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Халичадин сирер

“Абуру чпин базаррал иер парталар, фичӀи 
рангунин парча, нехиш алай пекер, жуфтдаказ 
хранвай, еперив кутIуннавай, гьар рангунин 
халичайрив вахъ галаз алиш-вериш авуна”. 

Эзекел 27:24

Эзекел пайгъамбардин и гафар Пак Ктабда 
кхьенва. Пайгъамбарди халича хразвайбурукай 
рахазва. Халича хран патал анжах са алакьун 
ваъ, гьакIни гьикметлувал кIанда. Эгер чаз гьик
метлу жез кIанзаватIа, Сулейманан гьикметлу 
мисалрикай менфят къачуз жеда. Сулейман 
пайгъамбарди ва Пак Ктабдин маса авторри 
чи кIвалера авай халичайри чаз вуч лугьуз 
кIанзаватIа къалурзава.
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И халичайри чи алатай несилрин ва культурадин 
къиметлувал чаз чирзава. Акваз кIанзавайдаз 
акурай.

Пак Ктабди чаз ихьтин халичаяр хран патал 
герек тир тIалабунрикай мад вуч чириз 

жеда?

ТуькӀуьрунар. Халича хран патал туькӀуьрна 
кIанда.

Инсандивай ихьтин иервал гьикӀ туькӀуьриз 
жеда? Вучиз чаз са хийир авай ваъ, гьакIни вили 
кьадай иер затIар туькӀуьруникай хуш къведа? 
Тавратди Аллагьдин дуьнья халкь авуникай 
теснифдайла инсандин тIебиатдикай лазим 
тир малумат чаз ачухарзава:

Таврат: Хьунухь 1:26
Аллагьди лагьана: “Чи къаматда ва Чаз 
ухшар инсан халкь ийин. Ада гьуьлера авай 
гъетерал, цавара авай къушарал, маларал, 
вири вагьшийрал ва чилел алай кьван чан 
алай вири куьлуь-шуьлуьйрал агъавал авурай.
Инсан Халикьдиз кутугарна халкь авунва. 
Гьавиляй чавайни туькӀуьриз жезва. Гьавиляй 
чна халича храникай лезет къачузва”. 
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Таврат: Хьунухь 5:13
“Ингье Адамакайни адан несилрикай ктаб. 
Аллагьди инсан халкь авурла, Ада Вичиз 
ухшар халкь авуна. 
Ада итимни дишегьли халкь авуна ва 
абуруз хийир-дуьа авуна. Абур халкь авурла, 
Аллагьди абурал – «инсан» тӀвар эцигна. 
Адаман вишни къанни цІуд йис хьайила, адаз 
вичиз ухшар хва хьана. Адама адал Шет 
тІвар эцигна”.

Тавратда лугьузва:
Хци бубадин бязи къилихар къалурдай хьиз, 
инсанрини дуьнья халкь авур Аллагьдин бязи 
жигьетар къалурзава.
Тавратди чирзава хьи, Аллагьдивай вичин 
къастар кьилиз акъудун патал Вичи халкь авур 
инсанриз кьетIен туькӀуьрунин паяр гуз жеда:

Таврат: ЭкъечӀун 35:3035
“Мусади чувудриз лагьана: 
Чир хьухь: Реббиди Ягьудан тайифадай тир 
Гьуран хтул, Уридин хва Бесалел хкягъна, 
ва адак Аллагьдин руьгь кутуна, адаз гьар 
са карда арифдарвал ва фагьум, чирвилер 
ва устадвал гана, гьаниз килигна адахъ 
къизилдихъ, гимишдихъ ва цурунихъ галаз 
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кІвалахун патал алакьунар ава, къерехра тун 
патал къванер атІуз ва гьакІни кІарасдал 
нехишар атІуз чида — устадвал герек тир гьар 
са кІвалах кьилиз акъудиз жеда. Ребби адаз, 
ва гьакІни Данан тайифадай тир Ахисамахан 
хва Агьалиабаз масадбуруз чирвилер гудай 
устадвални бахш авунва. Реббиди абуруз 
нехишар атІунин устадвилин сирер, нехишар 
авай парчаяр хурунин, вили, мичІи яру ва 
туьнт яру гъаларикай ва шуькІуь кушдикай 
гьар жуьредин рангарин парчаяр ва гьакІни 
адетдин парчаяр хурунин сирер ачухарнава.

Вучиз чаз туькӀуьрдай алакьун ганва? Аллагьдиз 
кIандай крар кьилиз акъудун паталди!

Инжил: ТӀиматеяз Павелан кьвед лагьай чар 
2:15

Жув гьакъикъатдин гаф дуьздаказ агакьар-
завай, регъуь жедай хьтин крар тавунвай, 
синагърай акъатнавай инсан яз, кІвалахдай 
кас яз Аллагьдиз къалуриз алахъа. 

Кар. Халича хран патал йикъаралди залан 
зегьмет чIугуна кIанзава. Сулейман пайгъам
барди зегьметдин къиметлувиликай гзаф 
кхьенва:
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Мисалар 10:45
“Темпел гъилери барбатӀвал гъида,
Зегьметдал рикӀ алайда - вар-девлет.
Гатуз кӀвалах авурдаз - баркалла,
Гвендиз ксана амукьайдаз – бедлемвал”. 

Мисалар 12:11
Чилел зегьмет чӀугвазвайди гишила амукьдач, 
акуьлсузди ичӀивилихъ галтугда. 

Мисалар 6:611
Цекврен патав алад, тенпел, килига адан 
рекьиз ва камаллу хьухь! 
Авач адахъ я чІехиди, я кьилел акъвазна 
килигдайди, я гьаким; 
амма гатамаз гьазурзава ада ем, 
гвен гуьдай чІавуз ада вичиз недайди кІватІда. 
Гьикьван ярх хьана жеда вун, тенпел? 
Мус къарагъда вун ахварикай? 
ТӀимил ксуда, тІимил суст жеда, - 
тІимил ярх жеда кІватІна гъилер, 
къекъвечи хьиз ви патав къведа кесибвал, 
муьгьтежвал вав агакьда, къачагъ хьиз.

Сабур. Халича хран патал чIехи сабур кIанда. 
Сулейман пайгъамбарди и жигьетрикайни 
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кхьизвай:

Мисалар 14:29
Хъелуниз гьерекатзавачирди акьуллуди я,
Фад вичяй акьатдайда ахмакьвал кьалурда.

Мисалар 19:11
Акьуллувили хъелуниз рехъ гудач,
Масадан гунагьдилай гъил къачун – чӀехивал 
я.

Мисалар 25:15
Гзаф сабурлуда пачагьни чӀалал гъида, 
Хъуьтуьл рахунри къанмаз гъавурда кутада.

Дуьзвал. Халича храдайла, гъалатIдиз рехъ 
гайитIа, ам чуьнуьхарун мумкин туш. Им 
халича чидай гьар са касдиз аян жезва.. 
Санлай къачурла, чи бубайри асирралди чаз 
дуьзвилин къиметлувал чирнава. Пак Ктабди 
чаз дуьзвиликай вуч лугьузва?

Мисалар 12:19
Дуьз гафар амукьда даим,
Уьмуьр авач таб гафариз.

Мисалар 12:22
Таб квай мез – Аллагьдиз мурдарвал я
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Дуьзвал ийизвайди Адаз хуш я.

Мисалар 14:25
Дуьз шагьидди уьмуьрар къутармишда, 
пис касдин нефесдикни таб гала.

Мисалар 24:26
Дуьз жаваб - гузвай темен хьиз я.

Мисалар 16:13
Пачагьриз хуш я михьи мез,
КӀани жезва рахадайди дуьз.

Инжил: Калассра авайбуруз 1:1317
Ада куьн мичІивилин гьукумдикай хиласна 
ва куьн Вичин рикІ алай Хцин Пачагьлугъдиз 
тухвана. Хцин къурбанд авур ажалдин 
куьмекдалди чав азадвал, гунагьрилай гъил 
къахчун агакьна. 
Иса Месигь таквазвай Аллагьдин къамат 
я, халкьнавай кьван виридалай вилик Ам 
авазвай. Адан куьмекдалди цаварал ва 
чилерал алай кьван вири, аквазвайди ва 
таквазвайди халкь авуна: чеб кІандатІа 
тахтар хьурай, кІандатІа гьакимвилер, 
кІандатІа регьбервилер ва кІандатІа гьукумар 
вири Гьадан куьмекдалди ва Гьам патал халкь 
авуна. Виридалай вилик Ам авазвай, хал-
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кьнавай кьван вири Гьадалди къайдада ава. 
Эгер пачагьриз гьахъ рахазвайди кIанзаватIа, 
пачагьрин Пачагь тир Аллагьдиз абурулай пара 
кIанзава!
Халкьдин хасвилерин михьи чешне
ТуькӀуьрун, зегьмет, сабур ва дуьзвал: халича 
вири и жигьетрин иер лишан я. Анжах идaлайни 
хъсан мисал ава. Пак Ктабдин къвезмай аятра 
и жигьетар камил къалурзавай Иса Месигьдин 
уьмуьрдикай кхьенва:
ТуькӀуьрун

Калассра авайбуруз 1:1617
Адан куьмекдалди  цаварал ва чилерал алай 
кьван вири, аквазвайди ва таквазвайди халкь 
авуна: чеб кІандатІа тахтар хьурай, кІандатІа 
гьакимвилер, кІандатІа регьбервилер ва 
кІандатІа гьукумар – вири Гьадан куьмекдалди 
ва Гьам патал халкь авуна. Виридалай  вилик 
Ам авазвай, халкьнавай кьван вири Гьадалди 
къайдада ава.

Инжил: Ягьядилай атай шад хабар 1:13
Сифтени-сифте авайди Гаф тир. Гаф Аллагь-
див гвай. Гаф Аллагь тир. Гаф сифтедилай 
Аллагьдив гвай. Аллагьди вири Гафунин 
куьмекдалди халкь авуна; Гаф галачиз халкь 
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хьайи са затІни авайди туш.
Иса Месигьда Халикьдин шикил авайвал 
къалурзава; Аллагьди чун Гьадан куьмекдалди 
халкь авунва:

Инжил: Эфесда авайбуруз 2:10
Вучиз лагьайтӀа, Ада чун Иса Месигьда халкь 
авуна Аллагьди эвелдай тайинарнавай хъсан 
крар авун патал халкьнавайбур я.

Кар. Иса Месигьди Вичин кардикай икI лугьузва:

Инжил: Ягьядилай атай шад хабар 5:17
Исади абуруз лагьана: 
— Зи Бубади къедалди гьахьтин крар ийизва. 
Зани гьакІ ийизва.

Инжил: Ягьядилай атай шад хабар 14:1011
Зун Бубада авайдахъ, Бубани За авайдахъ вун 
чІалахъ жезвачни бес? Квез лугьузвай гафар 
За Жува Жувакай туькІуьрна лугьузвайбур 
туш. Зунни Вич сад хьанвай Буба я Вичин 
крар ийизвайди. Буба За ава, Зун Бубада ава 
лугьудай зи гафарин чІалахъ хьухь. Куьн зи 
гафарин чІалахъ жезвачтІа, гьич тахьайтІа 
За ийизвай крарихъ хьайитІани агъугъ.

Иса Месигьди кьилиз акъудай кар виридалай 
чIехиди тир. Чун къутармишун Гьадал тапшур
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мишнавай. Ада чаз мидаим уьмуьрдин савкьват, 
хилас хьун кьабулиз имкан гана. Иса Месигьди 
Вичихъай лагьана:

Инжил: Маркалай атай шад хабар 10:45
Инсандин Хвани Вичиз масадбуру къуллугъ 
авун патал ваъ, Вич масадбуруз къуллугъ 
ийиз атанвайди я хьи. Ам Вичин чан 
гзафбурун гунагьрилай гъил къахчун патал 
эцигиз атанвайди я.

Инжил: Ягьядилай атай шад хабар 6:2829
Аллагьдин къаст кьилиз акъудун патал чна 
вуч авуна кІанда? — лагьана абуру. 
Аллагьдиз кІанзавайди куьн Вичи Ракъурнавай-
дахъ иман авун я, — жаваб яз лагьана Исади. 

Сабур. Иса Месигьди чIехи азабдани, чIехи сабур 
къалурна:

Инжил: Петрудин сад лагьай чар 2:2124
ИкІ авун квез тайиннавай, вучиз лагьайтІа 
Месигьдини куьн паталди азабар чІугуна, квез 
чешне туна. ГьакІ хьайила Гьадан геле аваз 
алад! 
«Ада гунагь авуначир, 
Адан мецел хьаначир са фендигарвални». Адан 
намусдик хкуьрдайла, Ада алчах хкуьрунриз 
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жаваб гузвачир; азабар чІугваз, Ада къургъар 
гузвачир, амма адалатлудаказ дуван Ийиз-
вайдал Вич михьиз ихтибар ийизвай. Ада 
Вичин беденда аваз чи гунагьар хашунал 
хкажна, чун гунагь патал кьенвайбур яз ва 
михьивал патал яшамиш жедайвал авуна. 
Адан хирералди куьн дири хъувуна.

Инжил: Лукадилай атай шад хабар 23:3234
Адахъ галаз санал кьиникьиз акъуднавай кьве 
тахсиркарни тухузвай. «Келле» лугьудай 
чкадал агакьайла, Амни кьве тахсиркар, 
сад Адан эрчІи патай, муькуьдини чапла 
патай хашуниз ягъна. Исади Вич хашуниз 
ягъзавайбур патал Аллагьдиз дуьа авуна: 
— Эй Буба! Вуна ибурулай гъил къахчу, ибур 
чпи ийизвай кардин гъавурда авач. 

Нуькерри Исадин пекер чип вегьена чпин арада 
пайна.

Дуьзвал. Иса Месигьди тек са гьахъдикай 
рахазвачир; Ада Вич Гьахъ тирди къалурзавай.

Инжил: Ягьядилай атай шад хабар 7:1617
Абуруз жаваб яз Исади лагьана: 
— За гудай чирвилер зибур туш, абур Зун 
Ракъурнавайданбур я. Адан къаст кьилиз 
акъудиз кІанзавай касдиз За гузвай чирвилер 
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Аллагьдинбур ва я Зибур ятІа чир жеда.

Инжил: Ягьядилай атай шад хабар 14:67
Исади лагьана: 
— Зун рехъни я, гьахъни я, уьмуьрни; Зун арада 
авачиз Бубадин патав садавайни физ жедач. 
Квез Зун чир хьанайтІа, квез Зи Бубани чир 
жедай. Къедлай кьулухъ квез Ам чизва ва квез 
Ам акунай. 

Инжил: Ягьядилай атай шад хабар 18:37
АкІ хьайила Вун Пачагь я ман? — лагьана 
Пилата. 

— Вуна Зун Пачагь я лугьузва, — жаваб гана 
Исади. — Зун дидедиз хьунни, и дуьньядиз 
ракъурунни гьакъикъатдикай хабар гун патал 
я. Гьар вуж гьакъикъатдин пата аватІа, гьада Зи 
гафуниз яб гузва.

чна иса Месигьдин камил мисалдиз гьикI 
амалда?

Аллагьдин Пак Руьгьдиз эвер гайитIа, Ада чун 
дегишарда, халкь авур Аллагьдиз кIандай инсан 
хьуниз куьмекда. Чна Аллагьдивай чун къеняй 
дегишарун тӀалабна кIанзава. Аллагьдин Пак 
Руьгьдивай чи инсанвилин руьгь михьиз жеда. 
Чи руьгь михьи хьайитIа, Аллагьдихъ галаз 
санал цIийи уьмуьр гьализ жеда. Аллагь мадни 
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хъсан чир хьун паталди чи рикIер дегишарун 
Адавай тӀалабуниз чун гьазур яни?

Иса Месигьди гаф ганва:

Инжил: Ягьядилай атай шад хабар 14:23
Низ Зун кІандатІа, гьада Зи гаф кьилиз 
акъудда, — жаваб гана Исади. — Зи Бубадизни 
гьам кІан жеда; гьа чІавуз Чун а касдин патав 
къведа ва адахъ галаз амукьда.

Инжил: Ягьядилай атай шад хабар 10:10
Угъри анжах чуьнуьхиз, ягъна рекьиз ва 
тергиз къвезвайди я. Зун инсанриз уьмуьр гун 
патал атанвайди я. За ам алахьна ацІайди 
ийида.

Аллагьдин Пак Руьгьди Аллагьдиз талукь тир 
уьмуьр гьалунив Иса Месигьдал ихтибар на вай
буруз куьмекзава:

Инжил: Галатияда авайбуруз 5:16, 22
За икI лугьузва: Пак Руьгьди къалурзавайвал 
яшамиш хьухь, а чIавуз куьне куь гунагькар 
тIебиатдин нефсиниз яб гудач.
Пак Руьгьдин бегьер ихьтинди я: кIанивал, 
шадвал, ислягьвал, сабур, мергьяметлувал, 
хъсанвал, вафалувал,…
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Инжил: Римда авайбуруз 8:89
Гьавиляй гунагькар тІебиатдин гьукумдик 
кваз яшамиш жезвайбурувай Аллагьдиз кІан-
дай крар ийиз жезвач. 
Амма эгер Аллагьдин Руьгь квек кваз яшамиш 
жезватІа, куьн гунагькар тІебиатдин гьукум-
дик ваъ, Руьгьдин гьукумдик ква. Месигьдин 
Руьгь квачирди Адаз талукь туш.

Халичадин сир им я: чIехи туькӀуьрун, зегьмет, 
гьахъ ва сабур тахьайтIа, халича арадал акъат
дач. Чи улу бубайрин ва чи халкьдин вири
далайни хъсан хасвилер къалурзавай и жигьетар 
халичада ава.
Анжах идалай мадни чIехи сир ава: эгер чи 
уьмуьр кьиле тухун патал Пак Руьгьдиз эвер 
гайитIа, и жигьетар чи къилихрани жеда.
Пак Руьгьди квез куь чIалалди, куь гафаралди, 
Аллагьдихъ галаз рахаз куьмекда. Квевай гила 
Аллагьдихъ галаз рахаз жеда. ГьакIни, Иса 
Месигьдивай куь уьмуьр гьикI дегишариз же
датIа Инжилда мадни гзаф кIелиз жеда.
Къейдер




