез 
са мисал туна. Куьнени 

са-садаз гьакI ая.

кIанзава? Исади абуруз жаваб гана: «Куьн шегьердизгьахьайла, 
квел яд авай кутар гвай са итим гьалтда; гьадан гуьгъуьна аваз 
фена, гьам гьахьай кIвализ куьнни гьахьа. А кIвалин иесидиз 
“Муаллимди Вичин шагирдрихъ галаз Песахдин тIуьнар авай 
кIвал гьим я лугьуз хабар кьазва” – лагь». Адани квез винел 
алай вири гьазурнавай чIехи са кIвал къалурда. Гьана Песахдин 
тIуьн гьазура. 

Ягья 13:2–11, 21–30
Нянин хуьрек недай вахтунда иблисди Исадиз хаинвал ийидай 
фикир Шимонан хва Искариот Ягьудан рикIе кутунвай. Исадиз 
Бубади вири шейер Вичин ихтиярда ганвай ва Вич Аллагьдин 
патавай атана Аллагьдин патав хъфидай чIал чизвай тир. Ам 
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Фу нез башламишайла, Иса 
ва Адан илчийри абурун 
улу бубаяр Египетдай акъат 
тавунмаз ана яшамишнай четин 
вахтар рикIел хкун паталай 
туькьуьл векьер тIуьна.

Дустар, За квез са 
пис хабар гуда. 
Квекай сада Зун 

маса гуда.

Эгь, Захъ галаз фу 
незвай сада…

Вуч? Им мумкин яни? 
Вуч пис кар жеда!

Чакай ни 
ахьтин 

кар ийиз 
мумкин я?

За умудзава, Вун 
закай рахазвач.

…белке 
зун я? Шимун Петруди Ягьядиз ишара авуна 

лагьана: Адавай чира ам гьим ятIа…чна а 
кIвалахдин вилик пад кьада.

суьфредилай къарагъна, Вичин винелай алай пекер хтунна 
ва юкьвал са дасмал алчудна. Ахпа Ада тасиниз яд цвана 
ва Вичин шагирдрин кIвачер чуьхуьз юкьва кутIуннавай 
дасмалдив кьуру ийиз башламишна. Иса Шимон–Петрудихъ 
агатайла ада: «Худа, Вуна зи кIвачер чуьхуьдани?» лагьана. 
Исади жаваб яз адаз лагьана: «За гила вуч ийизватIа вун 
гъавурда акьадач, амма са тIимил геж гъавурда акьвада. 
Петруди Адаз лагьана: «Вуна зи кIвачер садрани чуьхуьдач!» 
Исади жаваб гана: «За ви кIвачер чуьхуьн тавуртIа, ваз 
Зи патав чка жедач.» Шимон–Петруди Адаз лагьана: «Тек 
зи кIвачер ваъ, гъилерни кьилни чуьхуьх.» Исади жаваб 
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Иса, ам 
вуж я?

За и кIус 
фу гьидаз…

…бадида 
кутуна гайитIа 

гьам я.

Ийиз кIанзавай кIвалах 
фадмаз ая!

Акунани? 
Гьихьтин 

гьуьрмет я!

Эгь, Ада Ягьудаз 
гьуьрмет къалурна, 

тушни?

Ягьуда а фудин кIус сивиз 
вегьейла къарагъна фена…

Йиф тир…

Ягьуд гьиниз 
фена?

Чидач. Белке Исади 
адаз са затI къачуз 

тапшурмишна…

…тахьайтIа, гьамиша 
Песах сувардиз 
ийизвай хьтиз 

кесибриз са шей це 
лагьанва.

гана: «Эхъвенвайдаз са кIвачер чуьхена кIанзава, вучиз 
лагьайтIа, адан вири жендек михьи я. Куьнни михьи я, 
амма вири ваъ.» Исадиз Вичиз хаинвалзавай инсан вуж 
ятIа чизва лугьуз «куьн вири михьи туш» лагьана. И гафар 
лагьайдалай кьулухъ Исадин руьгьдин секинвал квахьна ва 
Ада ачухдаказ лагьана: «За квез авайвал лугьузва: квекай 

сада Заз хаинвалда.» Шагирдри Ам гьидакай рахазватIа 
чин тийиз, акахьна сад садаз килигзавай. Шагирдрикай 
сад, Исадин рикI алайди, Адак агатна ацукьнавайтир. 
Шимон–Петруди адаз ишара гана хьи, ада Исадивай Ам 
никай рахазватIа жузурай. А шагирдди вичин кьил Исадин 
хурудал туна хабар кьуна: «Худа, ам вуж я?» Исади жаваб 
гана: «За фудин кIус кьежирна гьидаз гайитIа, гьам я.» Фу 
кьежирна Шимон Искариотан хва Ягьудаз гана. Ягьуда фу 
къачурдалай кьулухъ адан къене Шейтан гьатна. Исади 
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Ягьуд фейидалай 
кьулухъ Исади фу нез 
ишара гана. Ада хийир-
дуьа гуз башламишна… Чаз и фу 

ганвай Аллагь, 
Ваз шукур 

хьурай!

Ада фу тике-тике авуна 
абуруз пайна…

…амма алава хъувуна…

…къачу ва неъ; 
им куь рекье 

къурбандзавай 
Зи беден я.

адаз «Ийизвай кар фадмаз ая!» лагьана. Амма суьфредихъ 
ацукьнавайбурукай садни Исади а гафар вучиз лагьанатIа 
гъавурда акьунач. Ягьудав пул хуьзвай къаб гва лугьуз 
абурукай бязибуру фикирна хьи, Исади Ягьудаз: «чаз 

сувардиз лазим къведай шейэр къачу» тахьайтIа «кесибриз 
са затI це» лугьузва. КIус кьабулайдалай кьулухъ Ягьуд 
акъатна фена. Йиф тир. 
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Фу тIуьрдилай кьулухъ Исади 
сукIра къачуна шукур авуна…

…Чаз чехирдин 
майваривди 

хушивал гузвай 
Аллагь, Ваз шукур 

хьурай…

Ахпа алава хъувуна…

… и чехир За куьн патал авадарзавай Зи иви 
я. Ам гзафбурун гунагьрилай гъил къахчун 
паталай авахьда. Зи ажалди Аллагьдинни 

инсанрин арада цIийи 
Икьрар кутIунда.

Ахпа Исадини адан илчийри фу тIуьна 
куьтягьна манияр лагьана.

Зун рикIел хкун патални гьа икI ая.

Адалай кьулухъ абур Ярусалимдай акъатна.

Ада чун 
гьиниз 

тухузва?

Лука 22:19–20
Ахпа Ада фу къачуна, Аллагьдиз шукур ийиз фу nике-тике 
авуна, ам абуруз гана ва лагьана: «Им Зи беден я, куьн 
патал къурбандзавай. ИкI айиз Зун рикIел гъваш.»  Нянин 
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Исани Адан шагирдар Кедрон камай фена… Кедрон вацIалай алатна абур Зейтун 
дагъдиз акъахиз башламишна.

Дустар, За куьн 
хабардар ийизва: и 

йифиз куьне вирида 
Зун туна катда…

Петру…къе йифиз кIекре 
кьведра гьарайдалди вуна 
пудра Зун ваз чидай кас 
туш лугьуда Зун инкар 

ийида!

Муькуьбуру 
Вун туна 

кататIани, за ийидач. 
Зун Вахъ галаз 

санал рекьидай 
чкадиз атайтIани, 
Вакай са чIавузни 

инкар ийидач.

Абур Гефсимания лугьузвай багъдиз фена…

Инал ацукI…Зун 
Петру, Якьуб ва 
Ягьядихъ галаз 
са тIимил кьван 

вилик фида.

тIуьнилай кьулухъ Исади мад гъиле сукIра кьуна лагьана: «И чехир Зи иви 
я, куьн патал авадарнай. Им  кутIунзавай ЦIийи Икьрар я. 

Марк 14:26–72
Абур Аллагьдиз мани кIелна Зейтун дагъдиз фена. Исади абуруз лагьана: 
«Куьн вири Зун туна фида, вучиз лагьайтIа икI кхьенва: “За чубан яна 
кьейила, хпер гьар сад санихъ чкIида.” Амма Зун чандал хтайла квелай 
вилик Галилеядиз фида.» Петруди лагьана: «Вирида Вун туна фейитIани, 
за Вун туна фидач. Исади жаваб гана: «За ваз дуьз гаф лугьузва, къенин 
йифиз кIекре къведра гьарай тавунмаз вуна Закай пудра кьил къакъудда.» 
Амма Петруди лап рикӀивай лугьузвай: «Лазим хьайитIа, зун Вахъ галаз 
санал рекьизни фида, амма садрани Вакай кьил къакъуддач.» Муькуь вири 
шагирдрини гьакI лугьузвай. 
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Исади Вичихъ галаз и пуд шагирд тухвана… Дустар, Зи рикI дерин хажалатди незва!

Куьн ксун тавуна инал 
Захъ галаз акъваз. За 

фена дуьа ийида…

Абба, Буба! Валай алакь 
тийидай кар авач. И 

дегьшетлу кIвалахар Зи 
кьилел къвез тамир…

…ятIани Заз 
кIандайвал ваъ, Ваз 
кIандайвал хьурай!

Иса руьгь жагъурун паталай Вичин 
шагирдрин патав атана, амма…

…Симон! Вун 
ксанвани? 

Вавай са сятда 
уяхдиз акъвазиз 

хьаначни?

Абур Гефсимания лугьудай чкадиз атана ва Исади Вичин 
шагирдриз лагьана: «За дуьа ийир кьван куьн инал хьухь» 
Ада Вичихъ галаз Петру, Якьуб ва Ягья кьуна тухвана. Ада 
рикӀи рикӀ тӀуьна ва гзаф дарихвили гьатна. Ада абуруз 
лагьана: «Зи чан акьван дарих хьана хьи, тIимил ама рекьин. 
Захъ галаз амукьна уях хьухь.» Са тIимил кьван вилик 
фена Ам чилел ярх хьана ва дуьа авуна хьи, мумкин ятIа 
и вахт Вичелай алатна фирай. Ада икI лагьана: «Чан Буба, 
Ваз вири крар ийиз мумкин я. И бади Зи кьилелай къахчу. 
Амма Заз кIандайвал ваъ, Ваз кIандайвал хьурай.» Ахпа Ам 
Вичин шагирдрин патав хтана акуна хьи, абур ксанва. Ада 
Петрудиз лагьана: «Симон, вун ксанвани? Вавай са сят уях 
амукьиз хьаначни? Уях хьана дуьа ая хьи, куьн синагъдиз 
ават тавурай. Руьгь уях я, беден зайиф.» Ам мадни са тIимил 
яргъаз фена вилик авур хьтиз дуьа авуна. Ам хтайла мадни 
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Уях хьухь, синагъра 
мягькем жен патал 

дуьаяр ая…

Килиг, руьгьдиз кIан 
хьайитIани, беден 

зайиф я.

А вахтунда…багъдин 
чапардин вилик…

Ягьуд, тарарин 
кIаник гзаф мичIи я. И 
Иса гьихьтинди я? Чна 

гьим кьан?

За низ темен гайитIа, 
Ам Гьам я!

Зи вахт атана 
агакьнава! Зун 

гунагькаррин гъиле 
гьатзава. Къарагъ! 

Ша! Зун маса 
гузвайди мукьвал я.

Салам, 
Муаллим!

акуна хьи, абур ксанва, вучиз лагьайтIа абурун вилер залан 
хьанвай. Абуруз Адаз вуч лугьудатIа чизвачир. Пуд лагьай 
сеферда хтайла, Ада абуруз лагьана: «Куьн мадни ксанвани. 
Ял язавани? Бес я! Вахт атана агакьнава. Килиг, Инсандин 
Хва гунагькаррин гъилиз гузва. Къарагъ! Ша фин! Зун маса 
ганвайди къвезва!» 
Гаф Исадин сиве амаз цIукьвед шагирдрикай сад – Ягьуд атана 
агакьна. Адахъ галаз кьилин кешишри, къанундин муаллимри 
ва агъсакъалри ракъурнавай, хенжеларни хакар гвай гзаф 
инсанар атана. Иса гъиле ганвайда абуруз лишан гана: «За 
гьидаз темен гайитIа, Иса гьам я; Ам дустагъ авуна твах.» 
Гьасятда Ягьуда Исадин патав атана, «Муаллим!» лагьана, 
Адаз темен гана. Патав гвай инсанри Ам кьуна дустагъ авуна. 
А береда Исадин патав гвайбурукай сада вичин хенжел 
акъудна кьилин кешишдин къуллугъбандин яб атIана. Исади 
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Сад лагьай мягьтелвилелай кьулухъ 
шагирдар чеб чпел хтана… Гила куьн чинеба, йифиз чун кьаз атанва! 

За ваз исятда ийидайди-ийида!

Вуна жуван 
уьмуьрдин 

эхирдалди им 
рикIел хуьда!

АЙ!
Петру, вуна 

жуван хенжел 
къахчу!

…вучиз лагьайтIа тур 
винизайбур тураникай 

рекьида!

Зун кьан патал 
куьн къачагъ кьаз 
фидайвал турарни 

вагьамар гваз атанва.

Зун квехъ галаз гьар са 
юкъуз Аллагьдин КIвале жезвай, 

куьне Зал гъил хкажначир. Амма гила 
куь девран алукьнава, мичIивилин 

девран гъалиб хьанва.
Исади Вич кьаз гузва…им акурла Адан 

шагирдар Ам туна катзава.

лагьана: «Куьн вучиз Зун кьан патал къачагъ кьадай хьиз, 
хенжелар ва хакар гваз вилик акъатнава? Зун йикъа квехъ 
галаз авай, Аллагьдин КIвале акьулар гузвай, амма куьне 
Зун къунач. Амма Пак Кхьинар кьилиз акъатна кIанзава. 
А чӀавуз вири шагирдри Ам туна катна.
Исадин гуьгъуьна аваз са пекни алачир, винел яргъан 
вегьенвай са жегьил физвай. Абуру ам кьурла, ам вичин 
яргъанни туна кьецIил яз катна. Абуру Иса кьуна вири 
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Аскерри Иса Зейтун дагъдай 
Ярусалимдиз тухвана. Абуру Ам гьиниз 

тухузва?

Зун яргъалай 
абурун гуьгъуьна 

гьатна фида.

Абуру Ам чIехи 
кешишдин 

кIвализ тухвана.

Зун гьаятдиз 
гьахьна абурун 
фикир вуч ятIа 

чирда!
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За и цIийи 
атанвай инсандиз 

ихтибарзавач…

Амни 
Исадихъ галаз 

авай тир…

Вун гьидакай рахазва? 
Назаретви Исадикай? Заз 

Ам чизвач!

Зун патаривай физвай тир…
къе гзаф мекьи я лугьуз, 
зун чим акъудиз атанва.

Дугъриданни? 
Амма вуна жува-жув 

са жуьре тухузва. 
Вунни Адан 

шагирдрикай 
сад я.

Яб це! За ваз 
лугьузва…

…заз а 
инсан 

чизвач!

И вахтунда чIехи кешишдин кIвале…
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Иса чIехи 
кешишдин патав 
тухвана, ада 
Сандригьундиз 
эверна: анал 
чIехи кешишар, 
тавратдарар ва 
агъсакъалар 
кIватI хьана…

За квез эверна  
хьи, Назаретви Исадин 

кIвалахдиз ахтармишунар 
ийин, вучиз лагьайтIа чи 

миллетдин чIехи 
марагъ къурхуда  

ава!

Адан машгьур крари инсанрин 
къайдаяр чIурзава, Адан 

революциядин фикирар Аллагьдин 
КIвализ ва чи диндиз акси тир 

лугьуз за Ам кьаз ганва…

Ам чи дувандиз 
гъваш, чна чи 

къанундиз тамашай Ам 
юхламишда. Шагьид 

атурай!

Заз Ада икI лугьудамаз ван хьана: 
 «Куьне и Аллагьдин КIвал чукIура ва За ам 

пуд йикъан къене цIийикIа эхцигда!»

Ам Аллагьдин 
тарифдикай ва Аллагьдин 

Ваъ, Ада акI лагьанач! 
Ада лагьана «За и инсандин 
гъилералди эцигнавай кIвал 

чукIурна инсандин гъил галачиз 
масад эхцигда!»

За кхьизва: шагьидар рази 
туш. Исади са жавабни гузвач…
кIватI хьанвайбур чпин арада 

пай хьанва ва акахьнава.

КIваликай акси рахана, 
чIалах жен четин я хьи, Ада 

жуьрэт авуна.

кешишрин кьилевай лап чIехи кешишдин патав тухвана 
ва вири кьилин кешишар, агъсакъалар ва къанундин 
муаллимар анал кIватI хьанвай. Петер яргъалай Адан 
гуьгъуьна аваз физвай ва кьилин кешишдин гъенел фена. 
Ада къаравулри галаз анал ацукьна, вичиз цIайин патав чим 
акъудзавай. ЧӀехи кешишри ва Агъсакъалрин КIватIалди 
Исадиз акси шагьидвилер жагъурзавай хьи, абурувай Ам 
рекьиз хьурай, амма жагъизвачир. Гзафбуру Адаз акси яз 
таб рахана шагьидвална, амма абурун гафар сад–садан 
кьилел къвезвачир. А береда садбуру къарагъна Адаз акси 
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Ша Аллагьдин КIваликай 
суьгьбетар къвазарун, вучиз 

лагьайтIа тахсиркарди жаваб 
гузвач… давамарун.. Иса, чаз ачух 

лагь: Вун дири 
Аллагьдин Хва 

Месигь яни?

Эгь, Зун я! 
Инсандин 

Бала цаварал алай цифераллаз, 
шукур хьайи Къудратлудан эрчIи 
патавай ацукьнаваз квез аквада!

Адан ихтилатар 
аси я! Мад чаз 

шагьидвилер герек амани? 
Адан аси ихтилатар квез 

виридаз ван хьана!

Куь фикир 
гьихьтинди я?

Ам кьена 
кIанзава!

Ва и Исади Вич Даниел пайгъамбардиз акунра 
акунвай Инсандин Бала я лугьузва- Аллагьдин 

патав жезвай ва вири миллетриз регьбервал 
ийидай ихтияр гвайди я!

Вуч аси 
вичелай рази я!

За кхьизва: и аси 
ихтилатри вири 

гьакимар тегькъирна ва 
чIехи кешишди вичин 

хъел къалурун паталай 
вичел алай парталар 

къазунна.

ихьтин таб шагьидвална: «Чаз Ада “За инсанри эцигнавай и 
Аллагьдин КIвал чукIурна пуд йикъан къене муькуь, инсандин 
гъилив эциг тижедайди эцигда” лугьудамаз ван хьана.» Амма 
абурун шагьидвилерни сад–садан кьилел къвезвачир. А береда 
кьилин кешиш кIвачел къарагъна, Исадивай хабар кьуна: «Вуна 
жаваб гудачни? И инсанри Ваз акси яз рахазвай шагьидвилер 
вуч я?» Амма Иса секин къвазна, жаваб ганач. ЧIехи кешишди 
мадни жузуна: «Вун Месигь – Берекетлудан Хва яни?» Исади 
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Уь
-у

ь-у
ь-у

ь! 

И кIвалах гьел авуна! Амма 
инсан рекьидай жаза…

…Римдин девлетдин регьберди 
тесдикь авуна кIанзава.

Дугъри я. Анжах адавай 
инсан кьеникьдал рахкур 

жеда. Ша, Песах 

суварриз незарет 
ийин паталай Иса 
Ярусалимда авай 

Пилатан патав 
рахкурун.

А береда гьаятда цIун къерехда…

Вунни Исадихъ 
галайбурукай 
сад ятIа зун 

мягьтел жедач!

Эгь, вун 
Галилеядай я! 
Ви рахунри вун 

маса гузва!

КIекре гьарайна…

Уь-
уь-

уь-уь!

За квез 
виликни 

лагьана ва 
кьин кьазва 
заз а Инсан 

чидайди туш!

Бес…. 
гьикI?

Гила зи рикIел 
Исадин гафар 

хтана: «КIекре кьведра 
гьарайдалди вуна Закай 
пудра кьил къакъудда». 

Гьеей, зун кичIек я…алчах, 
умудар авачир кичIек!

лагьана: «Зун я. Ва ваз Инсандин Хва Къудратлудан эрчIи 
пата ацукьна, булудрин винел алаз къведамаз аквада.» Кьилин 
кешишди вичин пекер кIарна. Ада жузуна: «Куьне идалайни 
гзаф шагьидрикай вучзава? Квез Адан негь авун ван хьана! 
Куьне вуч фикирзава?» Абуру вирида Исадин дуван авуна Ам 
рекьидай къарар кьабулна. Ахпа бязибуру Адаз тфу гуз хьана, 
Адан вилер кIевна гъутар вегьиз лугьузвай: «Пайгъамбарвал 
ая!» Къаравулрини Ам кьуна гатана. 
Петру гъенел алайла кьилин кешишдин къуллугъчи рушарикай 
сад атана. Вичиз чим акъудзавай Петру акурла, ада Петрудиз 
хъсандаказ килигна. Ада лагьана: «Вунни Назаретви Исадихъ 
галаз авай тир.» Амма Петруди хиве кьунач ва лагьана: «Заз 
вуна вуч лугьузватIа чизвач ва гъавурда акьазвач.» Ам къене 
авай гьаятдиз гьахьайвал, кIекре гьарайна. Къуллугъчи рушаз 
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Ягьудаз ван атана хьи, Сандригьунди 
Исадин дуван авуна.

Ам пашманвилив 
ацIана ва къанни цIуд 
гуьмуьш пул вахкун 
паталай Сандригьундиз 
телесмиш хьана…

Заз къанум хьана! За 
гунагьна! За тахсирар 
галачирди маса гана!

Заз ви пул 
лазим туш!

За тахсир 
алачир кас 
маса гана!

Чна вучда? 
Ам ви 

кIвалах я!

ЧIехи умудсузвиле аваз ам 
анай акъатна фена ва вичи-
вич кудна!

Пакагьан 
экуьнахъ 
Иса 
Пилатан 
патав 
тухвана. 

Петру анал акурла, ада мадни патав гвайбуруз 
лагьана: «Имни абурукай сад я.» Петруди мадни 

хиве кьунач. Са тIимил вахт алатайла Петрудин патав 
гвайбуру адаз лагьана: «Авайвални вун абурукай сад я, вун 

галилеяви я.» Петруди, вичиз няне гуз кьинар кьазвай: «Заз куьн 
рахазвай Кас гьим ятIани чизвач!» Гьасятда кIекре кьведлай сеферда гьарайна.  
А береда Петрудин рикIел 
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Сандригьундин уьзвиярни атана.

Фена гьакимдиз 
лагь хьи, чна дуван 
авурай лугьуз адан 

патав и къурхулу, Вич 
чувудрин пачагь Месигь 

я лугьузвай итим 
гъанва!

Амма чавай иниз 
гьахь жедач, инаг 

мажусийрин дарамат 
я. Аниз фейитIа чавай 

Песахдин тIуьн нез 
жедач.

Инал гуьзлемиш! 
Гьаким балхундал 

экъечIда.

Куьне и  
инсандик вуч 

тахсирар кутазва?

Гьаким Пилат, чи 
дуванди ам кьиникьдиз 

лайих акунва. 

Чаз садни 
рекьидай ихтияр 
авач лугьуз Ам 

куь патав гъанва…

…Халкь рекьяй 
акъудзавайди гъана лугьуз 

зун миннетдар я.

Тахсирар 
кутазвайди къенез 
гъваш. За жува адаз 

яб акалда!

Ви тахсир Жува-
жув чувудрин 

Пачагь Месигь 
лугьун я.

Зи пачагьвал и 
дуьньядай туш. 
АкI тиртIа, Зи 

къуллугъчийри 
Зун чувудрив кьаз 

гудачир.

Исади адаз лагьай гафар хтана: «КIекре кьве сеферда гьарай 
тавунмаз вуна Закай пуд сеферда кьил къакъудда.» Адан 
рикӀи хъуткьунна, ам шехьна 

Маттай 27:3–5
А береда Исадиз хаинвал авунвай Ягьудаз Исадин дуван 
авунвайди акурла ам пешман хьана. Къанни цIуд гимиш 
пул кьилин кешишриз ва агъсакъалриз вахгана лагьана: «За 
тахсир алачир ивидиз хаинвална гунагь авуна.» Абуруни 
жаваб гана: «Гила чна вучда? Ваз жуваз чида.» Ягьуда 
гимиш пулар Аллагьдин КIвале вегьена акъатна ва фена 
вичи вич кудна. 

Ягья 18:28–19:16
Ахпа чувудрин чӀехибуру Иса Кайафадин патавай гьакимдин 
дараматдиз тухвана. Экьуьн тир ва абур чеб мурдар тахьурай  
ва Песахдин тIуьнар нез хьурай лугьуз дараматдин къенез 
гьахьнач. Пилат къачихъ абурун вилик акъатна лагьана: 
«Куьне и Инсандик вуч тахсирар кутазва?» Абуру Пилатаз 
жаваб гана: «И Инсан тахсиркар туширтIа, чна Ам ви патав 
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Вун Пачагь 
яни? Эгь, Зун я. Асул Зун гьакъикъат 

лугьун паталай дидедилай 
хьана и дуьньядиз атанва. 

Гъакъикъат кIанзавай гьар 
са касди Заз яб акалзава.

Гъакъикъат? 
Гъакъикъат вуч я?

Ачух-ашкар Ам инсанар рекьяй 
акъудзавайди туш, философдиз ухшар я 

…я тахьайтIа фанатик я… амма и фарисейрин 
Исадиз акси авай тегькъирриз муькуь важиб 

себеб хьана кIанзава… За жагъурна кIанда…
заз алцур жез кIанзавач. Тахсиркар къаравулдин 

утагъдиз твах!

Ингье, Вич Пачагь я 
лугьузвайди къвезва!

Пачагь? Я гьезрет, ша! Чаз кефер 
чIугваз кIанзава… 
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Инал ацукь!
Вуч иер 

пачагьдин 
пек я!

И пек Ваз лап 
ярашугъ жеда, я 

гьезрет! Бес таж 
авач хьи!

Не, гила 
Ваз тажни 

хьана!

Имни Ви ланш!

Дустар, ша гила чна 
вирида фена Адаз 
лугьун: «Чувудрин 

Пачагь, Вун 
хвашкалди!»

Чувудрин 
Пачагь, 

Вун хваш-
калди!

И береда Пилат авай чкада…

Гзаф 
инсанар 

шегьердиз 
къвезва!

гъидачир.» Пилата абуруз лагьана: «Ам куьне жува кьуна куь 
Къанундалди Адан дуван я.» Чувудри адаз лагьана: «Чаз са 
касни кар атIана рекьидай ихтияр авач.» Абуру икI лагьана хьи, 
Исади Вичин кьиникьикай лагьай гафар кьилиз акъатрай. Пилат 
мадни гьакимдин дараматдиз гьахьна ва Исадиз вичин патав 
эверна Адаз жузуна: «Вун чувудрин Пачагь яни?» Исади жаваб 
гана: «Вуна жуван фикир лугьузвани, я тахьайтIа, масадбуру 
ваз Закай раханвани?» Пилата лагьана: «Зун чувуд яни? Вун 
зу гъиле ганвайди Ви халкьни кьилин кешишар я. Вуна вуч 
авунва?» Исади жаваб гана: «Зи пачагьвал и дуьньядай туш. Зи 
пачагьвал и дуьньядай тиртIа, Зи къуллугъбанри Зун чувудрин 
чIехибурун гъилера гьат тавурай лугьуз женг чIугвадай, амма 
гила Зи пачагьвал инай туш.» Пилата лагьана: «АкI ятIа, Вун 
Пачагь яни?» Исади жаваб гана: «Вуна лугьузва хьи, Зун Пачагь 
я. Зун гьахъ къалурун патал дидедилай хьана дуьньядиз атанва; 
гьахъ пата авайбуру вирида Зи ванциз яб гуда.» Пилата лагьана: 
«Гьакъ вуч я?» ИкI лагьана мадни къацихъ, чувудрин вилик 
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Пака чIехи Киш жеда – чувудрин 
виридилайни пак сувар Песах…

…дувандин гьаят 
вун акваз кIанзавай 
инсанрив ацIузва…

…абуруз вуна 
дустагъда авай сад 
ахъайна кIанзава.

Заз чизва. 
Зи кьилиз 
са фикир 

атана.

Чун вири Барабба 
ахъайниниз рази жен!

Рази я! Барабба!

Ам эсл дявекар я ва адаз 
Римвияр чукIурин паталай 
къачагъвиликайни менфят 

къачуз кичIедач.

Чун 
Миллетчийриз 
Барабба хьтин 
инсан герек я!

Ярусалимда яшамишзавайбур! 
Секин хьухь. Чаз куьне куь Песах 

сувар ислягьвиле къейдна кIанзава 
ва чIалах я хьи, вири зиярет 
ийизавайбур хъсан кьабулда.
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За куь рикIел хкизва, 
Римдин кьушун гужлу хьанва ва 

Антоний къаладай хуьзва, абуру гьар са 
проблемадин вилик пад кьарвал я.

Эхирни, куь Песах суваррин 
адетривди, за квез кIандай са 

дустагъ ахъайда.

Абурукай кьвед квез хъсан чизва: 
Иса ва Барабба. Квез за абурукай 

вуж ахъайна кIанзава?

Барабба!
Бараббадиз 

алхиш 
хьурай! 
Барабба 
ахъая!

Ада лагьайди чIехи 
пайгъамбар Назаретви Иса 

тирни? Римвийри Ам кьунвани? Мус? Себеб 
вуч я?

Заз инал гзаф 
миллетчияр ва мажусияр 

аквазва. Вуч пис!

…Инсанриз хабар авач…
тахьайтIа абуру атана Исадин 

пад кьадай.

Вуч къариба инсанар  
я! Абуруз гунагь авачир 

гьикметлу инсан кIан жедай 
чкадал са дявекар кIан 

хьана!

Зи фикирда завай и 
фарисейрин планариз 

мишат жедай!
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Секин хьухь! За кьве дустагъни 
куь вилик акъудда, куьнени 

килигна хъсандаказ хкягъа.

Къаравул! Исани 
Барабба иниз гъваш!

Ингье а инсан! Ваъ, Иса ваъ, 
Барабба!

Барабба! Чаз 
Барабба кIанзава! 

Ам ахъая!

Хашуниз ягъ! Иса 
хашуниз ягъ! Ам 

кьиникьдиз лайихлу я!

Эгь, Бараббадиз 
эвер! Вуна и 

халкьдиз чIехи 
суваб кар аквада!

Исади инсанар рекьяй 
акъудзава! Ада инсанар 

алцурзава! Ам кьена кIанзава!

Барабба!! 

Барабба!!

Квез Назаретви Иса 
кьеникьдиз ракъуриз 

регъуьзвачни?
Начагьбур, буьркьуьбур, фалужди 

янвайбур сагъар хъийизвай… ва кесиб, 
лукI, умудар авачирбуруз умудар 
гузвай пайгъамбар…
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Килиг и 
дегьшетдиз. 
Абуру Иса 
гатанва!

Чнани  
фикирзавай хьи, Ам 
чна гуьзлемишзавай 

Месигь я!

Квез за Иса хашуниз яна 
кIанзава. Куьне жува Ам 

къачуна хашуниз ягъ! 
Заз килигайтIа, Адак са 

тахсирни квач!

Чаз мад садни рекьидай 
ихтияр амач…амма чи къанундиз 

тамашайла, Ам кьена кIанзава, 
вучиз лагьайтIа Ада Вич 

Аллагьдин Хва я лугьузва.
Игьтиятлу 

хьухь, Пилат! 
Вуна жуваз 
къайгъуяр 

яратмишзава!

Ада Вич пачагь я лугьузва. ИкI Ам 
Римдин Цезардиз акси акъатзава! Вуна 
Ам ахъай авуртIа, вун мад Цезардин 

дуствиле амукьдач.

И гунагь авачир 
Инсандин пад икьван 
кIевиз кьамир. Адан 

халкьдин регьбердиз Ам 
гьикI хьайитIани кьена 

кIанзава…вуна Ам ахъайна 
хьуй абуру император 

Тиберийдиз вакай 
шикаят ийида.

Вуна жуван 
къуллугъ гъутун 

кIаник кутамир! Са 
чувуд артух, са чувуд 

эксик, ваз адакай 
вуч ава?

Ярусалимдин сакинар, за куь 
Пачагь хашуниз ягъадани? Чаз Римдин 

Цезардилай 
гъейри са 
пачагьни 

авач!

акъатна абуруз лагьана: «Заз Адахъ са тахсирни аквазвач. 
Квез ихьтин адет ава хьи, Песах сувардиз за квез са кас 
ахъайзава. Квез кIанзаватIа, за квез Чувудрин Пачагь 
ахъайдани?» Идаз жаваб яз абуру вирида мадни гьарайна 
лагьана: «А кас ваъ, Барабба ахъайа!» Барраба са къачагъ 
тир. 
А береда Пилата Иса тухвана гатаз гана. Аскерри цацарикай 
са таж храна Адан кьилел туна ва Адал мичIи яру пек 
алукьна. Абуру Исадиз «Чувудрин Пачагь сагъ хьурай!» 
лугьуз Адан чиниз ягъазвай. Пилата мадни чувудрин вилик 
акъатна лагьана: «Аку, за Ам куь вилик акъудзава хьи, 
заз Адахъ са тахсирни жагъаначирди квез чир хьурай.» А 
вахтунда кьилел цацарин таж, винелни мичIи яру пек алаз 
Иса абурун вилик акъатна. Пилата абуруз лагьана: «Им 
гьа Инсан я!» Кьилин кешишри ва абурун къуллугъбанри 
Ам акурла гьарайна: «Ам хашунал ягъ, Ам хашунал ягъ!» 
Пилата абуруз лагьана: «Куьне жува Ам кьуна хашунал ягъ, 
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И цацарин 
тажни ахмакь 

пекер алайди вучиз 
чи пачагь хьана 
кIанзава кьван?

Ам хашуниз 
ягъ!

Месигь? Ам чи 
пачагь? Квахьрай! 
Ам хашуниз ягъ!

Пилат, ваз 
вуж алцурриз 

кIанзава?

Идаз куьне 
жаваб 

гурвал я!

Зун и 
кIвалахда 
михьи я ва 
за гъилер 
чуьхуьзва.

Зи къарар им я: Барабба, 
Ярусалимдин сакинрин телебдалди 

вун и Песах суварриз азадвилиз 
ахъайзава. Назаретви Иса, Вун 

хашунал ягъада.

Бараббадиз 
алхишар! Бараббадиз 

алхишар! Ярусалимдин дугъри инсанар 
инал авачир, абуру Исадин пад 

кьадай тир! …Анжах Барабба 
кIанзавай и ярамазар!

вучиз лагьайтIа заз Адахъ са тахсирни кваз аквазвач.» Чувудри 
адаз жаваб гана: «Чаз са къанун ава ва а къанундиз килигайла 
Ам кьена кIанзава, вучиз лагьайтIа Ада Вичиз Аллагьдин Хва 
лугьузва.» Пилатаз и гаф ван хьайила, авайдилайни гзаф кичIе 
хьана. Мадни гьакимдин дараматдиз гьахьна Исадиз лагьана: 
«Вун гьинай атанва?» Анжах Исади адаз жаваб ганач. Пилата 
Адаз лагьана: «Вуна заз жаваб гузвачни? Ваз чизвачни заз 
вун хашунал ядай, я тахьайтIа ахъайдай ихтияр ава?» Исади 
адаз жаваб гана: «Ваз Цаварилай а ихтияр ганвачиртIа, Зи 
кьилел ваз са ихтиярни жедачир. Идан паталай Зун ваз маса 
ганвайбурун гунагь лап чIехи я.» А вахтундилай Пилат Иса 
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Ингье, 
Бараббадин 
чкадал Им я.

Ада Вич пачагь тир кьастарзава, 
Адаз пачагьдиз ярашугъ 

хъсан гьуьрмет ая!

Чун Адан 
къайгъуда 
амукьда.

Къе пуд инсан хашунал яда…ва адетдивди 
абур пудни хъамчидив гатана кIанзава.

Им Чувудрин 
Пачагьдиз… 

За фикирзава 
хьи, бес я.

Гила Исади туьтеникай Вичин дувандин къарар кудна 
Вичин хашунин кIарас ялна кIанзава.
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Ва гъамлу макьам башламишна…

Рехъ ча! 
Чун фин! Ам Вуж я?

Ам машгьур 
пайгъамбар Назаретви 

Исадиз ухшар я!
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Абуруз муьсуьбат хьурай! 
Чпин дакIанвиливди 
абуру Ам римвийрин 

гъилиз гана.

И инсанди анжах хъсан крар авунвай;  
Ада начагьбур сагъарна кесиб ва зулумдик 

галайбурун хьанвайбурун пад кьазвай. Вуч пис 
адалатсузвал я!

Фарисейриз 
Ам дугъри рахазвай 

тир ва абурун кьве чин 
алайди ашкар авунва 
лугьуз дакIан хьана!

Сад алабар 
жезва!

Ам гзаф заиф 
я, Вичин хаш ял 

жезвач; Ам гатана 
лугьуз гзаф иви 

квадарна.

Гьей, вун! За ваз и 
Инсандин хаш Галгутдал 
кьван тухуз эмир гузва! 

Гила твах!

За?…Зун Ярусалимдай 
туш хьи! Зун тербиялу 

Киренейви я!
Акьуллу  

хьухь ва акси 
фимир, тахьайтIа 
вун пешман жеда. 

Римвияр гзаф 
кубут я ва идилай 

гъейри, Галгут 
инлай акьван 
яргъа туш.

За ам Ви 
чкадал 

ялда! Вун 
къарагъ! Адаз куьмек, Ам 

гунагьсуз я! Ам 
чIехи пайгъамбар 
Назаретви Иса я!
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Эй, Ярусалим шегьердин 
дишегьлияр, куьн вучиз Захъ 

шехьзава? Куьн квехъ шехьа, куь 
балайрихъ шехьа…

…вучиз лагьайтIа 
и бередилай гзаф 
вахт алат тавунмаз 

Ярусалимдин 
винел пис жаза 

къведа.

Килиг, ингье 
ибуруз жаза 

гузвай Галгут 
яни «Генгеш» 
лугьудай чка.

Яргъалай 
дугъриданни 

генгешдиз 
ухшар я.

Чка хъсан хкягънава! Римдиз акси акъатунин 
жаза гьихьтинди ятIа Ярусалимдиз къвезвай  

гьар садан рикIел жеда.

ахъаайиз алахъзавай, амма чувудри гьарайзавай: «Вуна и кас 
ахъайатIа, вун Кесардин дуст туш. Вич пачагь я лагьузвай кас 
Кесардиз акси акъатзава.» Пилатаз и гаф ван хьайила ада Иса 
къацихъ акъудна ва Къванцин чил, яни чувуд чIалал Гаваффа, 
лугьузвай чкада гьакимдин куьсридал ацукьна. Песахдиз 
гьазурвилер аквазвай югъ тир. Нисин саатдин цӀикьведартир. 
Пилата чувудриз лагьана: «Им куь Пачагь я!» Амма абуру 
«Ваъ, къачуна Ам хашунал ягъ!» лугьуз гьарайна. Пилата 
абуруз лагьана: «За куь Пачагь хашунал ягъадани?» Кьилин 
кешишри жаваб гана: «Чаз Кесардилай гъейри са пачагьни 
авач!» А береда Пилата Иса хашунал ягъурай лугьуз абурун 
гъиле гана. Аскерри Иса кьуна тухвана. 
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Абур Галгутдив эгекьайла 
Исадилай Адан пекер 
кубутвиливди хтунна.

А пекер инал кIватIа! Чна 
абур ахпа пайда!
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Капитан, 
сят шумуд 

я?

Нисиниз 
мукьвал 

я

Ада масадбур къутармишзавай тир, 
Аллагьдин Хва ятIа, гила Вичи Вич 
къутармишрай!

Вун Месигь ятIа, 
хашунилай эвичIа 

ва Жува Жув 
къутармиша!

Я  Буба! Вуна 
ибурулай гъил къачу, 

ибур чпи ийизвай 
кардин гъавурда 

авач! 

Ша Адан 
парталрин 

паталай чип 
вегьин. 

Ваз яд хъваз кIанзава; 
ам кьиникьдин ифин я! 

Ингье, сирке хъухъ. 

Лука 23:25–56
Пилата анал алай инсанрин тIалабуниз килигна дустагъда 
ацукьарнавай Барабба азадна, амма Иса рекьин патал анал 
алайбурун ихтиярда туна. Иса хашуниз ягъиз тухузвайбуруз 
хуьряй шегьердиз хквезвай Киринеядай тир Симон лугьудай 
са кас акуна. Абуру Симонан кIулаз хаш яна, ам Исадин 
гуьгъуьна аваз финиз мажбурна. Исадин гуьгъуьна аваз 
халкьдин са зурба кIеретI къвезвай, абурун арада дерт 
чIугваз, Адахъ шеларзавай дишегьлиярни авай. Абурухъ 
элкъвена, Исади лагьана: «Ярусалим шегьердин рушар! 
шехьа. Инсанри “Аялар тежезвайбур, хун тавурбур ва 
хуру тагузвайбур бахтавар я” лугьудай йикъар алукьзава. 
Гьа чIавуз инсанри дагъларихъ элкъвена лугьуда: «ЧкIана 
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Вун Месигь тушни? 
Къуртармишдайди? Жувни 

чунни къуртармиша!

Секин хьухь! Ваз Аллагьдикай кичIедачни? Чаз 
атана кIанзавай жаза чаз ганва; чна авур кардай 

чун рекьин лазим я, амма и 
касдик гьич са тахсирни 

квач!

Я Худа! Вун 
жуван пачагьвилиз фейила, 

зун рикIел хкваш!

За ваз лап рикIивай 
лугьузва хьи, гила 

вун Захъ галаз 
женнетда жеда!

Я Буба! Зи 
Руьгь За Вав 

вугузва.

Цифериз килиг! МичIи 
жезва, амма сят пуд я. 

Чаз вуч жезва?

чал ават!» Тепейризни лугьуда: «Атана чун кIаник кутур!» Эгер 
къацу тар икI тергзаватIа, кьурай тарцин гьал гьикI хьурай?» 
Адахъ галаз санал кьиникьиз акъуднавай кьве гзаф тахсирар 
квайбурни тухузвай. Келле лугьудай чкадал агакьайла, Амни 
кьве тахсиркар, сад Адан эрчIи патай, муькуьдини чапла патай 
хашуниз яна. Исади Вич хашуниз ягъазвайбур патал Аллагьдиз 
дуьа авуна: «Буба! Вуна ибурулай гъил къачу, ибур чпи ийизвай 
кардин гъавурда авач.» Абуру Исадин пекер чип вегьена чпин арада 
пайна. Халкь акъвазна калигзавай. Абурухъ галаз санал гьакимри ягьанатар 
ийизвай. Абуру лугьуз хьана: «Ам Аллагьди хкягънавай Месигь яз, Ада масадбур 
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Заз гзаф дустагъар 
рекьидамаз акунва, 

амма Им хьтинди ваъ! 
Дугъриданни и итим 
Аллагьдин Хва тир!

Капитан, 
Пилата 
хабар 

ракъанва!

Пилата эмир гузва хьи, хашунал 
алайбурун кIвачер хурай ва беденар 

хашунилай къахчурай. Чувудриз Киш юкъуз 
беденар инал амукьна кIанзавач, вучиз 

лагьайтIа ада халкьдин винел лянет гъида!

Аскерар, 
хашунал 

алайбурун 
кIвачер 

атIутI хьи, 
абур фадмаз 

рекьирай!

къутармишзавайтIа, гила Вичи Вич къутармишрай!» Аскеррини 
Адан патав атана Адаз ягьанатар ийизвай. Исадин сивив цуру 
чехир агудна, Адаз лугьузвай: «Эгер Вун чувудрин Пачагь 
ятIа, Жува Жув къутармиша!» Адан кьилихъай кхьенвай: «Им 
чувудрин Пачагь я». Адахъ галаз санал патав гвай хашуниз 
янавай тахсиркаррикай сада Адаз пис экъуьгъуьнар авуна: «Вун 
Месигь тушни? Вуна Вунни къутармиша, чунни.» Муькуьда 
Адаз тегьне авуна лагьана: «Ваз Аллагьдихъай кичIедачни, 
бес вазни гьа жаза ганвачни? Чаз атана кIанзавай жаза чаз 
ганва; чна авур кардай чун кьин лазим я, амма и касдик гьич 
са тахсирни квач.» Исадизни ада лагьана: «Я Худа! Вун Пачагь 
хьайила, Вуна зун рикIел хкваш!» Исади Адаз лагьана: «За 
ваз лап рикIивай лугьузва хьи, гила вун Захъ галаз женнетда 
жеда.» Нисинлай сятдин пудалди вири дуьньядал мичIивал 
акьалтна, ракъинин экуьвал зайиф хьана. Аллагьдин КIвале 
авай перде юкьвай агъуз пад хьана. Исади кIеви ванцел 
лагьана: «Я Буба! Зи руьгь За Вав вугузва.» ГьакI лагьана Ада 
чан гана. И крар акур аскеррин кьилевай сада Аллагьдиз шукур 
авуна, лагьана: «Ам дугъриданни гунагьсуз инсан тир.» Анал 
тамашиз алтIушнавай вири инсанариз инал хьайи кар акурла, 
чпин хур гатаз–гатаз, чкIиз эгечIна. Иса чидай кьван вири 
инсанри, Галилеядай Адан гуьгъуьна аваз атай дишегьлийрини, 
яргъал акъвазна  виридаз кьиляй–кьилиз килигзавай.  Гьа 
чIавуз Ягьудиядин Ариматей шегьердай тир Юсуф лугьудай 
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Им кьенва 
хьи!

Ша 
юхламишун 

паталай Идан 
юкьва жида 

сухин…

Адан рикIяй ядни 
иви авахьзава.

И вахтунда…
Ариматей шегьердай 

тир Юсуф, зун 
юргъун хьанва…

Никодим, 
телесмиш хьухь! 

Са арадлай  
йиф жеда!

Иса са къулдур 
хьтиз кьена…

амма зун чIалах 
я хьи, Ам 

дугъриданни 
Месигь тир.

За Пилатавай Исадин 
мейит кучукдай 
ихтияр тIалабна.

Инлай мукьвал са чкада багъда 
заз садни кучук тавунвай кьветI 

ава…заз Исадин мейит гьана 
кучукиз кIанзава.

Заз Ам кьена 
лагьана ван атайвал 
атир галай гъери 

гьазурна, 
Юсуфазни 

кафан ава…

Зурнади Киш югъ 
ва Песах атанай 

чIал ядайди кьван 
чун телесмиш жен… 
ТахьайтIа чавай Иса 

кучук жедач.

регьимлу ва дугъри са касди, Пилатан патав атана, адавай Исадин 
мейит къахчудай ихтияр тIалабна. Гьа Юсуф лугьудай кас Меслятдин 
векил тиртIани, ам дуванди кьабулнавай къарардихъни адан крарихъ 
галаз рази тушир. Адан вил Аллагьдин Пачагьвилел алай. Исадин 
мейит хашунилай эляна, кафандик кутуна ва чарха атIанвай, гьеле 
са мейитни тун тавунвай кьветIин сура эцигна. Ам гьазурвилерин 
югъ, жуьмядин няни тир, киш югъ алукьзавай. Юсуфан гуьгъуьна 
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Эхирни залан къванцив кьветIен сив кIевна…

аваз Галилеядай Исадихъ галаз атай дишегьлиярни фенай. Ам 
кьветIе гьикI эцигнатIа, гьикI кучукнатIа, абуруз акуна. Ахпа 
абур кIвализ хъфена. КIвале абуру ни галай векъерни гъери 
гьазурна. Киш юкъуз Аллагьдин тIалабунив кьазвайвал абур 
ял ягъиз кIвале акъвазна. 
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Песахдин Киш югъ алатайла муькуь юкъуз экуьнахъ 
лап фад дишегьлияр кьветI авай чкадал атана…

Шаламат, 
алатай гьафтеда 

чаз гзаф вахт 
авай тушир 

хьи…

…Исадин беден лазим кьадар 
гьазурин…

…амма и хъсан 
гъерийрив чна 

ам дуьз къайдада 
ийида!

Маждалви Майрам, 
кьветIин сивив агулднавай 

къван чаз ни галудда?

Чидач, чавай 
пудавай жеда 

жал?

Килиг, къван 
сивихъай гелянава! 

КьватI ахъа я!

Чалай вилик 
иниз вуж къвен 

мумкин я? Рагъ 
гила экъечIна.

Агь, им вуч дегьшет я! 
Абуру Исадин беден 

къахчунва!

Ам ина 
амач! Вуч 

хьанватIа?

Зи рикIел сад 
лагьана хтана: Ада 
Вич чандал хкведа 

лагьанай тир!

Ша и гъерияр инал 
тан…за катна шагирдриз 

хабар гун!

Марк 16:1–7
Киш йикъан няниз, Маждалви Майрам, Якьубан диде Майрам 
ва Саломияди Исадин бедендал алтадин паталай атирар къачуна. 
Пакагьан юкъуз, уькнек фадмаз, рагъ цIийиз экъечIайла абур 
сурал фидай рекье сад–садавай жузуна: «Сурун сивел алай 
къван чаз гьида алудда?» Амма кьил винизна килигайла, 
абуруз акуна хьи, а гзаф чIехи къван къерехдик алуднай. 
Абур суруз гьахьайла эрчIи пата ацукьнавай лацу пекер алай 
жегьил акуна ва кичIе хьана. Жегьилди лагьана: «КичIе жемир, 
куьне хашунал ягъанвай Назаретви Иса жагъурзава. Адал 
чан хтанва! Ам инал авач. Ам къаткурнавай чкадиз килиг. 
Чур Адан шагирдриз ва Петрудиз лагь: «Ам квелай вилик 
Галилеядиз физва. Ада квез лагьайвал, квез Ам анал аквада.» 

Ягья 20:1–18
Гьяд юкъуз, экуьнахъ фад, мичIизмаз, Маждалви Майрам 
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Ягья, Петру! Зун 
кьватIалай атанва, 
анаг буш я! Исадин 

беден амач!

Ша чна 
фена жува 
килигин.

Ягья, вун гзаф 
кIевиз катзава! Заз 
нефес агакьзавач!

Петру, вун 
вилик чур!

Ягья, иниз килиг…

Исадин мейит калчукнай 
кафандик садани 

ктаднавач! Вуч жен 
мумкин я?

Мейит чуьнуьхнаватIа, 
ам пекер алаз, тахьайтIа 

алачиз къачунва, амма акI ятIа 
кафан акахьна кIанзава. 

Им сирлу я…

Заз лугьудай 
гаф жагъизач! 
Зи кьил идай 
акъатзавач!

Ша фин! Чавай ина 
са шейни жедач.

Гила заз аквазва! 
Зун чIалах я! Ам чандал 

хтанва!

сурун патав фена ва акуна хьи, кьветIен сивелай алай 
чӀехи къван къахчунва. Ам Симон–Петрудин ва муькуь, 
Исадин рикI алай шагирддин патав катна ва лагьана: «Абуру 
Худа сурай акъудна ва чаз абуру Ам тунвай чка чизвач!» 
Петруни муькуь шагирд акъатна сурун патав фена. Кьведни 
санал катзавай, амма муькуь шагирд Петрудилай кIевиз 
катна сурун патав Петрудилай фад агакьна. Агъуз хьана 
къенез килигна ва аватнавай кафанар акуна, амма ам къенез 
гьахьнач. А береда адан гуьгъуьна аваз Симон–Петруни 
къвезва ва суруз гьахьзава. Адаз аватна амукьнавай кафанар 
ва Исадин кьилел алай дасмал акуна. Дасмал кафанрин патав 
алачир, амма муькуь чкадал кIватIна тунвай. Ахпа сурув 
фад агакьай муькуь шагирдди къенез гьахьна ва ибур акуна 
чӀалакъ хьана. Абур генани Исадал чан хкведа лугьузвай 
Пак Каламдин гъавурда акьвазвачир. ГьакI, шагирдар мадни 
кIвалериз хъфена. 
Майрам сурун патав къвазна шехьзавай. Шехьиз–
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Маждалви Майрам кьватIунал хтана…
мягьтел тир ва шехьзавай…

Дишегьли, вуна 
кьейибурун арада 

дириди вучиз 
жагъурзава?

Вун вучиз шехьзава? Вуч хьанва?

Багъбан, вуна Адан мейит 
къахчунватIа, гьинал 

тунватIа лагь…

Майрам! Худа Иса?!
шехьиз сурун къенез килигайла адаз лацу пекер алай 
кьве малаик акуна: абурукай сад Исадин жендек алай 
чкадал ацукьнавай, муькуьдни кIвачер алай чкадал. 
Абуру Майрамавай жузуна: «Я дишегьли, вун вучиз 
шехьзава?» Майрама абуруз лагьана: «Зи Худа тухвана 
ва заз Ам гьинал тунватIа чизвач.» ИкI лагьана элкъвена 
кьулухъ килигна ва къвазнавай Иса акуна, амма Ам Иса 
тирди чир хьанач. Исади адавай жузуна: «Дишегьли, 
вун вучиз шехьзава? Вуна гьим жагъурзава?» Майрамаз 
Ам багъманчи хьиз хьана ва лагьана: «Агъа, вуна Ам 
тухванатIа, гьинал тунватIа заз лагь, за Ам къахчун.» 
Исади адаз «Майрам!» лагьана. Адани элкъвена Исадиз 
чувуд чӀалал «Рабби!» лагьана. Рабби «муаллим» лагьай 
чIал я. Исади адаз лагьана: «Зун кьуна къвазмир, вучиз 
лагьайтӀа,Зун Зи Бубадин патав гьеле хкаж хьанач. Фена 
Зи стхарин патав абуруз лагь хьи, Зун Зи Бубадини куь 
Бубадин, Зи Аллагьдини куь Аллагьдин патав хкаж жезва.» 
Маждалви Майрам шагирдрин патав фена ва абуруз «Заз 
Рабби акьуна!» лагьана. Ва Исади адаз лагьанвайбур 
абуруз лагьана.
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Зи Агъа! Захъ 
галукьармир…

Зун Зи Бубадин патав 
хъфида, амма фена Зи 

шагирдриз хабар це!

Дустар, Заз Иса 
акуна, Худа! Ам 

дири я! Ам чандал 
хтана! Ада заз вуч 
лагьанватIа яб це!

Майрам, вун 
гьиссарив 
ацIанва!

Акьуллу 
хьухь. Им жен 
мумкин туш!

Им буш 
хиял я! Вири 
дишегьлидин 

хиялар я!
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Гьа юкъуз нянихъ Исадин илчийрикай кьвед 
Ярусалимдай Еммаус лугьудай хуьруьз физвай… Гьикьван  

пашманвал хьана! 
Зун Исадиз чIалах тир 

ва фикирзавай хьи, Ам 
дуьньяди гуьзлемишза-

вай Месигь тир.

Адан чкадал Ам са къулдур 
хьтиз хашунал кьена!

Дуьз я, Клеуп, 
чун гьикьван 

пашман хьана! 
Зунни вун хьтиз 

акахьнава…

Дустар, квез  
ислягьвал атурай! Куьн 

пашман я хьи…куьн 
квекай рахазва? Заз лагь, белке Завай 

квез куьмек жеда.

И йикъара Ярусалим 
зурзуррай кардикай Ваз 

хабар авачни? Назаретви 
Исадикай чизвачни?

Чна эхирни Израил 
къуртармишдайди 
атана лугьуз Адак 

умуд кутазвай…

…эгь, вучиз лагьайтIа 
Ам Месигь тир… Амма 

хьанач. Гила…
…абуру 

Ам кьейи 
йикъалай 
инихъ пуд 

югъ алатна.

Чи дишегьлийрикай 
са бязибуру чун 
мягьтеларна…

…абур экуьнахъ фад 
Исадин мейит эцигай 

кьветIез фенай…
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…амма абуруз Исадин 
мейит жагъанач. Бес чпиз 
акур малаикри Адал чан 

хтана лугьузвалдай.

Дишегьлийрин гуьгъуьна рахунар! 
Чибурукай са бязибур Адан мейит эцигай 
кьветIел фейила, абуруз акурди гьа дишегьлий-

ри лагьайвал я, амма абуруз Ам 
ана аваз акунач. Гила чаз 
вуч фикирдатIа чидач.

Куьн вуч акьул кьери ксар тушни! 
Пайгъамбарри лагьайдан чIалах хьун 

гьакьван четин кар хьанани квез?

За куьн Пак 
Каламда Адакай 
кхьенвай вири 

шейэрин гъавурда 
кутада…

Чна Ваз 
маракьдивди яб 

акалзава.

Са сят алатайла…

Чун Еммаусдив эгекьна… ша чахъ 
галаз амукьа…

Лука 24:13–43
Гьа юкъуз Исадин шагирдрикай кьвед Ярусалимдилай цIусад 
километр яргьа авай Еммаус лугьудай хуьруьз физвай. Абур 
чеб чпихъ галаз хьайи и агьвалатрикай рахазвай. ГьакI 
рахаз–рахаз абур физвайла, Иса Вич абурун лап мукьув 
атана, абурухъ галаз санал фена. Амма шагирдрин вилерин 
экв тIимил хьанвай хьтиз тир, абуруз Иса чир хъхьаначир. 
Исади абурувай жузуна: «Рекье куьн куькай рахазвай? » 
Абур чинар пашман яз акъвазна. Абурукай Клеуп лугьудай 
сада лагьана: «Ярусалимда хьайи кардикай аниз атай кьван 
инсанрикай хабар авачирди анжах са Вун я тахьуй? » Исади 
абурувай жузуна: «Вуч хабар?» Абуру Адаз жаваб гана: 
«Назаретви Исадикай хабар. Ам Аллагьдин ва халкьдин 
вилик, кардани ва лагьай гафунани къудратлу Пайгъамбар 
тир. ЧIехи кешишрини агъсакъалри Ам, кьиниз лайихлу я 
лугьуз, хашуниз яна. Амма чна умуд кутазвай хьи, Израил 
къутармишдайди атана. Абуру Ам кьейи йикъалай инихъ 
пуд югъ алатнава. Чи дишегьлийрикай са бязибуру чун 
мягьтеларна: абур экуьнахъ фад Исадин мейит эцигай 
кьветIез фенай, амма абуруз Исадин мейит жагъанач. Бес 
чпиз акур малаикри Ам сагъ я лугьузвалдай. Чибурукай 
са бязибур Адан мейит эцигай кьветIел фейила, абуруз 
акурди гьа дишегьлийри лагьайвал я, амма абуруз Ам ана 
аваз акунач.» Гьа чIавуз Исади абуруз лагьана: «Куьн вуч 
акьул кьери ксар тушни! Пайгъамбарри лагьайдан чIалах 
хьун гьакьван четин кар хьанани квез? Пайгъамбарри 
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Им гьич са къайгъу 
туш! Къенин юкъуз 
чахъ галаз амукъа, 
пака жуван рекьиз 

хъвач.

Миннетдар я, 
Зун рази я.

Ам абурун суфрадихъ атайла, 
Ада къачуна фу атIана, хийир-
дуьа авуна, абуруз пайна.

Гьа чIавуз абурун 
вилер ахъа хьана, 
абуруз Иса чир 
хъхьана.

Амма Ам 
акуна-такуна 

квахьна.

Телесмиш 
хьухь! 

Ярусалимдиз 
хъфин!

Чна шагирдриз 
лагьана кIанда! Иса дири я! 

Иса дири я!

лагьаначирни, Месигьди вири азабар чIугун лазим я. 
ГьакI хьайила Адан баркалла мадни виниз хкаж жеда.» 
Муса пайгъамбарди Тавратда кхьенвайдалай эгечIна 
амай пайгъамбаррин ктабра кхьенвай гафарал къведалди 
Исади Каламда Вичикай вуч лагьанватIа, шагирдар гьадан 
гъавурда твазвай. Абур чеб физвай хуьруьз мукьва хьана. 
Исади Вич гьа хуьрелай анихъ физвайди хьиз къалурна. 
Амма абуруз Ам чпин патав таз кIанзавай. Абуру Адаз 
лугьуз хьана: «Югъ алатна няни хьанва, Вун чахъ галаз 
амукь.» Исани абурухъ галаз хуьруьз фена. Ам абурун 
суфрадихъ атайла, Ада къачуна фу атIана, хийир–дуьа 
авуна, абуруз пайна. Гьа чIавуз абурун вилер ахъа хьана, 
абуруз Иса чир хъхьана. Амма Ам акуна–такуна квахьна. 
Абуру садсадаз лагьана: «Ада чун Каламдин гъавурда 
твадайла, чи хура кудай рикIер авачирни бес?» Абур тадиз 
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Ада чун Каламдин 
гъавурда твадайла, зи 

хура рикI кудай!

Зудни! Эвел зун 
гъавурда акьуначир…

амма Ада вири 
ачухарна!

Дустар, чаз яб акала! 
Дуьз хъсан хабар ава!

Эвел куьне  
чаз яб акала! Иса дири 
я! Ам чандал хтанва! 

Ам Шимун Петрудиз 
акунва!

Гила заз яб це; чаз Ам фу 
атIудамаз чир хьана.

Садлагьана 
Иса Вич атана 
абурун юкьваз 
акъатна…

Хийирар хьуй!

Заз вуч 
аквазва? 

Им Иса яни, 
тахьайтIа са 

руьгь?

Вучиз куьн кьве рикIин 
хьанва? Зи гъилеризни килиг, 
кIвачеризни. Руьгьдихъ Захъ 

хьтиз як-кIараб жедач.

Иса дири я! Вуч 
чIехи шадвал я! 
Ам дугъриданни 

дири я!
Квекай бязибуруз мадни шуьбгьеяр 

ава. Ина квев недай затIни 

авачни? Чранвай 
балугъдин са 

пай ава.

Каламда кхьенва: Месигьди 
азабар чIугуна, кьейи пуд лагьай 

юкъуз Адал чан хквервал я.  

Куьн хьанвай кардин 
шагьидар я. И Шад Хабар 
вири дуьньядиз чукIура!

къарагъна Ярусалимдиз хтайла, абуруз цIусад шагирд ва 
абурухъ галайбур санал алаз жагъана. Анал алайбуру 
атайбуруз лагьана: «Худадал гьакъикъатда чан хтанва! 
Ам Симоназ акуна!» Ахпа а кьведа рекье абуруз, Иса фу 
атIудайла, гьикI чир хьанатIа, гьадакай ахъайна. Абуру 
а кардикай суьгьбетдайла, Иса Вич атана абурун юкьваз 
акъатна ва абуруз лагьана: «Ислягьвал хьурай!» Абуру, 
чеб чпивай квахьна, кичIе хьана, чпин вилерикай Иса 
карагна лагьана фикирна. Амма Исади абуруз лагьана: 
«Куьн акI вучиз ава? Вучиз куьн кьве рикIин хьанва? Зи 
гъилеризни килиг, Зи кIвачеризни. Зун гьа жув я, Зак гъил 
кягъна килиг: руьгьдихъ Захъ хьиз як-кIараб жедач.» ИкI 
лагьана, Ада Вичин гъилерни кIвачер къалурна. Абуру 
шадвиляй, гьеле чIалахъ тахьана, мягьтелвилер ийизвайла, 
Ада абуруз лагьана: «Ина квехъ недай затI авачни?» Абуру 
Адаз чранвай гъетрен са пай гана. Къачуна Ада абурун 
вилик тIуьна. 

Ягья 20:19–29
Гьа юкъуз, гьяд йикъан нянихъ шагирдар санал кIватI 
хьанвай. КIвалин ракIарар чувудрин кичIевиляй кIеви 
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Чандал хтанвай Исади Вич Песахдилай 
кьулухъ муькуь йикъан нянихъ Вичин 

илчийриз къалурна. Са гьафте алатайла 
абур мадни гуьруьшмиш хьана…

Ингье ТIума. Алатай 
гьафтеда вун авачир, 
тахьайтIа вазни Иса 

аквадай.

Куьне 
вирида акьул 

квадарна…

…квевай зун ихьтин 
уйдурмадив алцуриз 

жедач! ТIума, 
яб це, чун 

ченеба кIватI 
хьанвай. Вири 

ракIарар 
кIеви тир…

…вучиз 
лагьайтIа чаз 
чувудрикай 
кичIезвай… 
садлагьана 

Иса атана чи 
юкьва акъвазна! 

Гьайиф вун 
чахъ галаз  

авай тушир.

Ван атай шей туш, 
амма хьанвай кIвалах 
я. Ам атана чи арада 

акъвазнавай.

Куьн Адан 
кьеникьдихъ галаз 
рази хьанвач…

…идан 
паталай квез 
вири чкайра 
Ам аквазва.

Им куь фикирар я.
ТIума, им чи 

хиялар туш. Ада чаз Вичин 
гъилерал ва къвалахъ 

галай хер къалурна. Чаз 
дугъриданни Ам акуна!

Куьне 
Адахъ гъил 
галукьарна 
кIандай!  

А береда квез аквадай хьи, ам куь хиял 
тир! Заз Адан гъилерал мисмаррин гелер 
такуртIа ва Адан къвалахъ гъил галукьар 

тавуртIа, зун чIалах жедач! Садрани!

тир. Садлагьана Иса къене гьахьна юкьвал къвазна ва 
лагьана: «Квез ислягьвал хьурай!» АкI лагьана абуруз 
Вичин гъилерни пагв къалурна. Шагирдриз Худа акурла 
гзаф хвеши хьана. Исади мадни абуруз лагьана: «Квез 
ислягьвал хьурай! Зи Бубади Зун ракъурнавай хьиз За 
куьн ракъурзава.» И гафар лагьайдалай кьулухъ Ада 
абуруз уф гана ва лагьана: «Пак Руьгь кьабула! Куьне 
гьидан гунагьрилай гъил къачуртIа, абурун гунагьрилай 
гъил къачуда, гьидан гунагьар адан винел туртIа, гунагьар 
адан винел амукьда.» Амма цIукьведрикай сад Тома (адаз 
«Кьветхвер»лугьузвай) Иса атайла абурухъ галаз авачир. 
Муькуь шагирдри адаз «Чаз Худа акуна» лагьайла, ада 
жаваб гана: «Адан гъилерал мисмаррикай хьанвай херер 
акун тавуртIа, мисмарар янавай чкайра тупIар кутун 

тавуртIа, ва къвалахъ гъил галукьар тавуртIа, зун чIалах 
жедач.» Муьжуьд югъ алатайла шагирдар мадни санал 
кIватI хьайила, Томани абурухъ галаз авай. РакIарар кIеви 
ятIани, Иса анин къенез гьахьна ва юкьвал къвазна лагьана: 
«Квез ислягьвал хьурай!» Ахпа Томадиз лагьана: «Жуван туб 
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Сад лагьана абуруз 
чпин арада къвазнавай 
Иса акуна…

Хийирар 
хьурай, 
дустар! ТIума… Зи патав ша!

Гила жуван тупIар Зи 
гъилера кутур!

Жуван гъиливни Зи 
къвалахъ галукьра!

Шуьбгьеяр 
хъийимир, 

чIалах 
хьухь!

Зун Ваз чIалах 
я, зи Худа ва 
зи Аллагь!

ТIума, вун 
акурла чIалах 

хьана.  
Амма такуна 

чIалах хьайибур 
бахтаварар я!

ина кутур, Зи гъилериз килиг. 
Жуван гъил яргъи авуна зи 
къвала кутур. шак гъимир, 
чIалахъ хьухь!» Томади Адаз 
лагьана: «Зи Худа ва зи 
Аллагь!» А береда Исади 
жаваб гана: «Вун Зун акуна лугьуз чIалахъ хьанани? 
Вуч бахтаварар я акун тавуна чIалахъ хьайибур!» 

Ягья 21:1–19
1.Идалай кьулухъ Исади Тиберия гьуьлуьн къерехда мадни Вич шагирдриз 
къалурна. Ам и жуьре хьана: Симон–Петру, Кьветхвер лугьузвай Тома, 
Галилиятдин Канадай атанвай Натанел, Заведеян рухваяр ва муькуь кьве 
шагирд санал алай. Симон–Петруди абуруз лагьана: «Зун гъетер кьаз физва» ва 
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Дустар, зун къе 
йифиз балугъар 

кьаз физва!

Чунни вахъ 
галаз къведа…

А йифиз 
абурувай са 
гъедни кьаз 
хьанач.  Рагъ 

экъечIдамаз 
Иса гьуьлуьн 
къерехдал 
къвазна…

Квез гъед авани? 
Ваъ, 

чавай кьаз 
хьанач!

Пис йиф тир! 
Чун акьван 

галатнай тир 
ва са затIни 

кьунач!

абуру: «Чун вахъ галаз къвезва» лагьана. Абур фена луьткведа 
ацукьна, амма а йифиз са гъедни кьаз хьанач. Югъ жедай 
кьиляй Иса гьуьлуьн къерехда акъвазнай, амма шагирдриз 
Ам Иса тир чIал чир хьанач. Исади абуруз лагьана: «Веледар, 
куьне гъед кьунани?» Абуру «Ваъ» лагьана жаваб гана. Исади 
мадни лагьана: «Чил луьткведин эрчIи патай вегь ва квез ана 
жагъида.» Абуру гьакI авуна ва акьван гъетер кьуна хьи, чил 
ялиз жезмачир. А береда Исадин рикI алай шагирдди Петрудиз 
лагьана: «Им Худа я!» Симон–Петрудиз Ам Худа тирди ван 
хьайила, вичин винелай хтIуннавай пек юкьвал алчудна 
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Зал 
инанмиш 

хьухь… Жуван чил 
луьткведин эрчи 

патаз вегь.

Ада вуч 
лугьузва?

Чна чил и 
патаз вегьена 

кIанзава…

Адаз гзаф  
гъетер акунвай 

хьтинди я… 

Ша эхиримжи сефер 
тамаш хъийин! Са сефер 

мадни!  Чил вегь!

А итимди 
дуьз 

лагьана! 
Гьуьле авай кьван балугъри вирида чи чилиз 
хкадарнай хьтинди я…чна гьикьван балугъар 

кьуна! 

Са тIимил вахт алатайла, абуру чил ялдамаз…

И кIвалахди зи рикIел чна гъед кьадай 
муькуь вахт гъана…Петру, килиг… Заз дуьз 

жагъана! Ам Худа Иса я! 

гьуьлуьз хкадарна. Муькуь шагирдар чил ялиз–ялиз луьткведа 
аваз хтана, вучиз лагьайтIа абур гьуьлуьн къерехдилай яргъал 
алачир, виш метр хьиз яргъал алай. Абур чилел эвичIайла,анал 
кузвай цIай, адан винел гъед ва патавни фу акуна. Исади абуруз 
лагьана: «Гила куьне кьунвай гъетерикай иниз гъваш.» Симон 
Петру луьткведиз акъахна вишни яхцIурни цIипуд чIехи гъед авай 
чил ялна чилел гъана. Гъетер лап гзаф аватIани, чил гватначир. 
Исади абуруз лагьана: «Ша уькнен фу неъ.» Шагирдрикай садазни 
Адавай «Вун гьим я?» лагьана жузадай викIегьвал авачир, вучиз 
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Вуна дуьз лагьана, Ягья, тек Адавай 
ихьтин кар кьаз жедай! Зи пек ча зав…

за чиз хкадарда хьи, фадмаз 
Адан патав фин.

Иса, Иса! 
Чаз Вун чир 

хьана!

Жувахъ галаз са кьадар 
балугъар гъваш, чна 

уькнен фу нен.

За гьисабна, 
чна 153 балугъ 

кьуна ва чил 
гватнач.

Зи кьилиз садрани 
атанач хьи, чаз инал 

Иса аквада.

Эгь, ам Гьам я! Ам 
гьамиша чи патав гвай 

чIал чир жен вуч хъсан я.

лагьайтIа абуруз Ам Худа тир чIал чизвай. Исади абуруз 
фуни гъед гана. Иса чандал хтайдалай кьулухъ им Ада Вич 
шагирдриз къалурзавай пуд лагьай сеферда тир. Уькнен фу 
туьрдалай кьулухъ Исади Симон–Петрудиз лагьана: «Ягьядин 
хва Симон, ви рикI Зал муькуьбурулайни гзаф алани?» Петруди 
жаваб гана: «Ваз чизва хьи, Заз вун кIанзава.» Исади лагьана: «АкI 
ятIа, Зи кIелериз аявал ая.» Мад садра Исади лагьана: «Ягьядин хва 
Симон, ви рикI Зал алани?» Адани Исадиз лагьана: «Худа, Ваз чизва хьи, 
заз Вун кIанзава.» Исади лагьана: «Зи хпер хуьх.» Пуд лагьай сеферда 
Петрудиз лагьана: «Ягьядин хва Симон, ваз Зун кIанзавани?» Исади 
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Фудилай кьулухъ…

Петру,  
ваз Зун пара 
кIандани?

Ваз Зун 
муькуьбурулайни гзаф 

кIандани?
Эгь, эгь Иса… Ваз чизва хьи, заз 
Вун кIанзава, Ваз вири чизва!

Зи хиперин 
къайгъуда 

амукьа. Хъсан 
чубан хьухь.

Язух Петру… Ам тIимил ама 
шехьиз… И цIайиниз килигайла адан 
рикIел чIехи кешишдин гьаятда авай  

цIай хтанай хьтинди я.

Зейтун дагъда илчийриз Иса цавариз 
акъатдамаз акуна. Ам гьакIни хкведа. Гзаф 

мукьвара хкведа!

Цаварал ва 
чилерал вири 
ихтиярар Заз 

ганва.

Чур, вири 
халкьариз Зи рехъ 

чира ва Зун и эсрдин 
эхирда кьван гьамиша 

квехъ галаз жеда!

пудлай сеферда «ваз Зун кIанзавани?» жузуна лугьуз Петру 
перишан хьана ва Адаз лагьана: «Худа, Ваз вири чизва!Ваз 
чизва хьи, заз Вун кIанзава!». Исади лагьана: «Зи хпериз 
аявал ая.За ваз авайвал лугьузва: жаван береда вуна 
жува жувак чIуьл кутIунна кIандай чкадиз физвай, 
амма кьуьзуь хьайила жуван гъилер яргъи ийида 
ва маса касди вахъ чIуьл кутIунна ваз кIан 
тийидай чкадиз тухуда.» Исади и гафар Петруди 
гьи жуьре кьиникьдив Аллагьдиз шукур 
ийидатIа къалурин патал лагьана. АкI 
лагьайдилай кьулухъ «Зи гуьгъуьна 
аваз ша» лагьана. 

Маттай 28:16–20
Ахпа цIусад шагирд Галилеядиз, Исади абуруз чур 
лагьай дагъдиз фена. Абуруз Ам акурла агъуз хьана Адаз 
салам гана, амма бязибуру шак авуна. Иса абурухъ агатна 
лагьана: «Цаварал ва чилел агъавал айин Зи гъиле ганва.
Гьавиляй фена, вири халкьар зи шагирдар ая! Абур Бубадин, 
Хцин ва Пак Руьгьдин тIварцел вафтиз авуна,абуруз За квез 
гайи къайдаяр кьилиз акъудиз чира. Зунни чIавар куьтягь 
жер кьван вири йикъариз квехъ галаз жеда.
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Хуш хабар им я: 
Исадал чан хтана 
Ам яшамишзава!

Дуьа: 

Иса, зун рикIивай чIалах я хьи, Вун зи гунагьрин паталай кьена. 

За жуван гунагьар вири хиве кьазва ва Вавай зун багъишламишун 
тIалабзава.

Ша ва зи рикIе яшамиша,

И вахтундилай зи гьаятда зи мурад ваъ, амма Ви мурад жеда.

Зи Къуртармишдайди жез кIанзава лугьуз Ваз чухсагъул.

Амин. 

АЛЛАГЬДИН РИКIЕ ВАЗ  
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