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Mətn iyən illustrasiyon: Vilem de Vink.

Ən yolə hikoyə



Luğət…

Baxşə bey: insoni bə baxşe loyiğ nıbə 
holədə Xıdo baxşeydə əy. Bəştə qıno 
qorə həğiğətən kədərin bıə iyən dəqiş 
bey piyəkəsi Xıdo baxşeydə. İsa çəmə 
qıno cəzo ıştə səpe peqəteyro baxşə 
bey mımkun be (58).

Bəyjibey: İsa mardiku bəyji be. İ ruj 
har kəs mardiku bəyji bəbe. Çəyo 
Xıdo har kəsi mıhokimə bəkarde 
(səh.53-57).

Çomex: İsa deştə xoşi çəy səpe 
mardə əzobi vositə. Im bo İsa 
dumoəşon həmməy qıləy işorə be 
(səh. 25, 50).

Dıvo: de Xıdo ıştə dılədə, yaan de 
barzə sədo kardəbıə sohbət 
(səh.18,19, 42).

İblis: çe Xıdo iyən insonon bə çəş 
nıçiyə deşmen (həmçinin bəy Şəyton 
votə beydə).

İmon: Bə Xıdo etibo kardey Çəy 
votəyon bə vırə rosniyey.

İsa: Xıdo Zoə nome. Çımi məno "Xıdo 
xılos kardeydə".

Mələk: çe Xıdo bə çəş nıçiyə daynəy 
(səh. 5).

Məsih: "Məsh kardə bıə Podşo" 
(səh.52,55). 

Mığəddəsə Kitob: Mığəddəsə 
Kitobədə şımə çe Xıdo bə insonon 
mınosibəti iyən rəftori barədə hande 
bəzneşon.

Mığəddəsə Ruf: İsa dumə şəkəson 
dılədə Xıdo de Mığəddəsə Rufi vositə 
jiyeydə (səh.58).

Oqardey: İsa bə zəmini dim 
oqardeədə har çiy tojə bəbe. Xıdo 
osmonon iyən zəmini tojə bəkarde 
(səh.57).

Pasxə: çe İsa bəyji bey ğeyd kardə 
bıə ide. Həmonə ruji  Yəhudiyon 
Pasxə idi ğeyd kardeydən. 
(səh.38,54).

Qıno: çəmə bə Xıdo vəynə kardə 
əməlon. Qıno əməni Xıdo boəmə 
nəzədə qətə məğsədiku diyəro 
eğandeydə (səh.4).

Rəbbi Surfə: İsa dumoəşon de nuni 
iyən şərovi Çəy marde iyən bəyji bey 
bə yod vardeydən (səh. 41).

Şoqird: çe İsa dəvoməkə (səh.18).

Xəy-dıvo: Çe Xıdo irodə bə vırə 
rosniyə odəmon kardə həmə 
xəymandətiy.

Xıdo Podşoəti: odəmon bə Xıdo itoət 
nişo kardə vırədə Xıdo Podşoəti 
beydə.

Xıdo Zoə: İsa nome. İsa bə dınyo dim 
bənə Xıdo Zoə omə Xıdoye. 

Zolə jimon: Bə Xıdo niyəti mıvofiğ de 
İsa jimon. In jimon bə marde ğalib 
omeydə iyən çəy oxoyış ni. (səh.23, 
29-30, 59).



İSA MƏSİH KİYE?
İsa təxminən 2000 sor bənav 
İsrailədə jiyə. Əmə Bəy "İsa Məsih" 
voteydəmon. Yəni, Əv Podşoye. 
Həmçinin, bə İsa Xıdo Zoə iyən 
Bəşəri Zoən votə beydə. İsa, həm bə 
Xıdo, həmən bə insonon məxsuse. 
İsa jimon Mığəddəsə Kitobədə təsvir 
kardə beydə. Im ən ecozkorə 
hikoyəy.

Çe İsa dovr.
Çəmə era çe İsa moəo beyku bino 
beydə. Bə vaxti insonon piyodə, həy, 
dəvə, yaan aspi səpe ro kardəbin. Romə 
imperiyə Avropə vey hissəş qətəbe, 
Miyonə Şərğ iyən Şimali Amerikə bəştə 
hakimiyəti ji dənoəşbe. Odəmon veyni 
hande-nıvışte zıneydənıbin, İsrailədə 
jiyə yəhudiyon isə hande nıvışte 
zıneydəbin. Bəvon "Kitobi soyb" 
voteydəbin.

Xıdo de Mığəddəsə Kitobi vositə qəp 
jeydə. Mıvcud bıə həmə çiyon Xıdo 
ofəyəşe. Əy piyeydəşe de odəmon 
həmməy dust bıbu. İsa oşko nişo 
kardışe ım!



İsrail İsa dovrədə 

Sərşəhr: Yerusəlim

Əyoləton: Qalileyə, Samariyə, Yəhudeyə.

Ərozi: təxminən 28000 km2.

İqlim: Subtropik.

Siyosi vəzyət: Ç. e. b. 63-nə soriku Roməvıjon 
hıkmronəti kardeydəbin İsraili səpe. 

Hakimiyət: Romə hakim Ponti Pilat İsraili səpe 
hıkm kardeydə. Romə İmperator Tiberisbe. 

Din: İudaizm. Yəhudiyon məbəd Yerusəlimədəbe. 
Kahinon de dini mıxtəlifə koon mışğolbin, 
mıləllimon bıə fərisyon isə bə xəlği de Mığəddəsə 
Kitobi vositə ro nişo kardəninbin. 

Zıvon: İbrani (Yəhudiyon zıvon), Yunan 
(beynəlxəlğ miqyasədə qəp jəbıə zıvon), Latın 
(Roməvıjon zıvon).
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Boçi im odəmon ruy kəno qırdə bıən?

Xıdoku vite əzınişon. Çe 
Xıdo cəzo təvə həni doon 

bınədə hozıye.



Iştəni hozı bıkən! Xıdo 
nuyəti vığandeydə!

Xıdoku vite əzınişon. Çe Xıdo 
cəzo təvə həni doon bınədə 

hozıye.

Xıdoku vite əzınişon. Çe 
Xıdo cəzo təvə həni doon 

bınədə 

Imi məseydəşon? Məqəm 
əmə kifoyət ğədərədə 

xəymand nimon?

Xıdo cəzoku vite əbıni. Çımı 
bəpeştə Oməkəs şıməni çe 

dılətono dəqiş bəkarde.

Piyeydone şımə jimon 
dəqiş bıbu? Boən ovədə 

vəftiz bıbən.

Esət şımə ıştə qınonku təmiz 
bişon, çımi bəpeşt bə tojə 

jimon bino karde bəzıneşon.



Vəftizəvon Yəhya voteydən bə ruy 
kənoədə vəz kardəkəsi...

Çəyo isə…

Jıqo karde lozime. 
Əmə de jıqoy çe Xıdo 

irodə bə vırə 
rosneydəmon.

Im çımı barədə ni. Az 
şıməni bo co kəsi hozı 

kardeydəm. Əv çe 
Xıdo piyəy bəmə nişo 
bəkarde. Əv şıməni de 

Xıdo Rufi otəşədə 
vəftiz bəka. Im şıməni 

qırd dəqiş bəkarde.

İberdəmədə osmono 
qıləy sədo oməy…

Bəle, Tı Çımı 
azizqiromiyə 
Zoəş! Tı Çımı 

dıloş. 

Az ne... Tı 
mıni vəftiz 
kardəniniş! 

Pıə, Iştı Podşoəti bo, 
Iştı irodə bıbu!



Yəhudi xəlği Məsihi 
bə çəşbe. Çəvon 

ğədimə kitobonədə 
peyğəmbəron Çəy 
omemoni barədə 
nıvıştəşonbe. Əv 
İsraili qıləy yolə 

xəlğ kardəninbe...

Xıdo Rufi 
bardışe 
İsa bə 

səhro...

Imeha, dınyo qıno Iştə 
səpe peqətə Xıdo 

Pəsəvə Ime!

İsa çıl ruj iyən çıl şəv səhroədə coylinə 
mande. Əv xorək hardeydəni. Əv dıvo 

kardeydə. Iştəni hozə kardeydə...

İsa, çe Xıdo niyəti bə vırə 
rosniyənine. Xıdo piyeydəşe ki, 
insonon mıhokimə iyən marde 

tarsiku ozod bıbun…

İsa de zılmoti hakim bıə İblisi dimbədim omeydə. Çe 
Xıdo iyən insonon deşmen bıə İblis de nifrəti, noxəşi 

iyən marde vositə bə dınyo hıkm kardeydə...
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Əmma İordanə ruədə Vəftiz kardə Yəhya, İsa 
ğırbonə vəy ğəzinə təğdim kardeydəbe...

Bəle, Pıə 
piyeydəme 
Iştı irodə 

bə vırə 
bırosnım!

Vəftizəvon Yəhya İsrail xəlği bo Məsihi omemoni 
hozı kardeydəbe. Bı vaxti Romə dınyo vey hissə səpe 
hıkmronəti kardeydəbe. İsrailən çe Romə İmperiyə 

qıləy qədə hissəbe.

YƏHUDEYƏ



Əmma İblisi piyeydəşe İsa royku bekə, Bəçəy 
ağıli fikiron vığandeydə ki, Əv çe Xıdo asbardi 

bə vırə nırosnı.

Tı Xıdo Zoəşbu, ın sığon bə nun peqordın!

Xəyr! Xıdo Kitobədə nıvıştə 
bıə: “İnson əncəx de nuni ne, 
de Xıdo har kəlomi bəjiyey”. 

Xıdo Zoəşbu, ımi təsdığ bıkə! 
Iştəni Məbədi kumisə saru şodə. 

Nıvıştə bıə ki, mələkon ıştə 
dastonsə bəqəten Tıni.

Xəyr! Xıdo 
kitobədə nıvıştə 

bıə: “Xıdo 
dəvinə məkə”.

Okır çımıku, İblis! Oxo jıqo 
nıvıştə bıə: “Əncəx bə Xıdo 
ibodət iyən xıdmət karde 

lozime”.

İsa oqadeydə ıştə moəku bıə bə 
Qalileyə viloyət. Əv pure de Xıdo 
Rufi. Odəmon şeydən Çəy dumo. 

Əvon piyeydəşone bızının İsa, 
Məsihebu... 

Imeha, dınyo dimisə həmə 
hakimiyəti bətı bədom. Əncəx çımı 

poədə dəzıno boy.

Çımi bəpeştə İblis i mıddət İsa tərq 
kardeydə. Mələkon omeydən bə İsa 

xıdmət kardeydən... 



Qalileyə bandıkuədə vırəbəvırə bıə Qana diədə vəyəy… İsan deştə moə iyən duston bı 
vəyədən. 



Əmma vəyə miyonədə…

Çiç bıkəmon? 
Şərov orəxe! 

İsa bəşmə 
çiç bıvoto, 
əyən bıkən.

In yolə ğabon de ovi pur bıkən, 
çəyo bıbən bıdən vəyə sərxey 

əy bıçəşı.

Ov? Im ki, şərove! 
Əla şərov!

?

Bıçımi təmi 
diyəkən! Ən çokə 

şərovi bo oxoy 
oqətəyone.

Nazaretıjə İsa 
kardışe ım!

Əv Kiye 
ki?

Çı çokə ziyofəte! Çı çokə 
vəyəy! Ov bə şərov peqardə! 

Ən çokə şərove!



Kefernahumi Qalileyə qoli kənoədə vırəbəvırə bıə ləveson diy. 
İyo İsa dəmande çe Xıdo koon barədə bo qəp je.

Əv iyo Iştə iminə şoqirdon səçın kardeydə… Peter bışi ıştə səli bə 
nığılə ovon şodə.

Əğə, əmə şəvi dırozi zəhmət 
kəşəmone, əncəx hiç çiy qəte 

nıznəmone. Əncəx Deştı sıxani…

Im çiçe!? Bımi bovə 
karde zıneydənim!



Yağub! Yəhya! 
Koməqəti 

bıkən! Iştə 
umrədə anədə 

moy 
qətəmnıbe!

Rəbb, çımıku diyəro 
bışi. Az de qıno pur 
bıə qıləy odəmim.

Mətars, Peter.

Çımı dumo 
boy!

Çımi bəpeştə bə odəmon 
Şoyə Xəbə bəvoteş.



İsa Deştə şoqirdon çe İsraili 
şimal tərəfədə səyohət 

kardeydə. Əv, Xıdo Podşoəti 
ome barədə bo həmməy qəp 
jəydə. Çəy sıxanonədə ğıvvə 
heste, de lutfi pure. Əv bə 
noxəşinon şifo doydə iyən 
insonon çe İblisi əsorəto 

roxneydə. Vey odəm Çəy dumo 
şeydə. Odəmon həmçinin co 

vırono, hətto sərşəhr 
Yerusəlimoən omeydən...

Şımə bə Xıdo ehiyoc hiss kardeədə çı 
baxtəvəriyon! Çəy tojə dınyoədə bəjiyeşon.

Bə Xıdo xəymandəti ehtiyoc 
hiss kardeədə çı baxtəvərişon! 

Əy bol-boli bəsteyon!

Kədərin beədə çı baxtəvərişon! 
Çumçıko dılvandi bəsteyon.

Bə co kəson çoki kardeədə çı 
baxtəvərişon! Çımi əvəzi Xıdo 

bəşmə çoki bəkarde. Sulh 
eğandeədə bəşmə “Xıdo 

fərzəndon” bəvoten.



Boştə orzu kardəyon bə 
co kəson bıkən.

Bıpiyənən ıştə deşmenon, 
boəvon dıvo bıkən.

Çoki kardeədə çe odəmon dığəti 
bəştə okırniyero cəhd məkən. Imi 

niyoni bıkən.

Bə jeni de şəhvəti diyə kardə 
merd həni ıştə dılədə deəy zino 

kardeydə.

Çəş andomi çoye. Şımə çəş təmiz 
bıbo, şımə həmə andomən nurin 

bəbe. Şımə çəş toyki bıbo, 
zılmotədə jiyeydəşon.

Hiç kəs bə dıqlə əğə xıdmət karde 
əzıni. Şımə, ya bə Xıdo, yaan bə 
tənxo xıdmət karde bəzıneyon.

Maştənə fikiri məkən. Sıftə bo 
Xıdo bınəvən iyən Çəy irodə bə 
vırə rosniyero dastpoçə bıbən. 
Əmandə çiyon isə bəşmə əlovə 

doə bəbe. 

Çımı votəyon bıkən. Bəvədə ıştə kəy hali səpe 
bə dutəkəsi oxşəş bədoşon. Qirəm Çımı votəyon 

nıkon ıştə kəy ğumi səpe bə dutəkəsi oxşəş 
bədoşon.



Ruji odəmon Kefernahumədə İsa qırdo qırdə bəbin.

Bə dılə dəşe 
əzınimon. 

Çiç 
beydə?

Bəvon məqınən! 
Im duston imon 

veye!

Bəpe bonəkulə oçınəmon, 
əy lefsanqoədə bə dılə 

evəmon. Co ro ni. 
Iştı qınon 
baxşə bin!

Şımə məsəyone ım? Əv ımi 
çoknə vote bəzne?

Əv bə Xıdo kufr 
kardeydə! 

Əncəx Xıdo qınon 
baxşe bəzne!

Çiç votey həniyən rohəte: “Qınon 
baxşe” yaan “Bəşt səpo, bıpoy” 

votey?
Məsih qınonən baxşe bəzıne. Az 
həmçinin voteydəm: “Peqət ıştə 

lefsanqo bıpoy!”



Odəm 
hədəyon 
beydə.

Bəle! Az şifo 
səme! İsa səğ 

bıbu!

Çoləx nəve 
zıneydə!

İsa vey çokiyon kardışe. Əv 
mudrike iyən de səlohiyəti qəp 
jəydə. Əv çe Xıdo mərhəməti 

iyən lutfi nişo kardeydə. Əmma 
odəmon həmməy Çəyku rozi 

nin. Rəhbəron piyeydəşone osə 
bıkən, Əv bə Ğanuni itoət 
kardeydə ya ne. Məsələn, 

Şanbə ruji hiç qıləy ko karde 
əbıni.

Dastış hışk bıə qıləy 
odəm omə. Omruj çoki 

karde bəbebu?

Dıroz bıkə 
ıştə dasti!

Şukur! Şifo səme!

İsa arəo 
peqətəninim

on!

Yerusəlimi 
rəhbəron 

zınəninin ki, Əv 
odəmon royku 
bekardeydə!



İsa iyən rəhbəron arədə rıxnə ziyod be-be, İsa diyəro şeydəbe. Əv 
deştə şoqirdon penıştə bə kulos, qoli bəqlə japə ovaşteydən. 

Əğə, koməqəti bıkə! 
Əmə eşeydəmon!

Boço tarseydon? 
Kıve şımə imon?



Aşiş! 
Aşiş 

bıbən!

Əvon oməyn qoli bəqlə japə. Bandonku odəmə curə sədo omeydə…

AAAAH!



İyo ikəs coylinə jiyeydə. Cınon 
qətəşone əv…

Əv omeydə!

Əve! Vay!

Çok, çok, 
İsa! 

Ha şərə rufon, tərq 
bıkən ım odəmi!

Əmə detı çiç karde 
bəzınemon? Tı 

Xəlləği-Aləmi Zoəş!

Şımə nom çiçe?

Ləşkər, oxo əmə 
veyimon.

Əməni bə 
xuqon dılə 
bıvığand.

Bışən.



?
Az çok 
bim!

Bışi! 
Çəməku 
diyəro 
bıbi!

Az detı şe 
bəznem?

Xəyr, iyo bımand. Xıdo bətı kardəyon 
barədə bo həmməy bıvot. 



Az əncəx çe Xıdo votəy 
kardeydəm. Əy vığandışe Mı.

İsa bo dıvo karde rə-rə bə tənhoə vıron şeydəbe.
Şəvi dırozi dıvo karde bəpeştə 
İsa səçın kardışe Iştə donzə 

şoqird. Əy dıkəs-dıkəs vığandışe 
əvon. İblisi rufon iyən noxəşiyon 

səpe səlohiyət doşe bəvon…

Imon iyəndı boən. Peter de 
Andrey…

Imonən iyəndı boən.Yağub de 
Yəhya.

Filip iyən Natanael…



Tomas iyən Mattə (nafko bo 
Romə ğəsbkoron doyənə 

qırdəəkə bıə)…

Tadday iyən Yağub… Simon iyən Yəhudə İskaryot.

Bışən! Şıməni ğəbul bıkə Mıni 
ğəbul kardeydə. Mıni ğəbul 

kardəkəs isə Mıni Vığandəkəsi 
ğəbul bəkarde. 

Donzə həvari bə vırə rosnişone 
asbard de şoyvo oqardin. Əvon 

çe İsa votəyon bə vırə 
rosnişone. Çımi bəpeştə İsa 

piyəşe deyəvon ivırədə bə qıləy 
bekimsənə vırə bışu, əmma 

odəmon imkon nıdoşone bımi…

Diyəkən, deveni vaxte, koəkə isə kame. 
Bə deveni Əğə dıvo bıkən ki, bo məhsuli 

qırdə kardeyro koəkə bıvğandı.



İsa vəz kardeyədə iyən şifo doyədə dəvom kardeydəbe. Bı vaxti isə…

Filip, toyki daraşiyeydə. Odəmon çiç 
baharden? Şımə bəvon hardey bıdən. 

Bəməku 200 kopuk 
pul heste. Im ərəsni.

Qıləy zoəku penc qılə nun iyən dıqlə 
moy heste. Həni hiç çiy ni.

Odəmon penco-
penco bınşandən. 

İsa bə Xıdo şukur kardeydə… Nuni poə kardeydə iyən 
moyon paybaxş kardeydə.



İsa bərəkət doşe bə nuni iyən 
həzo-həzo odəmi si coni 

hardışe…

Həğiğətən, Əv vəd 
kardə bıə Məsihe!

Əy Podşo bıkəmon!

Diyəkən! 
Mandəyondə donzə 

zanbul pur be!

Esət odəmon bəçəvon kəon vığande vaxte. 
Penıştən bə kulos ovaştən qoli bə japə. Az isə 

bo dıvo kardeyro bə band pebəşem.



Həmonə şəvi… AAAAH! Im 
soənəvoy!

Mətarsən, 
Azim!

Rəbb, Im Tınişbu, bəmı 
əmr bıkə de ovi səpe 

bom Iştı tono.

Boy!

Rəbb, mıni 
xılos bıkə!

Boçi şəkı varde, 
Peter!



Kali kəson piyeydəşone İsa 
podşo bıkən. Əvon umu 

kardeydən ki, Əv Roməvıjon çıyo 
bebəkarde. Çe İsa deşmenon 

veybin. Diyəməkə ki, Əv bə 
odəmon çoki kardeydəbe, ruhani 
miəllimon əmin bin ki, Əv Ğanuni 
dəqordıneydə, əve əvon odəmon 
rost kardeydəbin Bəçəy vəynə, 
piyeydəşonbe Əy məhv bıkən.

Mıəllim kəynə 
oməyş iyo?

Bəşmə nun doy 
qorə bomı 
nəveydon?

Bo faniyə hardey qorə ne, 
zolə jimon doə bo zolə 

hardemoni norohat bıbən.

Az zolə jimon doə nunim. Bə 
bəşəriyəti jimon doyro Iştə 

andomi ğırbon doydəm.

Çoknə Iştə andomi bo 
harde doydə bəmə?

Əv vərsəği 
voteydə!

Bışi 
çıyo!

Əv həməkəsi bə 
dast dəğandeydə!

Şımənən 
piyeydəyonni 

bışən?

Rəbb, bə kovrə bışəmon? Zolə 
jimon doə sıxanon Bətıkun!



Bə İsa tars omeydəbin. 
Kali odəmon piyeydəşonbe 

Əy sığbəsə bıkən. Əv 
Qalileyəo beşeydə. Həm 
merd, həmən jenonədə 

iborət bıə de dəvoməkon 
bə ivırə İsa İsraili co 

vıronədən vəz kardeydə…

İSRAİL

YERUSƏLİM

QALİLEYƏ

Çəyo Əv bə Yerusəlim 
şeydə…

Roədə…

Odəmon Çımı barədə 
çiç voteydən?

Əvon Tıni peyğəmbər 
hisob kardeydən.

Bəs şımə?
Şımə fikro Az Kim?

Tı Hestbıə Xıdo Zoə 
Məsihiş!

Bə hiç kəsi məvotən ımi. Məsih bə Yerusəlim 
şənine, əzob kəşənine, mardənine. Seminə 

ruji isə Əv bəyji bəbe.



Roy dırozi odəmon edom kardə bıən. Əvon bə Romə ğaydon qorə bə çomex kəşə bıən…

Bəmı məxsus bıəkəson ıştə 
çomexi peqətənin çımı 

dumo oməninin.

Çı jimono dəçıkəkəson ıştə jimoni 
qin bəkarden. Bəçımı qorə ıştə 
jimoniku dast kəşəkəson əy bə 

dast bəvarden.

Əncəx iqlə Xıdo heste, ımi 
zınəninişon.

Əsos əve ki, Xıdo deştə həmə 
hestemoni bıpiy, ıştə hamsiyən 

bənə ıştəni bıpiy.



Bə Ğanuni qorə İsrailədə cuzami qətəkəson notəmiz hisob kardə beydən. 
Əvon co vırədə jiyeydən. Hiç kəs bəvon nez mande əzıni…

Cuzami qətə odəm bə nez omeədə 
vanqipuri zikkə jənine, bə co 

kəson xəbə doənine.

Az 
notəmizim! 

İsa, Rəbb! Bəmə 
mərhəmət bıkə!



Bışən ıştəni bə 
kahini nişo bıkən!

Kahini tono bışəmon? 
Bəmə diyə bıkə?

Bəvədə şifo 
bəstemon?

? ! Əla! Əmə qırd 
çok bimon! Xəş bıəmon!

Bışəmon!

Şukur! Xıdo 
xəymande! Vey 

səğbi!

Da kəsi şifo nısəşe bəqəm? Bəs 
əmandəyon boçi noməyn bə Xıdo 

şukur nıkardışone?

Bəşt bəsəpo! Iştı imoni bətı 
əncəx şifo nıdoşe. Iştı imoni 

xılos kardışe tı.



Dini rəhbəron Yerusəlimo 
odəmon vığandışone çe İsa 

tono. Əv bı ğədər xəymand be 
əzıni. Piyeydəşonbe Bəyku 

qıləy noxsan pəydo bıkən, Əy 
ittıhom bıkən…

İsa de bevəci nom bekardə odəmon ivırədə 
nəveydə. Məsələn, de beəxloğə jenon, bo 
Roməvıjon ko kardə de doyənə qırdəəkon. Məsih, qin 

bıəkəson xılos 
kardeyro oməy.

İsa Şanbə ruji bə noxəşinon şifo 
doşe, əmma bı ruji bo ko karde 

icozə nıbe.

Şifo 
bıstən!

İsa bə əğılonən xısusi 
dığğət doydəbe.

Vadən əğılon bon çımı 
tono. Xıdo Podşoəti bo 

jələvonone.



Sədo kardışone İsa çe 
Yerusəlimi tono vırəbəvırə bıə 
bə Beytaniyə di. Lazar noxəşe. 

Lazar iyən çəy hovon Marfə 
iyən Məryəm de İsa dustbin. 

İsa bə di dəşeədə məseydə ki, 
Lazar həni ço ruj çımi bənav 

mardə iyən dəkandə bıə.

Rəbb!

Tı iyo bəbeş, çımı 
boə nəmardi!

Iştı boə bəyji bəbe, Marfə.
Bəle, az zıneydəm. Əv mardon bəyji 

bıə ruji bəyji 

Bəyjibey iyən Jimon Azim. Bəmı 
imon vardə harkəs bəjiyey. Bımi 

bovə kardeydəş, Marfə?

Bəle, Rəbb! Tı çəmə çəş kardə, 
vəd kardə bıə Məsihiş. Tı çe 

Xıdo Zoəş.

Konco dəkandəyone əv?

Boy dyəkə, 
Rəbb!



Buni çanədə 
piyeydəşebə

n Lazar!

Əv jıçiy 
karde nəzni 
ki, Lazar hiç 

nımardı.

Bə kəfəni pepuştəşonbe cəsəd, noəşonbe 
hali dılədə kandə bıə ğəbədə.

Sıği okırnən 
bə kəno!

Rəbb, əy həni bu kardəşe. 
Oxo əv ço ruje mardə. 

Xıdo izzəti 
bəvindeyon.

Pıə, ımi kardeydəm ki, odəmon 
bıznın Az Kim.

Lazar, 
beşi bə 
benton!

Kəfəni okən 
bıdə bışu.



Yerusəlimədə bıə rəhbəron vey norohat beydəbin bə 
İsa iyən Bəçəy dumoşəkəson qorə.

Ə odəm vey mecuzon 
kardeydə.

Im jıqo dəvom bıko Roməvıjon 
rost bəben çəmə səpe.

Çəmə məbədi bərıjnen, 
əməniyən məhv bəkarden. 

Iştən fikir bıkə! Həmməy 
məhv beysən, i kəsi bo 
həmməy marde çoke.

De jıqoy, bəpe İsa 
bıkıştəmon.

İ kəs həmməy roədə mardənine! 
Bə səbəb dini rəhbəron 

piyeydəşone İsa bıqətın. Əv bə 
Yerusəlim omeydə. Im çoke. 
Əvon piyəşone Roməvıjon Əy 

bıkıştın…



Bə vaxti Beytanyədə idbe…

Məryəm!

Jıqo isrofəti bə çiçi 
lozime! In ətır vey 

bohoye.

Əy həvate, bə 
vey kosibi dast 

qəte əbi.

Bəy məqın, Yəhudə. Əy 
Boçımı dəfn kardə ruji 

oqətəşe ımi.



Pasxə id nez beydə. İzdihom bə Yerusəlim omeydə. 
Əvon bə məbəd ğırbonon bəvarden.

Bə təhlukə diyənıkardə, 
İsa bə şəhr omeydə.



Odəmon Bəy səlom doydən…
Həmd bıbu de Xıdo 
nomi bə Oməkəsi!

İsraili 
podşoy!

İzzət!

Hosanna!

Əv bıçımi 
oxoy 

Həmə dınyo çı Odəmi 
dumo şeydə.

Yerusəlim, keşkə 
sulhı ğəbul karde 
zınəbəy! Əncəxən 

piyeydəni ım.



Sərşəhrədə bıə məbəd Yəhudi 
dini mərkəze.

Pasxə idədə pəsəvon ğırbon 
vardeydən.

Bə odəmon qınon qorə ğırbonon 
obırneydən.

Əmma ğırbonə pəsəvə odəmi 
taxsıriku, xəcolətiku iyən 

mıhokiməku tarsiku peroxniye 
bəznebu?

Məbədi soədə odəmon vıjor okardəşonbe, pul dəqiş kardeydəbin.

Berdəmədə İsa oməy…



Xıdo kə Dıvo kə 
bıənine. Şımə isə bə 

ğulduron lonə 
oqordıniyone əv!

Əv təhlukəynə odəme. 
Odəmon isə Bəçəy har 

sıxani quş doydən.

Əmə Əy kışteyro fırsət 
pəydo kardəninimon.



Bəpe Əy bıqətəmon. 
Çəyo bıkıştəmon.

Əncəxən İdədə karde 
əzınimon. Pasxə vaxti 

əbıni karde. 

Bəçəy qorə çanədə 
pul bədoyon? Im Yəhudəye, 

Çəy şoqirdonədə 
qıləye.

İsa təslim 
kardeydəm 

bəşmə.

Bətı si nığə pul bədomon. Im 
çe ğuli ğıyməte.



Pasxə bənav İsa odəmon 
məbədədə omuteydəbe. Əv 

Yerusəlimi rıjiye barədə navo 
xəbə doydəbe. Bəvədə həməy 
vitəninin. Əmma Əv odəmon 

piyeyədə dəvom bəkarde. Çəyo 
İsa xahiş kardışe Peteriku iyən 

Yəhyaku Pasxə surfə hozı 
bıkən.

Şanqo İsa Deştə Donzə şoqirdi 
şəhrədə bə ivrə qırdə beydən.

Imi omruj 
bəkardem.



Əzob nıkəşə bənav deşmə 
Pasxə xorəki bahardem.

Səlohiyətinə odəmon bəvon 
kardə ğollıği ğəbul kardeydən. 
Şımə isə bərəks, xıdmət bıkən. 

Şımə arədə ən vey xıdmət 
kardəkəs ən yol bəbe.

Az şımə tono bənə 
xıdmətəvonim.



Rəbb, Tı bənə ğuli çımı 
lınqon bəşışteş? 

Nıbahaştem!

Peter, az ıştı lınqon 
nışıştom, Bəmı məxsus 

be əzıniş.

Rəbb, bəvədə çımı səyən, 
çımı dastonən bışışt.

Təmizə odəmi əncəx 
lınqon şışte vəse.

Şımə Bəmı Rəbb, Mıəlllim 
voteydəşon. Az şımə lınqon 
şıştıme. Bəvədə şımənən de 

eyni roy bə iyəndı xıdmət 
kardəninişon.

Şımənədə i kəs Bəmı 
xəyonət bəkarde.

Ya Rəbb, az nim 
ki?

Hiç vaxti.

Çiç 
bəkardeşbu, 
rəyrə bıkə.



Imi, Boçmı bə yod 
vardeyro bıkən.

In nuni bəhən, Im Çımı 
andome.

Bəşmə tojə əmr doydəm. 
Az şıməni piyey ğəzinə, 

şımənən iyəndı bıpiyənən.

In şərovi peşomənən. Im boşmə 
qınon baxşeyro Çımı xune ki, ru 
kardəme. De jıqoy, Xıdo deşmə 

tojə əhd basteydə.

Qirəm Çımı mehibbət şımənədə 
bıbo, çımiku bəzınen ki, şımə 

çımı şoqirdoniyon.

Qirəm şımə bıpiyone iyəndı, 
həmə insonon bəzınen ki, 
şımə Çımı şoqirdonişon.

Peter, suk nahandə bənav tı 
Mıni se kərə bə həşə bəjeş.



Həmonə şəvi İsa Deştə şoqirdon bə ivrə beşin 
şəhro. Yəhudə deyəvon nıbe.

Az şıməni noydəm şeydəm, əmma Pıə 
Iştə Mığəddəsə Rufi boşmə 

bəvığande. Əv bəşmə koməqəti 
bəkarde iyən hejo deşmə bəbe.

Çımı şə roy zıneydon.
Ro, həğiğət iyən jimon Azim. 
Çımı vositə nıbo, hiç kəs Pıə 

tono ome əzıni.

İyo bımandən. Az bo 
dıvo karde şeydəm. 

Pıə, mımkunebu, ın piyolə 
çımıku yan dəvardı,

Əmma 
çımı ne, 

Iştı irodə 
bıbu.



Esət çokne hıte zıneydon? Bəştən! 
Imeha, xayin omeydə.

Bəki maçə bıkom 
əy bıqətən.

Səlom, Mıəllim! Rəbb, canq 
bıkəmon?

Yəhudə, Mıni de maçə 
bə dast doydəş?

Vəsən! İsa Iştəni təslim kardeədə Çəy 
dəvoməkon tərq kardışone Əv, vitin.



Bardışone İsa Yəhudi rəhbəron yoli, çe sər kahini tono. 
Peter de Yəhyan diyəroəco Çəy dumo şeydəbin.

Peter qədə-qədə ovaşte bə məhkəmə so. Tınən Deəy nıbiş məqəm?

Xəyr, az hiç ə 
Odəmi 

zıneydənim.

Tınən çəvonədə qıləyiş.

Ne, həlbəttə 
ki, nim.

Az əminin, tıni 
deyəvon vindəmbe. 

Tı Qalileyəvıjiş!

Hiç zıneydənim şımə 
çiçi barədə qəp 

jəydəşon.



Quk-
quli-
qu!!!

Boy, boəmə 
peyğəmbərəti 

bıkə. Ki jəşe tı? 

Maştəvo vardışone İsa bə yəhudi rəhbəron 
iclas. Sər kahini tayğət kardışe İsa.

Tıniş Xıdo 
Zoə? Bəle.

Kufr kardeydə! Əv mardənine. 
Bıdə Roməvıjon Əy tayğət bıkən.

İsa diyə kardışe bə 
Peteri çəşon dılə…



Vardışone İsa Romə hakim bıə Pilat tono. 
Yəhudi rəhbəron ittıhom kardeydəbin İsa.

Bı ittıhomon çı cəvob 
doydəş? Hiç çiy?

Tı çiçı 
kardə 

ki?

Az bo Həğiğəti 
nişo kardeyro 

oməm.

Həğiğət çiçe?

Bəyku qıləy qıno vindeydənim. Az 
i kəsi bo Pasxə idi ozod 

kardəninim. Ki vadəm: Barabba, 
yaan çe Yəhudiyon Podşo?



Barabba!
Barabba 

ozod bıkə!
Bəs de İsa 
çiç bıkəm?

Əy bə 
çomex 
bıkəş!

Əv bəştə 
Podşo 

voteydə.

Əy ozod bıkoş, 
Ğeysəri dust niş.

Çəy əvəzi tı 
ozod biş. ..., 37, 38, 39!

Çəy mardeyədə çımı 
taxsır nime.

Yəhudiyon 
Podşo!

Barabba, İsa əvəzi ozod kardə be. İsa taxsırkore.



Imeha, Əv 
Ime!

Əy bə çomex 
bıkəş!

Bə çomex 
bıkəşən!

Bə çomex 
bıkəşən!

Pilat bə marde hıkmi ğol 
kəşeydə. İsa Iştə çomexi 

Yerusəlimi kuçonədə 
kırniyənine.

Edomi vırə şəhriku bə kənoy. 
Əvrəy nom Qolqotə, yəni, 

“kəllə vırəy”.

Sərbozon bə çomex kəşeydən İsa.



Yəhudə isə bəştə kardə 
koy pəşimon be.

Səhv 
kardıme.

Beqınoə insoni 
bə dast dome.

Çəvədə bəmə çı? 
Iştən bəzneş.

İsa dıqlə ğəttoli arədə bə çomex kəşə be. 

Pıə, bıbaxş əvoni. 
Əvon zıneydənin çiç 

kardeydən.



Çomexisə seqlə zıvonədə nıvıştə 
bıə lohə ehaştə be: “Yəhudiyon 

Podşo İsa”.

İsa penışoməşe doj bırniyə 
peşoməy, imtıno kardışe.

Sərbozon bə İsa oləton qorə 
pışk şodoşone.

Bəs co kəson 
xılos 

kardeydəbe?

Xıdo Zoəşbu, evo 
çomexo!

Iştəniyən, 
əməniyən xılos 

bıkə!

Xıdoku bıtars. Əmə bımi 
loyiğimon. Im odəmi isə 
qıləy səhvə ko kardəşni.

Deştə Podşoəti omeədə 
mıni bə yod dənə.

Xatircəm bıbi, omruj demı 
behiştədə bəbeş.



Çoştəsəy qırd toyki eqıniye 
iyən se saat dəvom kardışe. 

Çe İsa moə Məryəm iyən Çəy şoqird 
Yəhya mandən edyəsən.

Esət şımə moə 
iyən zoəşon.

Çımı Xıdo, Çımı Xıdo, 
boçi tərqı karde Mı?

Təşime… Pıə, Iştə rufi 
Bətı doydəm.

Təmom be!



İsa çoştəsəy saat seədə marde. Sərbozonədə 
qıləyni de nizə hıl kardışe çe İsa kəm. Çəyo ov 

iyən xun eməy. Çəy dıl tıpəbe.

Kitobədə nıvıştə bıə: 
“Bo obırniye bardə bıə 

bənə pəsəvəbe”.

Bəçəmə usyonkorəti qorə Çəy 
andom hıl kardə be, bəçəmə 

şərə əməlon qorə Əv kıştə be.
Çəmə çəş kardə 
məsih Əvbebu?

Boən, Əy bə ğəb noyro 
icozə bıstənəmon.

Arimateyəvıjə Yusif iyən Nikodim çe İsa cəsədi 
çomexo evardışone. Əvon bə kəfəni pepuştışone 

cəsəd, noşone hali dılədə bə kandəbıə ğəb.



Se ruji bədiqə kali jenon oməyn 
ğəbi tono.

Boçi bo bəyjiyə odəmi mardon 
dılədə nəveydəşon? Əv bəyji 
bıə. Bışən, ımi bə şoqirdon 

bıvotən.

Ğəbi ğəvisə penoəbıə sığ bə 
kəno okırniyə bıəbe.

Əvon bı barədə məseədə Peter de 
Yəhya vitin bə ğəbi tərəf. Ğəb təyliye.

Çiç bıə?



Bentonədə, boğədə…
Jen, boçi bəmeydəş? 

Boki nəveydəş?

Boğəvon, tı 
peqətə Əv?

Məryəm!

Mıəllim!

Məqın bəmı, Bəçımı 
boon bıvot ki, Az Pıə 

tono şeydəm.



Həmonə ruji çe İsa  dıqlə şoqird 
royku dəvardə de i kəsi Çəy edomi 

həxədə de kədəri qəp jəydəbin.
Məqın Bəmı, çumçıko Az hələ Pıə tono rost bıənim. 
Əmma çımı boon tono bışi, bəvon bıvot: Iştə Pıə –
şımə Pıə, Iştə Xıdo – şımə Xıdo tono rost beydəm.

Nuni peqəteədə ğonəğ dərhol ni 
beydə.

Im ki, İsa 
ıştəne!

Əvon Yerusəlimədə boştə duston 
pəydo kardeyro tadibəsə bıən.

Əmə vindəmone 
Rəbb!

Məryəmiyən vindəşe. 
Peteriyən vindəşe!

Berdəmədə…
Sulh bıbu 
bəşmə!

Bəmı bovə 
kardeydənişon? 

Bəçımı daston iyən 
lınqon diyə bıkən!

Çımı Rəbb 
iyən Xıdo!



İsa çıl ruji mıddətədə Bəştə 
dəvoməkon çiyəy. İ kərə Əv 
hətto bə 500 kəsi çiyəy. Çəy 

şoqirdon oqardin bə Qalileyə. İ 
ruj əvon iyən moy qəteədə…

Səlom! Bo harde 
jıçiy hestıyone?

Nimone. Hiç çiy 
qəte zınəmonni.

Iştə səlon çə tərəfo 
şodən.

Çiçe ım? 
Diyəkə çanədə 

moye!

Im 
Rəbbe!

Mıəllim!
Boən, Demı 

bəhən.



Peter, həğiğətən tı 
mını piyeydə?

İsa se kərə ın parsi bə Peteri doşe.

Bəle, Rəbb Iştən 
zıneydəş ki, Tıni 

pyeydəme.

Bıçovon Çımı 
pəson.

Boy Çımı 
dumo!

Osmonədə iyən zəminisə həmə hakimiyət 
Bəmı doəbıə. Bışən bə dınyo, həmə xəlğon 

Çımı şoqirdon bıkən. Əvoni Pıə, Zoə iyən de 
Mığəddəsə Rufi nomi vəftiz bıkən, Çımı 

bəşmə votəyon bəvon omutən.

Iştə yodədə oqətən ki, Az 
detosə dovri oxoy deşmənim.

In sıxanon bəpeştə İsa 
bə osmonon rost kardə 
be, əncəxən ijən Iştə 
oqarde barədə votışe.



Quş bıdən! 
Marde oqəte 
nıznəşe İsa. 
Xıdo bəyji 

kardışe iyən 
Rəbb kardışe 
Əv. Bə Xıdo 

izzət iminə daxil 
bıəkəs Əvbe. 
Im, bəmənən 
təklif kardə 

beydə.

İsa şoqirdon bo dıvo kardeyro 
bə ivrə qırdə bin. Penco ruji 

bəpeştə, Mığəddəsə Ruf çəvon 
səpe eməy. Çə vaxtiku həmonə 

ruji Pencominə Ruji İd 
kardışone. İsaku bıə həmon ın 
Ruf esət bəvonədə iyən bə İsa 
imon vardəkəson həmməyədə 

jiyeydə. Çəy dəvoməkon 
zumandə şoydin. Şe-şe həniyən 
vey odəmi İsa həxədə məsəşe.

Bə mığoviməti diyənıkardə çe İsa şoqirdon bə 
dınyo har vırə şeydən. İsa çe Xıdo Zoəy. Əmənən çe 

Xıdo fərzəndon be bəzınemon.

Şoyə Xəbə 
voteyku xəcolət 
məkəşən. Im, 
insonon xılos 
kardə Xıdo 
ğudrəte. 

Kitobonədə 
nıvıştə bıə: bımi 

imon varde 
bıznon bə Xıdo 

məqbul 
bəbeyon, zol 
bəjiyeyon.

Omruj dınyoədə vey odəm 
Mığəddəsə Kitobi hande iyən 
dıvo kardeyro bə ivrə qırdə 
beydə. Əvon de Xıdo Rufi 

jiyeydən. Əvon piyeydəşone 
iyəndı iyən bə ehtiyoci dılədə 

bıəkəson koməqəti kardeydən. 
Əvon hətto piyeydəşone ıştə 

deşmenonən. Iştə qınon baxşə 
bey bə yod vardeydən Rəbbi 

surfədə iştirok kardeydən. Əvon 
de Xıdo Rufi purbıə tojə jimon 

jiyeydən...

Im, Çəy barədə 
nıvıştə bıə 

nomonədən votə 
beydə.



İsa bo həmə insonon sulhi 
dılədə jiyey imkoni ofəyəşe. 

Bı mehibbəti qorə minnətdor 
bıbən, Çəyku ğəbul bıkən. 

Bəy səcdə bıkən.

Xıdo Iştə Zoəş bı dınyo bo əməni 
mıhokimə kardeyro ne, xılos 

kardeyro vığandışe. Xıdo əməni 
piyeyro Iştə vahidə Zoəş ğırbon 
doşe ki, Bəy imon vardə har kəs 
həlok nıbu, bə zolə jimoni molik 

bıbu.



Mığəddəsə Kitob

İsa hikoyə Mığəddəsə Kitobədə nıvıştə bıə. Hiç qıləy kitob Mığəddəsə Kitobi 
ğədərədə handə bıəni iyən handə beydəni. Mığəddəsə Kitob qədə kitobonədə 
iborəte. In kitobob 1500 sori mıddətədə nıvıştə bıə. Mığəddəsə Kitobi nıvıştə bey 
təxminən 1900 sor bənav təmom be. Bə kitobi, Xıdo bə insonon jimoni mıdoxilə 
barədə hikoyon daxilin. Çe İsa hikoyə Xıdo oşko təsvir kardeydə.

İsa hikoyə

Mığəddəsə Ktobədə çe İsa jimoni 
təsvir kardə çoqlə kitob heste. Əvon 
de mıəllifon nomi təğdim kardə bıən. 
Mıəllifon həmə İsa dovrədə jiyənin. 

1. Mattə - çe İsa şoqird bıə. Əv 
doyənəqırdəəkə bıə. Çe İsa de İsrail 
xəlği rəftori xısusən təsvir kardeydə. 

2. Mark - İsa xıdmət kardeədə, əv 
nuperəs bıə. Əsosən İsa kardə 
mecuzon həxədə nıvışteydə.

3. Lukə - həkim bıə. Əy şəxsən 
zınəşni İsa. Lukə, çe İsa de insonon 
rəftori təsvir kardeydə.

4. Yəhya -çe İsa dəvoməkə bıə. 
Xısusən çe İsa şəxsiyəti təsvir 
kardeydə. İsa insonon qınoku ozod 
kardeyro inson bıə Xıdoye. 



Çe İsa moəku bey

İsa moə Məryəm bə şu nışə bənav bə İsa 
hamilə mandeydə. De tosə İsa zande 
ənəbuəstə kinəbe. İsa çe Xıdo Rufo bə 
dınyo oməy. In mecuzə İsa dovriku vey 
mıddət bənav kitobonədə nıvıştə bıə de 
peyğəmbərətiyon vositə təsvir kardə 
beydə. İsa bənə qıləy ğəhrəmoni bə dınyo 
noməy. Əv moləkumədə moəo be, 
çumçıko mehmonxonədə təylə otağ nıbe.

Çe İsa mecuzon

İsa vey mecuzon kardışe. Mığəddəsə 
Kitobədə 40-sə vey şifo doə mecuzə 
ğeyd kardə beydə. De ın mecuzon 
vositə İsa çe Xıdo ğudrəti iyən 
mehibbəti, həmçinin çe Xıdo bə 
insonon koməqəti karde iyən əvoni 
baxtəvər karde orzu nişo kardışe.  



İsa marde iyən bəyji bey

İsa boçi marde? Mığəddəsə Kitobədə çımi izoh heste.

Həmə odəmon qıno kardeydən. Bə Xıdo xoş nomə, Xıdo ğəzəbnok kardə iyən 
Xıdo kədərin kardə əməlon qınon. Qıno insoni Xıdoku diyəro kardeydə. 
İsa məhz bı səbəb oməy. Çəmə qınon cəzo İsa deştə xoşi Iştə səpe peqətışe. 
Im marde cəzo be. İsa çəmə əvəzi marde ki, əmə sənibəton de Xıdo nez be 
bıznəmon. Əmma əmə bəştə qınon qorə tobə kardəninimon.
İsa merdiku bəyji be. Xıdo bəyji kardışe Əv. Demiyən Xıdo marde səpe Iştə 
ğudrəti nişo kardışe. 
İsa esət Xıdo tono jiyeydə. Əv bəyji bey qorə bəmə nez be bəzıne. Əy piyeydəşe 
bəmə koməqəti bıkə əmə bə Xıdo məğbul bıə jimon bıkəmon.

Şımə bəştə qınon qorə tobə karde piyeydonebu, de Xıdo nez bey 
piyeydonebu, jıqo dıvo bıkən:

Xosə Xıdo, Tı piyeydə mıni.
Iştə iqlə Zoə İsa bəmı ğırbonı doy.
Əv bəçımı qınon qorə çomexədə marde.
Xahiş kardeydəm, çımı qınon bıbaxş.
Az Bətı minnnətdorim ki, İsa həni çımı tərəfədəy.
Hejo Bətı məxsus beyım piyeydə.
Bəmı koməqəti bıkə ki, Iştı piyeyey ğəzinə jimon bıkəm.
Hejo bəmı nez bıbi.
Bçımı dıvo cəvob doyro vesəğbi!
Iştə doə vədi bə vırə rosneydəş..

Dıvo



İsa iyən şımə

Çe İsa hikoyə sə bıəni. İsa çe vey 
odəmon Xıloskore. Zəmonə dəqiş bıə. 
Həni odəmon dəvəsə, yaan aspisə ne, 
de maşini, yaan de təyyarə ro şeydən. 
Əmma ımi bo İsa hiç fərğış ni. 
İsrailədə jiyədə bə odəmon çanə nez 
bey ğəzinə, Əv ımruj bəmənən nez be 
bəzne. 
Əy de çəşi vinde nıboən, Əv heste. Əy 
piyeydəşe şımə dust bıbu. Şımə Bəy 
quş doy bəzneyon iyən Əy piye 
bəzneyon. 

Şımə piyeydone İsa barədə iyən Deəy 
jimon karde barədə vey çiy omutən? 
Bəvədə ımoni bıkən:

1. Dəmandən Mığəddəsə Kitobi hande.
(Məsələn, Lukə nıvıştə kitobiku bino 
bıkən)

2. Dəmandən bo dıvo karde
(De Xıdo qəp bıjənən iyən Çəy sədo 
bıməsən. Bıçımiro xısusiyə sıxanon 
lozim nin).

3. Bo co kəson İsa iyən Mığəddəsə 
Kitobi həxədə qəp bıjənən. İsa 
piyeydəşe ki, Çəy dəvoməkon bə ivrə 
qırdə bıbun, Çəy barədə omuteyro bə 
iyəndı ilhom bıdən.
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İsa Məsih. Im həğiğiyə hikoyəy. Əv təxminən 2000 sor bənav İsrailədə 
jiyə. Bəy rast omə har kəs heyron beydəbe Bəy. Hiç kəsi karde zınəşni 
Çəy kardə koon. Hiç kəsi votəşni Çəy votə sıxanon. Mecuzon mışoyət 
kardeydəbin İsa. Bə İsa quş doə har kəsi, Əv şoyvo iyən xoşbəxtəti 
vardeydəbe. Əmma iberdəmədə çımi oxoy ome. Çəy deşmenon edom 
kardışone Əv. Əmma demi hikoyə təmom nıbe. Bı barədə zıne 
piyeydonebo, çe hikoyə dumoy ıştən bahandən!
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