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Stvaralala
Puvešči dăm Biblija dăm:
Stvaralala 1–2

Aša ăj kum su apukat stvaralala dă kutotu.
Dimizov u făkut svemiru šă kutotu ăm šasă (6)
zălji. Dă pă aje Dimizov u făkut pămăntu kari
are ăntunjerik šă gol, šă njimika nu ave, nu ave
formă. Ali Duhu alu Dimizov are sus pă apă.
Atunšje Dimizov u zăs: “Lasă fijă lumină!”
Šă u fost lumină. Dimizov u văzut kă
lumina are benji šă ju pus numi “zuva”.
Jăl u lot ăndărat dă la ăntunjerišimi, alu
kari ju dat numi “nopće”. Dimizov u făkut
lumina ăm elši zuva dă stvaralala.

8

Pă zuva dovă (2) dă stvaralala, Dimizov
u zăs šă u stvorulit noru pă dasupra dă
pămănt. U stvorulit noru aša u lot ăndărăt
apilje dă pă dasupra dă apilje dă pă žos.
Pă zuva tri (3), Dimizov u zăs šă u lot ăndărat
apa dă la lok uskat. Loku uskat u čimat ku
numi “pămănt”, a pă apilje u čimat “more”.
Dimizov u văzut kă aje šje u stvorulit are benji.

9

Atunšje Dimizov u zăs: “Lasă pă pămănt
să kraskă dăm totă vrsta dă ljemnji, šă
biljkur.” Šă aša u fost. Dimizov u văzut
kă aje šje u stvorulit are benji.
Pă zuva patru (4) dă stvaralala, Dimizov u zăs
šă u stvorulit Sori, Lună, šă Ščeljilje. Dimizov
lju stvorulit să đe lumină pă pămănt šă să
označalaskă zuva šă nopče, sezonurlje šă aji.
Dimizov u văzut kă aje šje u stvorulit are benji.

10

Pă zuva šinšj (5), Dimizov u zăs šă u stvorulit
kutotu šje plivalešči ăm apă šă pă vrăbujilje.
Dimizov u văzut kă ăj benji, šă lju blagoslovulit.
Pă zuva šasă (6) dă stvaralala, Dimizov u
zăs: “lasă fijă dăm totă vrsta dă životinjur
pă pămănt!” Šă aša u fost kum u zăs
Dimizov. Orikići asre domaći životinjur,
orikići să tărje pă pămănt, šă orikići asre
divljă. Šă Dimizov u văzut kă aje ăj benji.

11

Atunšje Dimizov u zăs: “La să făšjenj pă ominj
pă slika anostră să fijă ka noj. Jej ur ave
autoritet pă pămănt šă pă toči životinjurlje.”
Aša Dimizov u lot cără pămănt, šă u făkut
forma dă om, šă u suflat kust ăm jăl. Numilje
alu asta om are Adam. Dimizov u sămănat
gard hunđi Adam puće kusta, šă lu pus
pă jăl akulo să bažji sama dă gardula.

12

Ăm miržuku dă gardula, Dimizov u sămănat
dovă specijalnă ljemnji – ljemnu dă kust šă
ljemnu dă kunušćeri dă benjilje šă reljilje.
Dimizov u zăs alu Adam kă poći să mănăšji
dăm tot ljemnu ăm gard numa nu dă pă ljemnu
dă kunušćeri dă benjilje šă reljilje. Dăkă
Adam u mănka dă pă ljemnusta, jăl u muri.
Atunšje Dimizov u zăs: “Nuj benji păntru om
să fijă săngur.” Ali njiš una dăm životinjur
nu puće să fijă ažutoru alu Adam.

13

Aša, Dimizov u pus pă Adam să kadă
ăm adănk somn. Atunšje u lot Dimizov
una kostă dă la Adam šă u făkut dăm
koste mujeri šă u adusu la Adam.
Kănd u văzutu Adam pă je, jăl u zăs: “Aku ăj
benji! Asta ăj ka šă ju!” La să să să čemi “Mujeri”
kă je are făkută dă la Om.” Daje omu u lasă pă
tatusu šă pă mumăsa šă ăj una ku mujere aluj.

14

Dimizov u stvorulit pă om šă pă mujere pă
forma aluj. Lju blagoslovulit šă lju zăs: “Avec
mulc kupij šă unošj šă umpljec pămăntu!” Šă
Dimizov u văzut kă kutotu šje jăl u stvorulit
are tari benji, šă are tari zadovoljan ku kutotu.
Kănd u vinjit zuva šapći (7), Dimizov u vigzit
lukru aluj. Aša Dimizov su uđunjit dăm kutotu
šje u făkut. U blagoslovulit zuva šapći (7)
šă u svăncătu, daje kă pă asta zuva jăl să
uđunje dă kutotu lukru. Asta ăj kum Dimizov
u stvorulit svemiru šă kutotu ăm nontru.

15

2
Grehu vinji
pă pămănt
Puvešči dăm Biblija dăm:
Stvaralala 3

Adam šă Mujere aluj asre tari făloš kum kusta
ăm măndru gardu kari Dimizov u făkut păntru
jej. Njiš unu dăm jej nu purta colji, šă daje nu
lji are rušănji, daje kă nu are greh pă pămănt.
Jej pă đes umbla ăm gard šă svite ku Dimizov.
Akulo are lukavă šarpi šje fišje relji ăm gard.
U ăntribat pă Băšăcă: “Anume cu zăs Dimizov
să nu mănănš njiš dă pă unu ljemn ăm gard?”

18

Mujere ju ăntors vorba: “Dimizov nju zăs anovă
kă pučenj să mănkănj dă pă tot ljemnu numa
nu dă pă ljemnu dă kunuščeri dă benjilje šă
reljilje. Dimizov nju zăs: “Dakă vic mănka
plod ili să punjec măna, voj vic muri.”
Šarpilje pă aje u zăs alu mujere: “Aje nuj
anume! Voj nac muri. Dimizov ščijă kă
kănd ac mănka, voj ac fi ka Dimizov šă ac
prišjepi benjilje šă reljilje ka šă Jăl.”

19

Mujere u văzut plodu kă are măndru šă
sămăna dulši. Šă je gănđe să fijă mărđolă
šă u akuljes dăm plodurljelje šă u mănkat.
Atunšje u dat šă alu bărbatu alji kari are
ku je a jăl u mănkat dăm aje ka šă je.
Dăm turdată, oči alor as re dăsvăkuc,
šă ur văzut kă as re goj. Jej ur ănšjirkat
să ăš stupi telurlje alor, šă ur kărpit
frunz una šă u făkut dăm elje colji.

20

Atunšje omu šă mujere aluj or auzăt pă Dimizov
kum umblă păm gard. Amăndoj sur askuns
dă la Dimizov. Atunšje Dimizov lu čimat pă
Adam: “Hunđi ješć?” Adam u ăntors vorba:
“Am auzăt kă umblji păm gard šă mi are frikă,
daje kă mes gol. Kapu mam askuns.”
Atunšje Dimizov u ăntribat: “Šjinji cu zăs kă
ješć gol? Aj mănkat dăm plodurlje dă kari vam
zăs să nu mănkăc?” Adam u ăntors vorba: “Tu
maj dat pă mujerasta, šă je mu dat plod.” Atunšje
Dimizov u ăntribatu pă mujere: “Šje ăj făkut?”
mujere u ăntors vorba: “Šarpilje mu ănšjiljit”.

21

Dimizov u zăs alu šarpi: “Tu ješć blăstămată!
Tu ći tărăji pă injimac šă vi mănka pămănt.
Tu šă mujere ata nu vic plašji una pă alt,
šă kupiji atej su mărzăli una pă alt. Eje
kari ur vinji dă pă mujera ata cu sparži
kapu, šă tu lji fašji rană la kălkăju alor.”
Dimizov ju zăs alu mujere: “Ju cuj da tari
mari duruminči kănd vi făta. Tu ci kivinji
pă bărbatuc atov, a jăl u vladali ku činji.”

22

Dimizov u zăs alu om: “Tu aj pus ureći la
mujere ata ša nu maj pus pă minji ureći. Aku
ăj pămăntu blăstămat, šă tu vi trăbuji ku
činjală să lukri să ac kraskă mănkari. Atunšje
vi muri, šă tela ata su ăntoršji ăm pămănt.”
Omu u pus numi alu mujere aluj “Eva”, šje
značalešći “Aje kari dă kust” daje kă je u fi
mama alu totă lume. Šă Dimizov lju ămbrăkat
pă Adam šă pă Eva ku pelji dă životinjur.
Atunšje Dimizov u zăs: “Aku kănd lume ăs
ka noj šă šćijă benjilje šă reljilje, alor nuj
slobut dat să mănăšji plodu dă pă ljemnu
dă kust šă să kušći dă erikeš.” Aša Dimizov
lju mănat pă Adam šă pă Eva afară dăm
gardu măndru. Dimizov u pus la ušă dă
gardula bălor anđal să păzaskă njime să nu
mănăšji plodurlje dă pă ljemnu dă kust.
23

3
Poplavă
Puvešči dăm Biblija dăm:
Stvaralala 6–8

Dă pă lungă vremi, pă ala svet kusta mulc
ominj. Jej as re tari ubraznjiš šă sălnjiš.
Aša dă urăt are dă Dimizov su ăngănđit să
uništilaskă ăntreg svetu ku mari poplavă.
Ali Noa u aflat milă la Dimizov. Jăl are om
đirept, šje kusta ăntri lumi rej. Dimizov ju
spus alu Noa dă poplava šje gănđešći să măji.
Jăl u zăs alu Noa să fakă mari kar pă apă.

26

Dimizov ju zăs alu Noa să fakă kar pă apă
140 metara dă lung, šă 23 metara dă lat, šă
13.5 metara dă nalt. Noa trăbuje să fakă kar
dă apă dăm ljemnji šă să fakă tri katur šă
mulći sobă, krov, šă ublok. Karu dă apă cănje
pă Noa, familije aluj, šă dăm totă vrsta dă
životinjă pă pămănt dă vreme dă poplavă.
Noa lu pus ureći pă Dimizov. Jăl šă tri fišjori aluj
ur făkut karu dă apă aša kum lju zăs Dimizov.
Mulc ej lju trăbujit, daje kă are mari. Noa
upozurule pă lumi dă poplava šje u vinji, šă lji
zăšje să să ăntorkă la Dimizov, ali jej nu ănkriđe.

27

Dimizov u naredilit alu Noa šă alu familije
aluj să akuljagă dăstul mănkari păntru jej,
šă păntru životinjur. Kănd are kutotu gata,
Dimizov u zăs alu Noa kă ăj vreme păntru
jăl šă păntru băšăca aluj, tri fišjori aluj, šă
băšăcălje alor, să mergă ăm karu dă apă –
opt (8) lumi kutotu ăm gărmadă as re.
Dimizov u mănat muško šă žensko dăm
totă životinja šă vrabujă la Noa să potă să
mergă ăm karu dă apă šă să fijă pă bun lok
dă vremi dă poplavă. Šă Dimizov u mănat
šapči (7) životinjur muško šă žensko kari
u puće să fijă dă žrtvur. Kănd asre toc jej
ăm karu dă apă, Dimizov u ănčis uša.

28

Atunšje su apukat să kadă plojă, šă
pluva, šă pluva. U pluvat četrdeset zălji
šă nopc fărdă să vi stat! Apa aša jiše dăm
pămănt. Ăntreg pămăntu are astupat ku
apa, čak šă helj maj nalči planinur.
Šă kutotu šje kusta pă pămănt u murit,
numa lume šă životinjurlje šje asre ăm
karu dă apă. Karu dă apă are pă dasupra
dă apă šă kutotu păm nontru are pă
bun lok să nu fijă ăm poplavă.

29

Dă pă šje u stat ploje, karu dă apă are dasupra
dă apă dă šinšj (6) lunj, šă dă vreme apilje sur
tărăjit žjos. Atunšje ăm una zuva karu dă apă u
stat sus pă planină, ali pămăntu are inka astupat
ku apa. Dă pă tri lunj maj, să viđe planinurlje.
Dă pă četrdeset zălji, Noa u mănat vrabuji šje să
čima găgărškă să vadă dăkă su uskat pămăntu.
Găgăraške zbura afară šă ăm napoj pă karu dă
apă šă kuta pămănt uskat, ali nu puće să ăl aflji.

30

Majănkulje Noa u mănat pă vrabuje šje să
čima grlica. Ali njiš je nu puće să aflji pămănt
uskat, šă u vinjit ăm napoj la Noa. Dă pă
una săptămănă napoj u mănatu pă grlice
šă su ăntors ku list dă maslină ăm gură!
Apa să tărăje, šă jarba krišće ăm napoj!
Noa u aščiptat maj una săptămănă šă
u mănat pă grlice mar pă treći răndur.
Asta undată šu aflat lok šă maj mult nu
su ăntors ăm napoj. Apa su uskat!

31

Dă pă dovă lunj Dimizov u zăs alu Noa: “Tu
šă familije ata šă toči životinjurlje lăsăc
karu dă apă aku. Avec mulc kupij, šă unošj
šă umpljec pămăntu.” Aša Noa šă familije
aluj ur jăšăt afară dăm karu dă apă.
Dă pă šje u jăšăt afară dăm karu dă apă,
jăl u făkut oltar šă u žrtvovalit dăm totă
vrsta dă životinjur kari puće să fijă dă
žrtvă. Dimizov are fălos ku žrtve šă u
blagoslovulit pă Noa šă pă familije aluj.

32

Dimizov u zăs: “Ju ac igiresk kă niti undată
nu maj uj blăstăma pămăntu păntru relji
stvarurlje šje fašji lume, ili să uništilesk
lume šă cara ku poplava, makar kă as
re lume grešnă šă kănd as re kupij.”
Dimizov u făkut elši dugă ka znak
dă igirala aluj. Kănd gođ are duga pă
nor, Dimizov să ăngănđe šje lju igirit
aša lume aluj să să ăngănđaskă.

33

4
Savezu alu Dimizov
ku Abraham
Puvešči dăm Biblija dăm:
Stvaralala 11–15

Mulc ej dă pă poplavă, mulc lumi kusta jară pă
pămănt. Šă jej toc svite ku una ljimbă. Ăm lok să
umplji pămăntu kum Dimizov lju zapovjedalit,
jej sur akuljes una šă ur făkut varuš.
Jej as re tari ănkristac, šă jej nu băga sama
šje u zăs Dimizov. Jej sur apukat să fakă
mari zgradă să ažungă la nor. Dimizov u
văzut kă dăkă ur nastavali una să fakă
relji, jej ar puće să fakă mulći grehur.

36

Aša Dimizov lju ščimbat ljimbilje ku mulči
vrstur dă ljimb, šă u răsăpit lume pă tot
pămăntu. Varušu šje sur apukat să fakă să
čima Babel, šje značalešči, “zubunjit”.
Sto ej majănkulje, Dimizov u svitit alu om šje
să čima Abram. Dimizov ju zăs: “Fužj dăm
pămăntuc šă lasăc pă familije ata, šă dučii ăm
pămăntu hunđi cuj arăta ju. Ju čuj blagoslovuli,
šă dăm činji uj fašji mari sămăncă. Ju uj
fašji numilje atov mari. Ju uj blagoslovuli
pă eje kari či blagoslovulešči, šă uj blăstăma
pă eje kari či blastămă. Toči familijurlje pă
pămănt ur fi blagoslovulic păntru činji”.

37

Aša Abram lu pus ureči pă Dimizov. Jăl šu lot
băšăca aluj pă Saraja, una ku toči slugurlje
šă kutotu šje are aluj, šă u mers pă pămănt
šje ju arătat Dimizov, pămăntu Kanaan.
Kănd Abram u ažuns ăm Kanaan, Dimizov
u zăs: “Ujtăći pă lăngă činji. Ju cuj da cijă
šă alu eje šje ur vinji dă pă činji kutotu
pămăntu šje poc viđe šă aje u fi baština ata.”
Atunšje Abram u mers pă pămăntula.

38

Una ză, Abram su aflat ku Melkisedek, popa dă
Dimizov Maj Mari. Melkisedek lu blagoslovulit
pă Abram šă u zăs: “Dimizovu Maj Mari alu
kari ej domnu šă dă nor šă dă pămănt la să
blagoslovulaskă pă Abram. “Atunšje Abram ju
dat alu Melkisedek desetina dă kutotu šje ave.”
Mulc ej ur trikut, ali Abram šă Saraja inka
nu ave fišjor. Dimizov u svitit ku Abram
šă ju igirit ăm napoj kă jăl u ave fišjor šă
multă sămăncă dă pă jăl ka ščeljilje ăm nor.
Abram u ănkrizut la igirala alu Dimizov.
Dimizov u zăs kă Abram ăj đirept daje kă
jăl ănkriđe ăm igirala alu Dimizov.

39

Atunšje Dimizov u făkut savez ku Abram. Savez
ăm ăntri dovă stranur. Dimizov u zăs: “Ju cuj
da fišjor dăm tela ata. Ju dov pămăntu Kanaan
alu sămăncă ata.” Ali Abram inka nu ave fišjor.

40

5
Fišjoru dă igirală
Puvešči dăm Biblija dăm:
Stvaralala 16–22

Zešji (10) ej dă pă šje Abram šă Saraja ur ažuns
ăm Kanaan, jej tot nu ave kupil. Aša băšăca
Saraja alu Abram ju zăs: “Kănd mar Dimizov nu
mu dat să am kupij šă aku kănd mes bătărnă
să am kupij, ajišje ăj sluškinja ame Hagara.
Ănsorăči ku je aša je să ajvi kupil păntru minji.”
Aša Abram su lot una ku Hagara. Hagara u
avut fišjor, šă Abram ju pus numi Jišmael.
Ali Saraja su apukat să fijă jalnjikă pă
Hagara. Kănd are Jišmael trinaest ej dă
bătărn, Dimizov jară u svitit t ku Abram.

42

Dimizov u zăs: “Ju mes Dimizov maj bălor.
Ju uj fašji savez ku činji.” Atunšje Abram
su pus ăm đinuc pă pămănt. Dimizov maj
antunšje u zăs alu Abram: “Tu vi fi tata
alu multă cară šă lumi. Ju cuj da cijă, šă
alu sămăncă ata pămăntu Kanaan šă Ju uj
fi Dimizovu alor dă erikeš. Vi trbuji pă tot
fišjoru să fašj obrezanje ăm familija ata.”
“Băšăca ata Saraja, u făta fišjor – jăl u fi
fišjoru dă igirală. Čimăcăl Izak. Ju uj fašji
savez ku jăl, šă dăm jăl u fi mari narod. Ju
uj fašji mari nacijă dăm Jišmael, ali savezu
amnjov u fi ku Izak.” Atunšje Dimizov u
ščimbat numilje Abram ku numilje “Abraham”,
šje značalešči “Tata alu mulc” Dimizov
aša u ščimbat šă numilje alu Saraja, ku
numilje “Sara”, šje značalešči “Princeza”.
43

Ăm aje zuva Abraham u făkut obrezanje
pă toc fišjori ăm kasa aluj. Unu an dă zălji
dă pă aje, kănd are Abraham sto ăj dă
bătărn šă Sara devedeset ej. Sara u fătat
pă fišjoru alu Abraham. Să čima Izak,
kum lju zăs Dimizov să puji numi.
Kănd are Izak fišjor tănăr, Dimizov lu
ănšjirkat ăm vjeră pă Abraham aša dă u
zăs: “Jel pă Izak, fišjoru atov unu, šă amoră
să fijă žrtva păntru minji.” Abraham ăm
napoj lu pus ureći pă Dimizov šă u făkut
kutotu să žrtvovalaskă pă fišjoruš.

44

Kum umbla Abraham ku Izak pă loku šje lu đires
să fakă žrtvă păntru Dimizov, Izak u ăntribat:
“Tată, noj avenj ljemnji păntru žrtvă, a hunđi
ăj birka? Abraham ju zăs pă aje: “Dimizov u
sirizi žrtvă dă birkă păntru fišjoru amnjov.”
Kănd ur ažuns pă lokula dă žrtvă, Abraham
u ljigat pă fišjoru aluj Izak šă lu pus pă oltar.
Šă Abraham su lotă la fišjoruš aluj săl amori,
antunšje Dimizov ju zăs: “Staj” nu fă njimika
alu kupilu! Aku ščuv kă ci frikă dă minji
daje kă nu caj cănut kupilu dă la minji.”

45

Apropi lăngă jej u văzut Abraham vakă
kari are apukată ăm tufă. Dimizov u dat
vakă să fijă pusă pă oltar ăm loku alu Izak.
Abraham ku fălušăjă u žrtvovalit pă vake.
Atunšje Dimizov ju zăs alu Abraham: “Daje kă
tu vujej să ăm daj kutotu, šă fišjoru unu šje
aj, ju ac igiresk kă čuj blagoslovuli. Potomci
atej ur fi maj mulc dă kit ščeljilje ăm nor.
Daje kă tu maj pus ureči, šă toči familijurlje
atelji pă pămăntusta ur fi blagosluvulic.”

46

6
Dimizov bagă sama
dă Izak
Puvešči dăm Biblija dăm:
Stvaralala 24,1–25,26

Kănd are Abraham tari bătărn, fišjoru aluj,
Izak u kriskut šă jăl are mar bărbat. Aša
Abraham u mănat pă slugurlje aluj ăm napoj
ăm pămăntu hunđi njamu aluj kusta să
adukă băšăcă păntru fišjoru aluj, Izak.
Dă pă lungă putuvulală pă pămănt hunđi njamu
alu Abraham kusta, Dimizov pă sluga lu dus la
Rebeka. Je are unoka alu fračisu alu Abraham.

48

Rebeka u stat pă aje să lašji pă familije
alji, šă să mergă ăm napoj ku sluga alu Izak
akasă. Izak su ănsurat ku je kum u ažuns.
Dă pă lungă vremi, Abraham u murit, šă kutotu
igiralurlje šje Dimizov u dat aluj ăm savez,
sur dat alu Izak. Dimizov u igirit kă Abraham
u ave nasljednjiš dă nu su puće umăra, ali
băšăca alu Izak, Rebeka nu puće să ajvi kupij.

49

Izak su arugat păntru Rebeka, šă Dimizov
lju dat să fijă gărjonă ku žeminj. Doj
kupiji să murkuće una ku alt inka kănd
asre ăm injima alu Rebeka, aša Rebeka lu
ăntribat pă Dimizov dă šje ăj aje aša.
Dimizov ju zăs alu Rebeka: “Dovă plemenur
vinji dăm doj fišjori atej šje ăs ăm činji.
Jej sur murkuči una ku alt, šă măj bătărn
fišjor lu služuli pă măj tănăr.”

50

Kănd sur avut kupiji alu Rebeki, fišjoru
maj bătărn u jišăt afară rošu šă pljin dă
păr, šă jur pus numi Ezav. Atunšje maj
tănăr fišjor u jišăt afară kum să cănje dă
pišjoru alu Ezav, šă jur pus numi Jakov.

51

7
Dimizov
blagoslovulešči
pă Jakov.
Puvešči dăm Biblija dăm:
Stvaralala 25,27–33,20

Kum kupiji krišće, Jakov plăšje să
rămăji akasă, ali Ezav plăšje să apušji
životinjur. Rebeka maj tari plăšje pă
Jakov, a Izak maj tari plăšje pă Ezav.
Una ză, Ezav u vinjit akasă dăm păduri, šă are
tari flămănd. Ezav u zăs alu Jakov: “Mă arog
la činji, dăm să mănănk dăm mănkare šje aj
făkut.” Jakov u ăntors vorba: “Elši dăm prava
ata dă fišjoru maj bătărn.” Aša Ezav ju dat alu
Jakov kutotu pravurlje kari ave ka fišjoru maj
bătărn. Atunšje ju dat Jakov mănkari alu Ezav.

54

Izak gănđe să đe blagoslov alu Ezav. Ali
majnti dă šje u murit, Rebeka šă Jakov lur
ănšjiljit pă jăl aša kă Jakov să făšje kă ăj
Ezav. Izak are bătărn šă nu maj puće să
vadă. Aša Jakov u pus coljilje alu Ezav šu
u pus pelji dă kecă pă găt šă pă mănj.
Jakov u vinjit la Izak šă u zăs: “Ju mes Ezav.
Am vinjit să mă blagoslovulešč. “Kănd Izak
u sămcăt pelje dă kecă šă u mirusat coljilje,
jăl gănđe kă ăj Ezav šă lu blagoslovulit.

55

Ezav lu zamărzălit pă Jakov daje kă ju furat
pravurlje kari ari fišjoru maj bătărn, šă
blagoslovu aluj. Aša šu făkut plan să ăl amori
pă Jakov dă pă šje u muri tatusu alor.
Ali Rebeka u auzăt planurlje alu Ezav. Aša je šă
Izak lu mănat pă Jakov să kušči ku njamu alji.

56

Jakov u kustat ku njamu alu Rebeka mulc ej.
Šă ăm aje vremi jăl su ănsurat šă ave dvanaest
fišjor šă feči. Dimizov lu făkut tari găzdak.
Dă pă dvadeset ej šje u kustat ăndărăt dă la kasa
aluj ăm Kanaan, Jakov su ăntors ku familije aluj
šă ku slugurlje, šă ku toči životinjurlje aluj.

57

Jakov are tari frikos daje kă Ezav inka
gănđe să ăl amori. Aša u mănat mulči
životinjur alu Ezav ka poklon. Slugurlje šje
ur adus pă životinjurljelje la Ezav jur zăs:”
Sluga atov Jakov ac dă životinjurlješće
cijă. Jăl maj šjeva šă u vinji.”
Ali Ezav mar u jirtat alu Jakov, šă jej as re
făloš kă să veđi ăm napoj. Jakov kusta ăm
putuljală ăm pămăntu Kanaan. Atunšje
Izak u murit, šă Jakov šă Ezav lur ăngrupat.
Savez dă igiralurlje šje ju dat Dimizov alu
Abraham ur mers dă pă Izak pă Jakov.

58

8
Dimizov spasalešči
pă Josip šă pă
familije aluj
Puvešči dăm Biblija dăm:
Stvaralala 37–50

Mulc ej dă pă aje, kănd Jakov are om
bătărn, jăl u mănat pă fišjoru šje ji are
maj drag pă Josip să vadă šje fašji fraci
aluj kari băga sama dă životinjur.
Fraci alu Josip ăl mărzăle pă jăl kă tatăsu
alor ăl plăšje pă jăl maj tari šă daje kă Josip
u ănvisat somn kă jăl u fi vladaru alor. Kănd
u ažuns Josip la fraci aluj, jej lur furat šă
lur văndut la ominj šje vinđi po ominj.

60

Majnti dă šje sur ăntors fraci alu Josip akasă,
jej ur rupt colu alu Josip šă ur băgatu ăm
sănžji dă kecă. Atunšje jej ur arătat colula la
tatăsu alor aša să gănđaskă jăl kă lu amurăt
pă Josip divljă životinjă. Jakov are tari trist.
Ominji šje vinđe pă robur lu dus pă Josip ăm
Egipat. Egipat are larg šă bălor pămănt ăntri
apa šje kură Nil. Ominji šje vinđe robur lor
văndut pă Josip ka pă rob la om stăpăn šje
lukră ăm vladă. Josip benji ăl askulta pă gazda
aluj, šă Dimizov lu blagoslovulit pă Josip.

61

Băšăca alu stăpănu aluj u ănšjirkat să să
kulšji ku Josip, ali Josip nu gănđe dăm ala
rănd kă are greh protiv dă Dimizov. Je su
mirgišit pă jăl šă ju pus skurnă alu Josip aša
dă lor apukat šă lor băgat ăm čemică. Šă ăm
čemică, Josip maj pădăparći ăl punji ureći
pă Dimizov šă Dimizov lu blagoslovulit.
Dă pă doj ej, Josip are inka ăm čemică, makar
kă nu are duvină. Una nopći, Faraon kari are
šje Egipčanji čima kralj, u avut doj somnur, šje
pă jăl tari ăl činje. Njiš unu dăm savetniš aluj
nu puće să ăj spujă šje značale somnurlje.

62

Dimizov ju dat alu Josip dar să ščiji să spujă šje
značalešči somnurlje, aša Faraon lu čimat pă
Josip la jăl dăm čemică. Josip ju spus šje značale
somnurljelje šă ju zăs: “Dimizov u măna šapči
ej dă bună žetvă, šă dă pă aje šapči ej dă fomi.”
Faraon are tari ănkristat ku Josip šă lu pus să
fijă maj bălor om ăm Egiptu ăntreg dă pă jăl!

63

Josip u zăs alu lumi să pujă ăndărăt multă
mănkari kit as re aji dă bună žetvă. Atunšje
Josip u văndut mănkari dă šapći ej kănd u
vinjit aji dă fomi, aša să ajvi dăstul să mănăšji.
Mari are fomi nu numa ăm Egipat, mar šă ăm
Kanaan hunđi kusta Jakov šă familije aluj.

64

Aša Jakov u mănat pă fišjoru aluj maj bătărn
ăm Egipat dă pă mănkari. Fraci nu lor kunuskut
pă Josip kănd or stat ăm nenće aluj să kumpiri
mănkari. Ali Josip lju kunuskut pă jej.
Dă pă ănšjirkală dă fraci alor să vadă dakă
sor ščimbat, Josip lju zăs alor: “Ju mes
fračilje avostru Josip! Nu vă fijă frikă. Voj
ac ănšjirkat să făšjec relji kănd mac văndut
ka pă rob, ali Dimizov u ăntors relji pă benji!
Hajdec šă kustăc ăm Egipat aša să pot să bag
sama păntru voj šă familijurlje avoštri.”

65

Kănd sur ăntors fraci alu Josip akasă šă
ur spus alu tatăsu alor Jakov, kă Josip
ăj inka ăm kust, jăl are tari fălos.
Makar kă Jakov are om bătărn, jăl u fužjit
ăm Egipat ku familije aluj să kušči, šă jej toc
kusta akulo. Majnti dă šje Jakov u murit,
jăl u blagoslovulit pă toc fišjori aluj.

66

Savezu dă igiralur šje u dat Dimizov
alu Abraham ur mers pă Izak,
atunšje pă Jakov šă dă pă aje pă
dvanaest fišjor šă pă familijurlje alor.
Nasljednici dă dvanaest fišjor ur fost
să fijă dvanaest sămănc alu Izrael.

67

9
Dimizov čamă
pă Mojsije
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Jišala 1–4

Dă pă šje u murit Josip toc dăm njamu
aluj ur rămas ăm Egipat. Jej šă nasljednici
alor măj pă dăpărći kusta mulc ej šă ur
avut mulc kupij. Jej să čima Izraelci.
Dă pă sto aj, tari mulc as re Izraelc. Egipčani
maj mult nu să ăngănđe dă Josip šă dă kutotu
šje benji u făkut păntru jej. Sur apukat să
fijă frikoš dă Izraelci daje kă as re atice. Aša
Faraon kari are ăm aje dobă ăm Egipat ljur
făkut pă Izraelci să fijă robur alu Egipčanjilor.

70

Egipčani ljur pus ku sălă pă Izraelci să fakă
mulči zgradur šă varušulje ăntrežj. Lukru gre,
kusturlje alor as re bijednă, ali Dimizov lju
blagoslovulit, šă jej ur avut maj mulc kupij.
Faraon u văzut kă Izraelci ave mulc
kupij, aša u dat vorba pučernjikă să
amori pă toc fišjori alu Izraelcilor aša
să lji vărljaskă ăm apa šje kură Nil.

71

Una Izraelkă u fătat fišjor. Je šă bărbatu
alji ur askuns pă kupil kit gođ puće.
Kănd nu maj puće să ăl askundă, lor băgat ăm
korpă šă lur askuns la dunga dă apă šje kură
Nil să ăl spasalaskă să nu ăl amori. Sorăsa maj
bătărnă ăl pratale să vadă šje u fi ku jăl.

72

Fata alu Faraon u văzut košare šă su ujtat ăm
nontru. Kănd u văzut pă kupilula, je lu lot ka pă
fišjoru alji. Je u lot pă Izraelkă să ăl rănjaskă făr
da šje je šćije kă aje are mumăsa alu kupilula.
Kănd are kupilula dăstul da bătarn šă nu maj
trăbuje lapčilje alu mumăsa, je lu ăntors la
fata alu Faraon, kari ju pus numi Mojsije.
Ăm una ză, kănd Mojsije u kriskut, jăl u văzut
pă Egipčan kari baći pă sluga Izraelac. Mojsije
u ănšjirkat să spasalaskă pă urtaku Izraelac.

73

Kănd u sămcăt Mojsije kă njime nul viđe, jăl
lu amurăt pă Egipćaninula šă lu ăngrupat.
Ali šjinjiva u văzut šje u făkut Mojsije.
Kănd u auzăt Faraon šje u făkut Mojsije,
jăl u ănšjirkat să ăl amori. Mojsije u skăpat
dăm Egipat ăm pustinjă hunđi are pă bun
lok ăndărăt dă la kătănjilje alu Faraon.

74

Mojsije păze životinjur ăm pustinjă
dăparći dă la Egipat. Jăl u ămiritatu pă
mujeri dăm lokula šă ave doj fišjor.
Una ză kănd băga sama Mojsije dă biršilje aluj,
jăl u văzut tufa kum arđe. A tufe nu arđe să vi
ars. Mojsije u mers kitră tufe să vadă maj benji.
Kum u vinjit maj apropi, graju alu Dimizov u zăs:
“Mojsije dăskulcăči. Tu staj pă pămănt svănt.”

75

Dimizov u zăs: “Ju am văzut patnjurlje
alu lume ame. Ju čuj măna la Faraon aša
să skoc pă Izraelci afară dăm Egipat. Ju
ljuj da pămăntu Kanaan, pămăntu šje am
igirit alu Abraham, Izak šă alu Jakov.”
Mojsije u ăntribat: “A šje dakă lume ur
gănđi să ščiji šjinji mu mănat, šje să zăk?”
Dimizov u zăs: “JU MES KARI MES. Aša
zălji alor, JU MES mu mănat la voj. “Isto
aša zălji alor: “Ju mes Jahve, Dimizovu alu
ominji bătărnj avoštri, Abraham, Izak, šă
Jakov. Asta ăj numilje amnjov dă erikeš.”

76

Mojsije are frikos šă nu gănđe să mergă la Faraon
daje kă gănđe kă no puće să svitaskă benji,
aša Dimizov lu mănat pă fračilje alu Mojsije,
Aron, să ăj ažuči. Dimizov ju zăs alu Mojsije
šă alu Aron kă Faraon nu su da aša numa.

77

10
Zešji kugur
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Jišala 5–10

Mojsije šă Aron ur mers la Faraon. Šă ur
zăs: “Lasă pă lume ame să fugă!” Faraon
nu u pus ureči maj ăm lok să lji slăbodă pă
Izraelci, jăl lju pus ku săla să lukri maj tari!
Faraon maj pă dăparći nu gănđe să laši pă
lume să fugă, aša Dimizov u mănat kugur
pă Egipat. Păm kugurlješče, Dimizov u
arătat alu Faraon kă jăl ăj maj bălor dă
Faraon šă dă toc dimizeji ăm Egipat.

80

Dimizov u ăntors apa šje kură Nil ăm sănži,
ali Faraon inka nu lăsa pă Izraelci să fugă.
Dimizov u mănat brošć păm tot Egiptu.
Faraon să aruga la Mojsije să lji je ăndărăt pă
broščilje. Ali dă pă aje šje broščilje ur murit,
alu Faraon su ăntărit sufljitu šă nu maj gănđe
să slăbodă pă Izraelci să fugă dăm Egipat.

81

Aša Dimizov u mănat kuga dă căncar. Šă maj
u mănat kugă dă mušč. Faraon lu čimat pă
Mojsije šă pă Aron šă lju zăs, kă dakă ur sta ku
kugurljelje, Izraelci ur puće să fugă dăm Egipat.
Kănd su arugat Mojsije, Dimizov u mănat afară
toči muščilje dăm Egipat. Ali Faraon šu ăntărit
sufljitu šă nu gănđe să laši pă lumi să fugă.
Dă pă aje, Dimizov u făkut toči životinjurlje
alu Egipčanjilor să ămbičižaskă šă să mori.
Ali sufljitu alu Faraon are ăntărit, šă nu
gănđe să slăbodă pă Izraelci să fugă.

82

Atunšje u zăs Dimizov alu Mojsije să
vărljaskă šinušă ăm nor ăm nenće alu
Faraon. Kănd u făkut jăl aje, sur năstămit
čirur pă pelji la toc Egipčanji, ali pă Izraelc
nu. Dimizov u ăntărit sufljitu alu Faraon,
šă Faraon nu lăsa pă Izraelci să fugă.
Dă pă aje, Dimizov u mănat točă šje u iđizit
kutotu šje krišće păm poljur šă pă toc kari
jiše afară ăm Egipatu ăntreg. Faraon lu
čimat pă Mojsije šă Aron lju zăs: “Ju am
zgrešilit” Voj pučec să fužjec.” Aša Mojsije
su arugat, šă toča nu maj kăđe dăm nor.

83

Ali Faraon jară u făkut greh, šă ju su ăntărit
sufljitu. Jăl nu lăsa pă Izraelci să fugă.
Aša Dimizov u mănat skakavcur să vijă pă
Egiptu ăntreg. Ešće skakavcur ur mănkat kutotu
šje krišće ăm poljă, a šje toča nu uništilit.

84

Atunšje Dimizov u mănat ăntunjirišemi
šje u fost tri zălji. Aša are ăntunjerik dă
Egipčanji nu puće să fugă dăm kasa alor. Ali
are lumină pă lok hunđi Izraelci kusta.
Šă dă pă ešće novi kugur, Faraon inka nu
slăbuze pă Izraelci să fugă. Kănd mar Faraon nu
punji ureči, Dimizov u făkut plan să măji maj
una kugă. Asta u ščimba găndu alu Faraon.
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11
Pasha
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Jišala 11,1–12,32

Dimizov ju zăs ăm nenći alu Faraon
kă dakă no lăsa pă Izraelci să fugă, kă
atunšje jăl u amură pă toc kupiji fišjori
šje sur avut elši, šă pă životinjur. Kănd u
auzăt Faraon asta, jăl inka nu gănđe să
ănkradă alu Dimizov šă să ăl pujă ureči.
Dimizov u aflat kalji kum să spasalaskă
pă fišjori elši alu toc kari ănkriđe ăm
jăl. Totă familije trăbuje să akuljagă
maj bună birkă šă su amori.

88

Dimizov u zăs alu Izraelcilor să pujă cără dăm
sănžilje alu birke pă la štoku dă ušă dă kasa alor,
šă su frigă karnje šă păfriš să u mănăšji, una
ku pita šje ur făkut fărdă kvas. Šă lju zăs să fijă
gătac să fugă dăm Egipat dă pă šje ur mănka.
Izraelci ur făkut kutotu šje lju zăs Dimizov să
fakă. Ăm miržuku dă nopći, Dimizov u mers
păm ăntreg Egiptu šă amure pă tot fišjoru elši.

89

Toči kăšălje alu Izrael ave sănži pă lăngă uš,
aša Dimizov u fužjit numa pă lăngă elje kăš.
Toc kari ăs re ăm nontru ăs re pă lok bun. Jej
as re spasalic dă rănd dă sănžilje alu birkă.
Ali Egipčani nu ănkriđe alu Dimizov njiš nu
punje ureći la aje šje lji zăšje. Aša Dimizov
nu trikut păšći kăšălje alor. Dimizov u
amurăt pă tot fišjoru elši alu Egipćanjilor.

90

Tot kupilu elši alu Egipćanjilor u murit,
dă la kupilu elši ăm čemică, păn la fišjoru
elši alu Faraon. Multă lumi ăm Egipat
plănže šă căngre dă žalje mari.
Ăm aje nopći, Faraon lu čimat pă Mojsije šă
pă Aron šă u zăs: “Jec pă Izraelci šă fužjec
dăm Egipat păfriš!” Egipčanji isto aša ur
făkut sălă alu Izraelci să fugă pă friš.

91

12
Jišala
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Jišala 12,33–15,21

Izraelci ku mari vojă fužje dăm Egipat. Jej
maj mult nu ăs re robovur. Šă jej măržje ăm
Pămăntu Igirit! Egipčanji ur dat alu Izraelcilor
šje gođ ur šjirut, šă aur šă aržjint, šă alčilje
stvarur vredni. Šjeva ka alta lumi dă alčilje
nacijur ănkriđe ăm Dimizov šă ur mers una
ku Izraelci kănd ur fužjit dăm Egipat.
Dimizov lji dušje ku mari oblak kari măržje ăm
nenće alor dă zuva, a dă nopći are stup dăm
fok. Dimizov are ku jej, šă lji arăta kalje. Kutotu
šje trăbuje să fakă are să mergă dă pă Jăl.

94

Dă pă una skurtă vremi, Faraon šă lume aluj
šur ščimbat găndurlje, šă gănđe pă Izraelci
să fijă ăm napoj roburlje alor. Dimizov
lu făkut pă Faraon să fijă ku kap tari,
aša să vadă lume kă jăl ăj ala Unu Đirept
Dimizov, šă să prišjepi kă jăl, Jahve, ăj maj
bălor dă kit Faraon šă dimizeji aluj.
Aša Faraon šă kătănjilje aluj sor lot dă pă
Izraelci să lji fakă robur ăm napoj. Kănd
ur văzut Izraelci kă vinji kătănjilje alu
Egipćanjilor, jej ur văzut kă jej ăs re apukac
ăntri kătănjilje alu Faraon lăngă More dalj Rošă.
Jej ăs re tari frikoš šă sor apukat să plăngă:
“Adišje anj lăsat Egiptu? Noj toc unj muri!”

95

Mojsije lju zăs alu Izraelci: “Nu fijec frikoš!
Dimizov su baći păntru voj astăs šă vu
spasali.” Atunšje Dimizov u zăs alu Mojsije:
“Ză alu lumi să mergă kitră Apa Mari Rošă.”
Atunšje Dimizov u maknulit oblak dăm stup
šă lu pus ăntri Izraelci šă Egipčanji, aša dă
Egipčanji nu puće să vadă pă Izraelc.

96

Dimizov u zăs alu Mojsije să răđiši măna pă
dasupra dă Apa Mari šă să u făkut să mergă
ăm dovă părc. Atunšje Dimizov u făkut văntu
să măji apa ăm apilje mar pă leva šă pă desna
parći, aša dă su făkut kalji ăntri more.
Izraelci ur trikut păm More ka pă loku
uskat, ku fal dăm apă pă dovă parc.

97

Atunšje Dimizov u maknulit oblaku ăm
ăndărăt dăm kalji aša să potă Egipčanji
să vadă pă Izraelci kum skăpa. Egipčanji
sor lot dă pă jej să lji njirgilaskă.
Aša sor lot dă pă Izraelci pă kalje păm
more, ali Dimizov lju băgat pă Egipčanji
ăm panikă ša lju făkut karurlje alor să
antrupčaskă pă lok. Jej mužje: “Skăpăc
ăndărăt! Dimizov să baći păntru Izraelci!”

98

Dă pă šje Izraelci ur ažuns pă lok bun
pă alta parći dă more Dimizov ju zăs alu
Mojsije să lunžjaskă măna ăm napoj. Kănd
u pus ureći, apa u kăzut pă kătănjilje alu
Egipčanji šă su ăntors pă loku šje are. Toči
kătănjilje alu Egipćanjilor sor ăntupit.
Kănd ur văzut Izraelci kă Egipčanji ăs morc,
jej ur ănkrizut ăm Dimizov šă ur ănkrizut
kă Mojsije ăj proroku alu Dimizov.

99

Izraelci sor ănfălušăt daje kă Dimizov lju
spasalit dăm morči šă dăm ropstvo! Jej ăs re
aku slobodni să služulaskă alu Dimizov. Izraelci
ur kăntat mulći kănčiš să slavalaskă nova
sloboda alor, šă să slavalaskă pă Dimizov daje
kă lju spasalit dă kătănjilje alu Egipćanjilor.
Dimizov u zăs vorba pučernjikă alu Izraelcilor să
slavalaskă Pasha ăm tot anu aša să ăngănđaskă
kum lju dat Dimizov pobjedă dă Egipčanj šă
lju spasalit dăm aje să nu maj fijă robur. Jej ur
slavalit aša dă ur amurăt maj bună birkă, šă
u mănka ku pită šje are făkută făr dă kvas.
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13
Savezu alu
Dimizov ku Izrael
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Jišala 19–34

Dă pă šje Dimizov lju dus pă Izraelci păm
More Rošă, jăl lju dus păm pustinjă la đal
mari šje să čima Sinaj. Asta are ista đal la
kari Mojsije u văzut tufa šje arđi. Lume
šor pus šatrurlje dapropi dă planinur.
Dimizov u zăs alu Mojsije šă alu lume alu
Izrael: “Dakă vic fi dă vorba šă dakă vic
cănje savezu amnjov voj vic fi maj vrednă,
kraljevstva dă pop ša nacijă svăntă.”

102

Tri zălji dă pă aje, dă pă šje lume sor
gătat duhovno, Dimizov u vinjit žos dă
pă planină Sinaj, ku menk, skripală,
fum, šă tari graj dă trubă. Numa Mojsije
are slobud să mergă sus pă planină.
Atunšje Dimizov lju dat savez šă u zăs:
“Ju mes Jahve, Dimizov avostru, kari
vu spasalit dăm Egipat hunđi as rec
robur. Nu slavalec pă alci dimizej.”

103

“Nu făšjec idolur ša nu vă arugăc la jej,
daje kă ju Jahve mes ljubomoran Dimizov.
Nu loc numilje amnjov dăm bobići. Băgăc
sama să cănjec Šabat ka pă zuva svăntă. Ku
alčilje vorbi, lukrăcăvă lukrurlje ăm šasă
zălji, kă pă zuva šapći ej zuva păntru voj
să vă uđunjec šă să vă gănđec dă minji.”
Poštivalec pă tata avostru, šă pă mama avostră.
Nu amurăc. Nu făšjec preljub. Nu furăc. Nu
mišjinjec. Nu vă kivinjec căgănka alu susjedu
avostru, kasa aluj, ili alt šjeva šje ăj aluj.”

104

Atunšje Dimizov u skris ešće zešji vorbi
pučernjiši pă dovă tablur dăm petri šă
lju dat alu Mojsije. Dimizov u dat isto aša
mulći alčilje pravilur să să căji. Dakă lume
ur punji ureći la zakonurlješće, Dimizov lju
igirit kă lju blagoslovuli, šă lju păză. Dakă
nor punji ureći, Dimizov lju kaznali.
Dimizov isto aša u dat alu Izraelcilor ăm
detaljur opisu dă šatra šje jăl gănđe să fakă.
Să čima Šatoru dă Sastankur, šă ave dovă sob,
šje ăs re ămpărcăći ku largă zavjesă. Numa
maj mari popă are slobud să mergă ăm sobe
dă pă zavjesă, daje kă Dimizov kusta akulo.

105

Šinji gođe nu punji ureči la zakonu alu Dimizov
puće să adukă životinjă la oltar ăm nenće dă
Šatra dă Sastankur ka žrtva alu Dimizov. Popa
amure pă životinjur šă lji arđe pă oltar. Sănžilje
alu životinje are žrtvovalită să astupi grehurlje
alu osobe, šă u fišje pă osobe čistă ăm oči alu
Dimizov. Dimizov u akuljes pă fračisu alu
Mojsije, Aron, šă nasljednici alu Aron să fijă pop.
Totă lume su ligizit să pujă ureči la
zakonurlje kari Dimizov lji dăđe alor, să
slavalaskă numa pă Dimizov šă să fijă
posebnă lume aluj. Ali skurtă dobă dă pă šje
ur igirit alu Dimizov, jej ur zgrešilit tari.

106

Mulči zălji Mojsije are pă planină Sinaj šă
svite ku Dimizov. Lume asre huščunjic dă
aščiptari să să ăntorkă. Aša ur adus auru la
Aron šă ăl tražale să fakă dăm aurula idol.
Aron lju făkut idol dăm aur ăm forma dă vicel.
Lume sor apukat să să klanjalaskă la idolu šă
să adukă žrtvur! Dimizov are tari mirgiš pă jej,
daje ku grešilit, šă su gătat să lji iđizaskă. Ali
Mojsije su arugat păntru jej, šă Dimizov u pus
ureći la aruguminče aluj šă nu lju uništilit.

107

Kănd u ažuns Mojsije žos dă pă planină
šă u văzut idol dă aur, jăl are aša dă
mirgiš dă lju zdrubit petrilje pă kari
Dimizov u skris Zešji zapovijedur.
Atunšje Mojsije u zdrubit pă idolula ăm
prov, u vărljit provu ăm šjeva ka apa šă lju
pus pă lumi să be ape. Dimizov u mănat
kugă pă lumi šă mulc dăm jej ur murit.

108

Mojsije u făkut novi tablji dăm petri, păntru
Zešji zapovijedur să fijă ăm loku dă elje kari
as re sparči. Atunšje jară su urkat pă planină
ăm napoj šă su arugat la Dimizov să jerči
alu lumi. Dimizov u pus ureči la Mojsije šă
lju jirtat. Mojsije u vinjit žos ăm napoj dă pă
planină ku Zešji zapovijedur pă novi pločur.
Atunšje Dimizov lju dus ăndărăt pă Izraelci
dă la planina Sinaj kitră pămăntu Igirit.
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14
Lutulala păm
pustinjă
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Jišala 16–17;
Brojurlje 10–14; 20; 27;
Ponovljeni zakon 34

Dă pă šje u zăs Dimizov alu Izraelcilor kă
zakonurlje šje trăbuje să pujă ureči la savezu
kari u dat alor, jej ur fužjit dă la planina Sinaj.
Dimizov su apukat să lji dukă la pămăntu Igirit,
kari să čima Kanaan. Oblaku u mers ăm nenći
dă jej kitră Kanaan šă jej ur mers dă pă jăl.
Dimizov u igirit alu Abraham, Izak, šă alu
Jakov kă lju da pămănt Igirit alu nasljednici
alor, ali akulo multă lumi kusta. Jej să
čima Kanaanci. Kanaanci nu slavale njiš
nu punje ureči pă Dimizov. Jej slavale pă
dimizej mišjinoš, šă făšje mulči relji.

112

Dimizov u zăs alu Izraelcilor: “Voj trăbă să
mănăc pă Kananc dăm pămăntu Igirit. Nu
făšjec putuljală ku jej šă nu vă ănsurac dă
pă jej. Voj trăbă să uništilec toči idolurlje
alor. Dakă nu vic punji ureči, voj vic
slavali pă idolurlje alor a nu pă minji.”
Kănd Izraelci ur vinjit la granică dă Kanaan,
Mojsije u izabralit dvanaest (12) bărbec, unu
dăm totă sămănca dăm Izrael. Alu bărbec u
dat uputur să mergă să pratalaskă pămăntu
să vadă kum ăj akulo. Aša jej pratale pă
Kanaanc să vadă kită pučere alor dă kătănj.

113

Dvanaest (12) bărbec ur putuvulit ăm
Kanaan četrdeset zălji šă atunšje sor ăntors
ăm napoj. Jej ur zăs alu lumi: “Pămăntu
ăj sănătos šă mulči krešći pă jăl.” A zešji
bărbec ur zăs: “Varušurlje ăs tari bălori,
šă lume ăs ka div! Dăkă anj napadali,
jej njar pobjedili, šă njar amură!”
Dăm turdată Kaleb šă Jošua, šă heje
doj ominj ur zăs: “Anume ăj kă lume dă
Kanaan ăs nalc šă bălor, ali noj lji pučenj
pobjedili! Dimizov su boruli păntru noj!”

114

Ali lume nu punje ureči la Kaleb šă la Jošua.
Jej sur apukat să fijă mirgiš pă Mojsije šă pă
Aron šă ur zăs: “Adišje njaj adus pă lokusta
urăt? Trăbujenj să rămănjenj ăm Egipat maj
benji dă kit să fijenj amurăc ăm asta borbă
šă băšăcălje anoštri šă kupiji anoštri să fijă
făkuc robur.” Lume gănđe să izabralaskă
pă vođă să lji dukă ăm napoj ăm Egipat.
Dimizov are tari mirgiš šă u vinjit la Šatra
dă Sastankur. Dimizov u zăs: “Daje kă vac
ăntors protiv dă minji, totă lume ur trăbuji să
lutalaskă ăm pustinjă. Numa Jošua šă Kaleb,
toc kari ăs dvadeset (20) šă maj bătărnj ur muri
akulo, šă nikad nor tuna ăm pămăntu Igirit.”

115

Kănd ur auzăt lume asta, lor lji are žalji kă
ur zgrešilit. Jej šor lot šje ur avut šă ur mers
să napadalaskă pă lume ăm Kanaan. Mojsije
lju zăs ăm nenći să nu mergă kă Dimizov
nu ăj ku jej, ali jej nu lur pus ureći pă jăl.
Dimizov no mers ku jej ăm asta borbă, aša as
re pobjedilic šă mulc dăm jej ur fost amurăc.
Atunšje sor ăntors Izraelci ăndărăt dă la
Kanaan šă ur lutalit păm pustinjă četrdeset ej.

116

Ăm četrdeset aj kănd lume lutale ăm
pustinjă, Dimizov u băgat sama dă jej. Jăl
lji dăđe pită dăm nor, šje să čima “mana”
Jăl aša măna šă karnji dă prepelicur
aša să ajvi karnji dă mănkat. Dimizov
ăm aje vremi isto aša păze coljilje šă
sandalurlje să nu să rupă kit gođ lutale.
Dimizov aša isto lju dat apă šje kura dăm
petri. Ali tod daje, lume alu Izrael să bunule šă
gumunje protiv dă Dimizov šă dă Mojsije. Ali
šă antunšje, Dimizov inka să cănje dă igirala
šje u dat alu Abraham, Izak šă alu Jakov.

117

Ali kănd lume nu ave apă, Dimizov u zăs
alu Mojsije: “Svitešći alu petri, šă apa u jăšă
afară dăm petră.” Ali Mojsije no pus ureći la
Dimizov šă ăm nenće alu toc, jăl u luvit păšći
petră ăm dovă răndur ku bota ăm lok să vi
zăs. Apa u jišăt afară dăm petră păntru toc
să be, ali Dimizov are mirgiš pă Mojsije, šă ju
zăs: “Tu nu vi tuna ăm pămăntu Igirit.”
Dă pă šje Izraelci ur lutalit ăm pustinjă
četrdeset ej, toc kari sor ăntors protiv dă
Dimizov ăs re morc. Atunšje Dimizov lju dus
pă lumi ăm napoj la kolcu dă pămăntu Igirit.
Mojsije aku are mar tari bătărn, aša Dimizov
lu akuljes pă Jošua să ăj ažući să vodulaskă
pă lume. Dimizov ju igirit alu Mojsije kă
una ză, jăl u măna altu prorok ka Mojsije.
118

Atunšje Dimizov u zăs alu Mojsije să mergă
pă maj nalt lok dă planină aša să potă viđe
pămăntu Igirit. Mojsije u văzut pămăntu
Igirit alu Dimizov ali nu lu lăsat să tunji
akulo. Atunšje Mojsije u murit, šă Izraelci
ur plăns dă jăl dă trideset zălji. Jošua are
nov vođa alor. Jošua are bun vođă, daje
kă ănkriđe šă punje ureći la Dimizov.
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15
Pămăntu Igirit
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Jošua 1–24

U vinjit vreme păntru Izraelc să tunji ăm
Kanaan, Pămăntu Igirit. Jošua u mănat pă
doj ominj ăm varušu alu Kanaan Jerihon
kari are păzăt ăm bălori falur. Ăm ala
varuš akulo kusta una prostitutkă šje să
čima Rahaba, kari u askuns pă ominji šă
majănkulje ljor ažutat să skepi. Je u făkut
asta daje kă ănkriđe alu Dimizov. Jej ur igirit
kă ur băga sama dă Rahaba šă dă familije
alji kănd Izraelci ur uništili Jerihon.
Izraelci trăbuje să mergă păšći apa šje
kură Jordan să tunji ăm pămăntu Igirit.
Dimizov u zăs alu Jošua: “Lăsăcăl pă popă
să mergă elši.” Kănd su apukat popa să
păšaskă ăm apa šje kură Jordan, apa u stat
să kuri numa Izraelci să potă să mergă
păšći pă alta parći dă mal hunđi ăj uskat.
122

Dă pă šje lume ur mers păšći apa šje kură
Jordan, Dimizov ju zăs alu Jošua kum să
napadalaskă bălor varušu Jerihon. Lume ur
pus ureći pă Dimizov. Kătănjilje šă svečenici
umbla okolo pă lăngă varušu Jerihon un dată
pă ză, šasă zălji kum Dimizov lju zăs să fakă.
Atunšje pă zuva šapći, Izraelci ur umblat pă
lăngă varuš šapći răndur maj. Kum umbla
pă lăngă varuš zadnji put, kătănjilje mužje
a svečenici sufla dăm truburlje alor.

123

Atunšje falurlje okolo dă Jerihon ur kăzut žos!
Izraelci ur uništilit kutotu ăm varuš kum lju
zapovjedalit Dimizov. Numa nor amurătu pă
Rahaba šă familije alji, kari u vinjit ăm parće alu
Izraelcilor. Kănd alta lumi šje kusta ăm Kanaan
ur auzăt kă Izraelci ur uništilit Jerihon, jej as
re ănfrikušac kă Izraelci ljor napadali šă pă jej
Dimizov u dat zapovijed alu Izraelcilor să
nu fakă ligizală dă putuljală ku njiš una
sămăncă dăm Kanaan. Ali una dăm sămăncă
Kanaan, kari să čima Gibeonci, ur mišjinjit
alu Jošui šă ur zăs kă ăs re dăm lok dă parći
dăm Kanaan. Jej ur ăntribat pă Jošua să fakă
ligizală dă putuljală ku jej. Jošua šă Izraelci
nor ăntribat pă Dimizov dă hunđi ăs Gibeonci,
aša Jošua u făkut ligizală dă putuljală ku jej.
124

Izraelci as re tari mirgiš kănd ur auzăt kă
Gibeonci ljor ănšjiljit, ali jej cănje pă askuns
ligizala šje ur făkut ku jej daje kă jej ave
igirală ăm nenće ku Dimizov. Ăm una dobă
majănkulje, kralju alu alta sămăncă dăm
Kanaan, Amorejci, ur auzăt kă Gibeonci ur
făkut ligizală dă putuljală ku Izraelci, aša jej
ur pus una kătănjilje alor šă ur făkut mari
gărmadă dă kătănj šă ur napadalit pă Gibeonci.
Gibeonci ur mănat vorba alu Jošui să lji ažući.
Aša Jošua šu akuljes kătănj alu Izraelcilor
šă jej ur umblat totă nopće să ažungă
la Gibeonci. Điminjaca dă răkori jej ur
napadalit pă kătănjilje alu Amorejci.
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Dimizov să borule păntru Izrael ăm zuve.
Jăl lju zăbunjit pă Amorejci šă u mănat
mari točă kari u amurăt pă mulc.
Dimizov aša u făkut šă sorilje să šće pă unu
lok ăm nor aša Izraelci să ajvi dăstul vremi
să lji pobjedilaskă pă toc Amorejci. Ăm zuve
Dimizov u kăpătat mari pobijedă păntru Izrael.
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Dă pă šje Dimizov u pobjedilit pă kătănjilje,
mulći alčilje sămăncur dă Kanaanc sor
akuljes una să napadalaskă pă Izrael. Jošua
šă Izraelci ljur napadalit šă lju pobjedilit.
Dă pă asta borbă, Dimizov u dat alu
totă sămănca alu Izrael dio dă pămăntu
Igirit. Atunšje Dimizov u dat alu Izrael
putuljală pă toči granicurlje alor.
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Kănd are Jošua om bătărn, jăl u čimat pă totă
lume ăm Izrael. Jošua lju adus ăm firă pă
lume dă obaveză alor să pujă ureči la savez
šje Dimizov u făkut ku Izraelci la planina
Sinaj. Lume ur igirit kă ur rămănje vjerni
alu Dimizov šă ur ispunuli zakonurlje aluj.
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16
Spasitelji
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Kenvijă dă Suci 1–3; 6–8

Dă pă šje u murit Jošua, Izraelci nu maj punje
ureći pă Dimizov šă nor mănat pă hejelanc
Kanaanc ili să vi pus ureči la zakonurlje alu
Dimizov. Izraelci sor apukat să slavalaskă
pă Dimizeji alu Kanaanc ăm lok pă Jahve,
pravă Dimizov. Izraelci nu ave kralj, aša toc
făšje šje jej gănđe kă ăj benji păntru jej.
Daje kă Izraelci maj pă dăparći nu punji ureči
la Dimizov, jăl lju kaznalit aša dă u lăsat pă
dužmanj să lji pobjedilaskă. Ešće dužmanj ur
furat stvarur dă la Izraelci, ur uništilit šje
ave, šă ur amurăt pă mulc dăm jej. Dă pă mulc
ej, šje nu punje ureči la Dimizov šă šje ăs re
bătuc dă la dužmanji alor, Izraelci sor ănkăjit
šă lor šjirut pă Dimizov să lji spasalaskă.
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Atunšje Dimizov u dat pă spasitelj kari lju
skos da la dužmanji alor šă u adus putuljală
am pămănt. Ali atunšje lume ur mujtat pă
Dimizov šă sor apukat să slavalaskă pă idolur
ăm napoj. Aša Dimizov u lăsat pă Midijanci a
pă dužmanji alor u dat să lji pobjedilaskă.
Midijanci ur lot kutotu šje krišće pă
pămănt alu Izraelcilor šapći (7) ej. Izraelci
as re aša dă frikoš: dă sor askuns ăm
pečinur să nu lji aflji Midijanci, šă jej ur
mužjit la Dimizov să lji spasalaskă.
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Ăm una ză om dăm Izrael šje să čima Gideon
ăš akuljižje sămăncă pă askuns aša să nu furi
Midijanci. Anđalu alu Jahve u vinjit la Gideon
šă u zăs: “Dimizov ăj ku činji, bălor ratnik.
Dući šă spasalešći pă Izraelci dă la Midijanci.”
Tatăsu alu Gideon ave oltar păntru idol. Dimizov
ju zăs alu Gideon să ăl zdrubaskă oltarula. Ali
alu Gideon ji are frikă dă lumi, aša u aščiptat
păn ăm nopći. Atunšje u răstunat oltaru šă lu
zdrubit ăm dărăbelji. Jăl u făkut alu Dimizov
nov oltar apropi dă oltaru kari lu zdrubit, šă
u făkut žrtvă păntru Dimizov pă oltarula.
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Hajelantă điminjacă lume ur văzut kă šinjiva
u răstunat šă u iđizit oltaru, šă jej as re tari
mirgiš. Jej ur mers la kasa alu Gideon să ăl
amori, ali tatăsu alu Gideon u zăs: “Adišje
ănšjirkăc să ažutăc alu Dimizovu avostru? Dakă
jăl ăj dimizov, lasă să să păzaskă săngur!” Daje
kă jăl aša u zăs, lume nu or amurăt pă Gideon.
Atunšje Midijanci ur vinjit ăm napoj să furi
dă la Izraelci. Atic ăs re dă nu să puće umăra.
Gideon u čimat pă Izraelci una să să bată
protiv dă jej. Gideon lu šjirut pă Dimizov
să ăj đe dovă znakur să šćiji kă Dimizov lu
koristili să spasalaskă Izrael dă la Midjanc.
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Dă elši znak, Gideon u pus pă pămănt pelji
dă birkă šă u ăntribat pă Dimizov să kadă
mrazu numa pă pelje dă birkă a nu pă pămănt.
Dimizov u făkut aje. Hajelantă nopći, jăl u
šjirut pămăntu să fijă ud, a pelje dă birkă
uskată. Dimizov u făkut šă aje. Ešće dovă
znakur lor ămbălurit pă Gideon kă Dimizov lu
koristili să spasalaskă Izrael dă la Midijanci.
32,000 kătănj dă Izraelc ur vinjit la Gideon,
ali Dimizov ju zăs kă as mulc. Aša Gideon
u mănat akasă 22,000 kari ăs re frikoš să
să bată. Dimizov u zăs alu Gideon kă jăl
ari inka mulc ominj. Aša Gideon lju mănat
pă toc akasă numa šu lăsat 300 kătănj.
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Ăm aje nopći Dimizov ju zăs alu Gideon: “Dući
žos la kampu alu Midijanci šă kănd vi auză šje
ari să zăkă, maj mult nu cu fi frikă.” Aša ăm
nopće, Gideon u mers žos la kamp šă u auzăt
pă kătana alu Midijancilor kum spunje alu
urtakuš dă šjeva šje u ănvisat. Urtaku ju zăs:
“Asta vis, značalešći kă kătănjilje alu Gideon u
pobjedili pă kătănjilje alu Midijanci!” Kănd u
auzăt Gideon asta, jăl u slavalit pă Dimizov.
Atunšje Gideon su ăntors la kătănjilje aluj šă
lju dat alu totă kătana rog, šă čigajă dăm glină,
šă bakljă ku fok. Jej ur okuljit kampu hunđi să
kulka kătănjilje alu Midijanci. 300 dă kătănj alu
Gideon ave bakljur ku fok šă čigăj dăm glină, aša
dă Midijanci nu puće să vadă lumina dă bakljă.
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Atunšje toči kătănjilje alu Gideon ur zdrubit
čigăjilje šă dăm turdată, kum ur dăskupirit
fokurlje dă bakljur. Jej ur suflat ăm rog šă
ur mužjit: “Maču păntru Jahve šă Gideon!”
Dimizov lju zăbunjit pă Midijanci, aša dă sor
apukat să să amori una pă alt. Dăm turdată
hejelanc Izraelc šje as re akulo as re čimac
dăm kăšălje alor să vijă să ažući să măjă pă
Midijanci. Jej ur amurăt pă mulc dăm jej, šă
lju aljirgat pă hejelanc afară dăm pămăntu
alu Izraelcilor. 120,000 dă Midijanci ur murit
ăm zuve. Dimizov u spasalit pă Izrael.
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Lume gănđe să fakă pă Gideon să fijă kralju
alor. Gideon nu lju lăsat să fakă aje, ali u
šjirut dăm virižilje šje ur lot dă la Midijanci.
Lume ur dat mult aur alu Gideon.
Atunšje Gideon u koristilit auru să fakă colji
ka kum nalc pop portă. Ali lume sor apukat să
slavalaskă kă kum ar fi idol. Aša Dimizov lju
kaznalit pă Izraelc ăm napoj daje kă slavale
idolur. Dimizov u lăsat pă dužmanji alor să lji
pobjedilaskă. Jej jară ur šjirut pă Dimizov să
lji ažući, šă Dimizov lju mănat altu spasitelj.
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Aša u fost ăm maj mulći răndur: Izraelci zgrešile,
Dimizov lji kaznale, jej să ănkăje, šă Dimizov
ar vi mănat pă spasitelj să lji spasalaskă. Mulc
ej ur trikut, Dimizov u mănat mulc spasitelj
kari ur spasalit Izrael dă la dužmanji alor.
Lume dă pă kutotu, or šjirut pă Dimizov să
lji đe kralj ka kum ave šă alčilje nacijur. Jej
gănđe kralj kari u fi nalt šă bălor, šă kari lju
dušji ăm bătajă. Alu Dimizov asta šjirală nu
su văzut, ali lju dat kralj ka kum or šjirut.
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17
Savezu alu
Dimizov ku David
Puvešči dăm Biblijă dăm:
1. Kenvija alu Samuel 10; 15–19; 24; 31;
2. Kenvija alu Samuel 5; 7; 11–12

Šaul are elši kralj ăm Izrael. Jăl are nalt šă
tari măndru, kum lume kivinje. Šaul are bun
kralj, dăm elši orikići ej kum vladale ăm Izrael.
Ali atunšje su apukat să fijă om rov kari nu
punji ureći la Dimizov, aša Dimizov u akuljes
ăm una ză om kari u fi kralj ăm loku aluj.
Dimizov u akuljes pă unu tănăr Izraelac kari
să čima David să fijă kralj dă pă Šaul. David
are fišjor šje păze životinjurlje ăm varušu
Betlehem. Jăl păze biršilje alu tatăsu, David u
amurăt šă pă lav, šă pă medved kari napadale
pă biršilje. David are ponizan šă đirept om
kari ănkriđe šă punje ureći la Dimizov.
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David u kriskut să fijă mari kătană šă vođă.
Kănd are David inka fišjor tănăr, jăl su bătut
protiv dă div kari să čima Golijat. Golijat are
trenărzăt kătană, tari bălor šă maj šjeva tri
metri dă nalt! Ali David ku ažutore alu Dimizov
lu amurăt pă Golijat šă u spasalit pă Izrael. Dă
pă aje, David u kăpătat mulći bătăj protiv dă
dužmanji alu Izrael dă šje lume ăl slavale pă jăl.
Šaul su apukat să fijă ljubomoran daje kă ominji
plăšje pă David. Šaul u ănšjirkat ăm mulći răndur
să ăl amori, aša David su askuns dă la Šaul. Una
ză, Šaul ăl kuta pă David aša să ăl potă amură. Šaul
u mers ăm pečină hunđi David să askunđe da la
Šaul, ali Šaul nu lu văzut. David are tari dapropi
dă Šaul šă puće să ăl amori, ali nu lu amurăt. Ăm
lok dă aje, David u tijet unu dărab dă coljilje alu
Šaul să areći kă nu lar amură să fijă jăl kralj.
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Dă pă aje, Šaul u murit ăm bitkă, šă David u
fost kralju alu Izrael. Jăl are bun kralj, a lume
ăl plăšje. Dimizov lu blagoslovulit pă David šă
lu făkut rănăkos. David u bătut mulći bătăj šă
Dimizov ăj ažuta să pobjedilaskă pă dužmanji
alu Izrael. David u lot varušu Jeruzalem šă
lu făkut să fijă glavni varuš kit gođe David
vladale, Izrael u rămas bălor šă găzdak.
David gănđe să fakă hram ăm kari Izraelci ar
puće să slavalaskă pă Dimizov šă să fakă žrtvur.
Dă 400 dă ej, lume slavale pă Dimizov šă ăj dušje
žrtvur la Šatra dă sastankur šje u făkut Mojsije.
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Ali Dimizov u mănat pă prorok Natan la David
ku vorba: “Daje kă tu ješć om dă tabără, tu
nu vi fašji Hramu păntru minji. Fišjoru atov
u fašji. Ali ju čuj blagoslovuli tari. Unu dăm
nasljedniku atov u vladali ka kralju dă lume
ame pă lumi dă erikeš!” Numa unu nasljednik
alu David kari puće să vladalaskă dă erikeš ăj
Mesija. Mesija are akuljes dă la Dimizov kari u
spasali pă lumi dă pămănt dăm grehurlje alor.
Kănd u auzăt David ešće vorbi, jăl dăm turdată
u dat hvală ša ăl slavale pă Dimizov daje kă
jăl u igirit alu David asta mari čast, šă mulči
blagoslovur. David nu ščije kănd Dimizov u
fašji ešće stvarur. Ali kum šă u fost, Izraelci
ur trăbuji să aščepći dă lungat, majnti dă
šje Mesija u vinji, hunđiva šă 1000 ej.
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David u vladalit ku điriptači šă ku vjernost
mulc ej, šă Dimizov lu blagoslovulit pă
jăl. Kum are mar pri kraju dă kustu aluj,
jăl u zgrešilit urăt protiv dă Dimizov.
Una ză, kănd toči kătănjilje ăs re dă parči dă
la kăšălje alor ăm bătajă, jăl su ujtat afară
dăm palača aluj, šă u văzutu pă măndră
mujeri kari să skălda. Je să čima Bat–Šeba.
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Ăm lok să si ujtat ăndărăt, David u mănat
pă šjinjiva să mergă šă su adukă la jăl. Jăl
su kulkat ku je, šă u mănatu ăm napoj
akasă. Nu dămult dă pă aje Bat–Šeba u
mănat vorba alu David kă je ăj gărjonă.
Bărbatu alu Bat-Šeba šje să čima Urija, are unu
dăm maj bună kătană. David lu čimat pă Urija
ăm napoj dăm bătajă šă ju zăs să mergă să fijă
ku băšăcaš. Ali Urija nu gănđe să mergă akasă
kănd toči alčilje kătănj As re ăm tabără. Aša
David lu mănat pă Urija ăm napoj ăm tabără
šă ju zăs alu general să ăl pujă pă lok hunđi
as re dužmanji maj bălor aša să ăl amori.
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Dă pă šje u fost Urija amurăt, David su
ănsurat ku Bat-Šeba. Majănkulje je u fătat
fišjor alu David. Dimizov are tari mirgiš pă
David dă šje u făkut, aša lu mănat pă prorok
Natan să zăkă alu David kăt dă rov grehu
aluj ăj. David su ănkăjit dă grehu aluj šă
Dimizov ju jirtat. Kit gođ kusta David, jăl ăl
punje ureći pă Dimizov šă ăm gre vremi.
A kazna alu David păntru grehu aluj, kupilu
aluj u murit. Aša are borbur šă ăm familije
alu David kit gođe u kustat, šă pučere alu
David u slăbit. Makar kă David nu fost vjeran
alu Dimizov, Dimizov inka u rămas vjeran la
igiralurlje aluj. Dă pă aje, David šă Bat-Šeba ur
avut altu fišjor, šă jej jur pus numi Salomon.
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18
Ămpărcătă
Kraljevstva
Puvešči dăm Biblijă dăm:
1. Kenvija alu Kraljur 1–6; 11–12

Dă pă mulc ej, David u murit, šă fišjoru aluj
Solomon su apukat să vladalaskă pă Izrael.
Dimizov u svitit alu Solomon šă lu ăntribat
šje gănđešći maj tari. Kănd u šjirut Solomon
mudrost, Dimizov are zadovoljan ku aje šă lu
făkut maj tari mudar om pă pămănt. Solomon
su ănvăcat mulći stvarur šă are mudar
sudac. Dimizov lu făkut šă tari găzdak.
Ăm Jeruzalem Solomon u făkut Hram
kari tatăsu David planărze šă akuljiže
materijalur. Lume aku slavale pă Dimizov
šă adušje žrtvur la Hram ăm lok dă Šatra
dă Sastanak. Dimizov u vinjit šă are ăm
Hram, šă jăl kusta akulo ku lume aluj.
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Ali Solomon plăšje mujer dăm alčilje pămăntur.
Jăl nu lu pus ureči pă Dimizov aša kănd u
ănsurat mulči mujer, maj šjeva šă 1000 dă
jelji! Mulći dăm mujerilješće vinje dăm alčilje
pămăntur šă ur adus pă dimizeji alor ku jelji
šă maj pă dă parći lji slavale. Kănd Solomon
are bătărn, šă jăl slavale dimizeji alor.
Dimizov are mirgiš pă Solomon šă kazna
păntru aje šje Solomon nu lu pus ureći, jăl u
igirit kă u ămpărcă nacijurlje alu Izrael ăm
dovă kraljevstvur dă pă morče alu Solomon.
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Dă pă šje Solomon u murit, fišjoru are
Rehoboam, jăl u fost kralj. Rehoboam are
om fărdă firi. Totă lume alu Izrael ur vinjit
una să ăl fakă pă jăl kralj. Jej sur žalalit
la jăl kă Solomon lju pus să lukri mult
gre lukru šă să plăčaskă mult porez.
Rehoboam svite bulunzemi: “Voj gănđec kă tata
amnjov Solomon vu pus să lukrăc gre, ali ju vi
fašji să lukrăc maj tari dă kit šje jăl vu pus, šă
ju vi kaznali maj tari dă kit šje vă kaznale jăl.”
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Zešji (10) sămănc dă nacije alu Izrael sur
ăntors protiv dă Rehoboam. Numa dovă
sămăncur ur rămas ku jăl. Ešće dovă
sămănc ur fost kraljevstva alu Juda.
Alčilje zešji (10) sămănc dă nacijur alu
Izrael kari sur ăntors protiv dă Rehoboam
lur pus pă om šje să čima Jeroboam
să fijă kralju alor. Jej šur făkut lok dă
kraljevstva alor pă sjeverna parći dă
pămănt šă să čima kraljevstva alu Izrael.
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Jeroboam su ăntors protiv dă Dimizov
šă lju făkut pă lumi să grešilaskă. Jăl u
făkut doj idolur păntru lume să slavalaskă
ăm lok să slavalaskă pă Dimizov ăm
Hram ăm kraljevstva alu Juda.
Kraljevstva alu Juda šă Izrael as re dužmanj
šă pă đes să borule una protiv dă alt.
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Ăm nova kraljevstva alu Izrael, toc kraljurlje ăs
re rej. Mulc dăm kraljur as re amurăc dă la alci
Izraelc kari gănđe să fijă kraljur ăm loku alor.
Toc kraljur šă multă lumi dă kraljevstva
alu Izrael slavale idolur. Slavalala alor dă
idolur pă đes are ku seksualni nemoral
šă unjer ku žrtovalala pă kupij.
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Kraljurlje alu Juda as re nasljednici alu
David. Orikic dăm kraljur ăs re bunj ominj
kari vladale đirept šă slavale pă Dimizov. A
majmulc kraljur dăm Juda as re strikac šă
rej, šă jej slavale pă idolur. Orikic kraljur šur
žrtvovalit šă pă kupiji alor la dimizej mišjinoš.
Multă lumi alu Juda isto aša sur ăntors protiv
dă Dimizov šă slavale pă alci dimizej.
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19
Proroci
Puvešči dăm Biblijă dăm:
1. Kraljurlje 16–18;
2. Kraljurlje 5;
Jeremija 38

Ăm vreme šje u trikut alu Izraelcilor,
Dimizov lju mănat prorokur. Proroci
auze vorbi dă la Dimizov šă lji spunje
alu lumi porukur dă la Dimizov.
Ilija are prorok kănd Ahab are kralj pă
kraljevstva alu Izrael. Ahab are om rov kari
lji ămbălure pă lumi să slavalaskă pă dimizov
mišjinos šje să čima Baal. Ilija u zăs alu Ahab:
“No fi plojă ili rosă ăm kraljevstva alu Izrael păn
šje noj zăšji ju.” Asta lu mirgišit pă Ahab tari.
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Dimizov u zăs alu Ilija să mergă la apă šje
kură ăm pustinjă să să askundă dă la Ahab
kari gănđe să ăl amori. Ăm totă điminjaca šă
ăm totă sara, vrăbujilje adušji pită šă karnji.
Ahab šă kătănjilje aluj ăl kuta pă Ilija, ali
jej nu puće să ăl aflji. Suša are aša dă tari
dă šă apa šje kură dăm pămănt su uskat.
Aša Ilija u mers ăm pămănt apropi. Mujeri alu
kari ju murit bărbatu šă fišjoru alji ăm ala
pămănt maj šjeva ur rămas făr dă mănkari
dă rănd kă ibize plojă šă u făkut fomi. Ali
jej ur băgat sama dă Ilija, šă Dimizov u dat
păntru jej čigăjilje dă făjnă šă uježilje dă uloj
nu maj ăs re golji. Jej ave mănkari kit gođe
are fomi. Ilija u rămas akulo orikic ej.
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Dă pă tri šă žămătaći ej, Dimizov u zăs alu Ilija
să să ăntorkă ăm kraljevstva alu Izrael šă să
svitaskă ku Ahab daje kă ăm napoj u măna
plojă. Kănd lu văzut Ahab pă Ilija jăl u zăs:
“Ajiše ješć tu omulje šje fašj problemur!” Ilija
ju ăntors vorba ăm napoj: “Tu ješć ala kari fašji
problemur! Tu laj lăsat pă Jahve, pă istinit
Dimizov, šă ăl slavalej pă Baal. Adă pă totă lume
ăm kraljevstva alu Izrael la planina Karmel.”
Totă lume dă kraljevstva alu Izrael, šă 450 dă
proroc alu Baal, ur vinjit la planina Karmel. Ilija
u zăs alu lume: “Kită dobă ci ščimba găndurlje
atelji? Dakă ăj Jahve Dimizov, služulešći aluj!
Dakă ăj Baal Dimizov, slavalešći pă jăl!”
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Atunšje Ilija u zăs alu proroku alu Baal: “Amoră
bikan šă gatăl ka pă žrtvă, ali nu acăca foku.
Ju uj fašji isto. Dimizovu kari u ăntoršji
vorba ku fok ăj istinit Dimizov. “Aša popa
alu Baal ur făkut žrtvă, li nor acăcat foku.
Atunšje sor arugat proroci alu Baal la
Baal: “Punji nji ureći, Baal!” Totă zuva
jej sor arugat šă mužje, šă să tije ku
kucăći, ali nu are vorba ăntorsă.
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Mar kănd zua are gata, Ilija u pripremilit
žrtvă la Dimizov. Atunšje u zăs alu lumi
să verši dojspeš (12) dă mari čigăj dă
apă pă žrtvă păn šje karnje, ljemnjilje,
šă pămăntu la oltar să fijă tari ud.
Atunšje Ilija su arugat: “Jahve, Dimizolje alu
Abraham, Izak, šă alu Jakov, aratănji astăs kă
tu ješć Dimizovu alu Izrael, šă kă ju mes sluga
atov. Punji ureči la aruguminčilje amelji aša
lume sta să šćiji kă tu ješć istinit Dimizov.”
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Dăm turdată, foku u kăzut dăm nor, šă u ars
karnje, ljemnjilje, petrilje, pămăntu, šă apa
čak šje are pă lăngă oltar. Kănd ur văzut
lume aje, jej ur kăzut žjos pă pămănt, šă ur
zăs: “Jahve ăj Dimizov, Jahve ăj Dimizov!”
Atunšje Ilija u zăs: “Nu lăsăc njiš pă unu
dăm proroci alu Baal să skepi! “Aša lume
ljor apukat pă proroci alu Baal šă ljor
dus ăndărăt dă akulo šă ljor amurăt.
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Atunšje Ilija u zăs alu kralju Ahab:
“Ăntoršjići pă friš ăm varuš, daje kă ploje
vinji. “Păfriš noru sor ănturišjit, šă mari
plojă su apukat să kadă. Jahve u zastavalit
suša šă u arătat kă jăl ăj istinit Dimizov.
Dă pă vreme kănd kusta Ilija, Dimizov u akuljes
pă om Elizej să fijă proroku aluj. Dimizov u
făkut mulći čudur ku Elizej. Una dăm čudur u
păcăt Naaman, komandant dužman, kari ave
urăt bičišug pă pelji. Jăl u auzăt dă Elizej šă
u mers šă lu ăntribat pă Elizej să ăl ăntremi.
Elizej u zăs alu Naaman să să ăntupaskă ăm
šapći (7) răndur ăm apa šje kură Jordan.
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Dăm elši Naaman are mirgiš šă nu gănđe să
fakă aje, daje kă sămăna kă bulunzešći. Ali
majănkulje u ščimbat găndurlje, šă su ăntupit
ăm šapći (7) răndur ăm apa šje kură Jordan.
Kănd u jišăt afară pă šasă rănd, pelje aluj are
iscjelilită dăm pljin! Dimizov lu ăntrimat.
Dimizov u mănat pă maj mulc alci proroc. Jej
toc ur zăs alu lumi să nu maj slavalaskă pă
idolur šă să să apušji să areći điriptaći šă milă
alu alci. Proroci ljur zăs ăm nenći alu lume
kă dakă nor sta să fakă relji šă să să apušji
să pujă ureći la Dimizov, atunšje Dimizov lju
kaznali ka kum ar fi duvină šă lju kaznali.
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Multă vremi, lume nu punje ureći la Dimizov.
Jej pă đes nas re bunj pă lăngă proroci šă unjer
lji amure. Um dată prorok Jeremija are pus
ăm bunar uskat, šă are lăsat akulo să moră.
Jăl su ăntupit ăm čină kari are pă fundu dă
bunar, ali kralju u avut milă dă jăl šă u zăs
vorba pučernjikă să ăl skotă pă Jeremija
afară dăm bunar majnti dă šje u muri.
Proroci maj pă dăparći svite păntru Dimizov
makar kă lume lji mrzăle. Jej ur spus ăm
nenći alu lumi kă Dimizov lju iđizi dakă
nu sor ănkăji. Jej isto aša sur ăngănđit dă
igirala šje Dimizov u zăs kă Mesija u vinji.
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20
Mănala afară
šă Ănturšjala
Puvešči dăm Biblijă dăm:
2. Kraljur 17; 24–25;
2. Ljetopisi 36;
Ezra 1–10;
Nehemija 1–13

Kraljevstva alu Izrael ša kraljevstva alu Juda
ur zgrešilit protiv dă Dimizov. Jej ur rupt
savezu šje Dimizov u făkut ku jej la Sinaj.
Dimizov u mănat pă prorokur să lji spujă ăm
nenći să să ănkăjaskă ša să ăl slavalaskă pă
jăl ăm napoj, ali jej nu gănđe să puji ureći.
Aša Dimizov u kaznalit ămăndovă kraljevstva
šă u lăsat dužmanji să lji uništilaskă. Cara
alu Asirija băloră, făr dă milă narod, u
uništilit kraljevstva alu Izrael. Asirci or
amurăt multă lumi ăm kraljevstva alu Izrael,
or lot ăndărăt kutotu šje ave vrednost,
šă or acăcat mult dăm pămăntula.
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Asirci or akuljes una pă toc vođurlje, găzdašj
lumi, šă lumi kari šćijă mulći šă ljor dus ăm
Asirija. Numa tari sărašj Izraelc kari nor fost
amurăc or rămas ăm kraljevstva alu Izrael.
Atunšje or adus Asirci pă ominj kari nus re
kunuskuc ăm pămăntu hunđi kraljevstva
alu Izrael are. Ominjije nu kunuskuc or đires
varušurlje iđizići šă or ănsurat Izraelkur
kari or fost lăsači akulo. Nasljednici alu
Izraelci kar sor ănsurat dă pă ominj nu
kunuskuc ăs re čimac Samarijanci.
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Lume ăm kraljevstva alu Juda or văzut kum
Dimizov u kaznalit pă lumi dă kraljevstva alu
Izrael daje kă nu ănkriđe šă nul punji ureći. Ali
jej maj pădăparći slavale pă idolur, šă pă dimizeji
alu Kanaanc. Dimizov u mănat pă prorok să lji
spujă ăm nenći, ali jej nu gănđe să pujă ureći.
Dă 100 ej dă pă šje Asirijci or uništilit
kraljevstva alu Izrael, Dimizov u mănat
pă Nabukodonozor, kralju alu Babiloncilor,
să napadalaskă pă kraljevstva alu Juda.
Babilon are bălor Kralj. Kralju alu Juda u
stat pă aje să fijă sluga alu Nabukodonazor
šă să ăj plăčaskă mulc banj ăm tot anu.
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Ali dă pă orikic ej, kralju alu Juda su ăntors
protiv dă Babilon. Aša Babilonci sor ăntors ăm
napoj šă or napadalit kraljevstva alu Juda. Jej or
lot varušu alu Jeruzalem, or uništilit Hramu, šă
or lot kutotu găzdăšijilje alu varuš šă alu Hram.
Să kaznalaskă pă kralju alu Juda păntru aje kă
su ăntors protiv, kătănjilje alu Nabukodonazor
or amurăt pă fišjoru alu kralj, ăm nenće aluj šă
atunšje pă jăl lor urbit. Dă pă aje jej lor dus pă
kralj ăndărăt să mori ăm čemică ăm Babilon.
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Nabukodonazor šă kătănjilje aluj or lot maj
šjeva kutotu lume dăm kraljevstva alu Juda
ăm Babilon ku jej, šă or lăsat pă maj sărašj
lumi dănapoj să seminji poljurlje. Doba
kănd lume alu Dimizov ăs re puš ku săla să
laši pămăntu Igirit să čamă Izgnanstvo.
Makar kă Dimizov u kaznalit pă lume aluj
păntru grehurlje alor, aša kă lju mănat ăndărăt,
jăl nu lju mujtat igirala aluj. Dimizov maj pă
dăparći băga sama dă lume aluj, šă lji svite păm
proroši aluj. Jăl u igirit kă dă pă sedamdeset
(70), jej sor ăntoršji ăm Pămăntu Igirit ăm napoj.
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Dă pă hunđiva sedamdeset (70) ej majănkulje,
Cirus, kralju alu Perzijancilor, or pobedilit
pă cara alu Perziji šă su ščimbat cara alu
Babilon. Izraelci să čima aku Židovi šă mulc
dăm jej or kustat kusturlje alor ăntrež ăm
Babilon. Numa orikic tari bătărnj židov
să ăngănđe dă pămăntu alu Juda.
Cara alu Perziji are băloră ali ave milă păntru
lume pă kari ljor pobedilit. Cără dă pă šje Cirus
u fost kralj dă Perzijanc, jăl u dat vorba băloră
kă kari gođ židov gănđešći să să ăntorkă ăm
Juda poči să fugă dăm Perzije šă să mergă
ăm napoj ăm Juda. Jăl lju dat šă banj să ăš
fakă ăm napoj Hramu! Aša dă pă sedamdeset
(70) ej šje ăs re mănac, orkic dă Židov sor
ăntors ăm varuš Jeruzalem ăm Judeja.
171

Kănd or ažuns ăm Jeruzalem, jej or izgradalit
ăm napoj Hramu šă fal okolo dă varuš.
Makar kă pă jej vladale alta lumi, maj undată
jej kusta ăm pămăntu Igirit šă slavale pă
Dimizov ăm Hramu kari lu izgradalit.
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21

Dimizov igirešći
alu Mesija
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Stvaralala 3,15; 12,1–3;
Ponovljeni Zakon 18,15;
2. Samuel 7; Jeremija 31;
Izaija 59,16; Daniel 7;
Malahija 4,5; Izaija 7,14; Miha 5,2;
Izaija 9,1–7; 35,3–5; 61; 53;
Psalmi 22,18; 35,19; 69,4; 41,9;
Zaharija 11,12–13;
Izaija 50,6;
Psalmi 16,10–11

Dăm kap, Dimizov ave ăm găndur să măji
pă Mesija. Elši igirală dă Mesija u vinjit
dă la Adam šă dă la Eva. Dimizov u igirit
kă dă la nasljedniku alu Evi u fi avut kari
u zdrubi kapu alu šarpi. Šarpilje kari u
ănšjiljitu pă Eva are Sotona. Igirala značale
kă Mesija u pobjedili pă Sotona do kraja.
Dimizov u igirit alu Abraham kă păm jăl
toc ominji pă pămănt or kăpăta blagoslov.
Asta blagoslov u fi umpljet kănd Mesija
u vinji hunđiva ăm nenći ăm vremi. Jăl
u fašji păntru lumi kă dăm totă gărmadă
dă lumi pă pămănt or fi spasalic.
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Dimizov u igirit alu Mojsije kă ăm nenći dă
vremi jăl u răđika altu prorok ka Mojsije. Asta
are alta igirală dă Mesija kari u vinji majănkulje.
Dimizov u igirit alu Kralj David kă unu
dăm nasljednici aluj u vladali ka kralju pă
lume alu Dimizov dă erikeš. Aje značale kă
Mesija u fi unu dăm nasljednici alu David.
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Păm proroku Jeremija, Dimizov u igirit kă
jăl u fašji Novă ligizală, ali nu ka ligizala
šje u făkut Dimizov ku Izrael la Sinaj. Ăm
Novă ligizală, Dimizov ar skri nov zakonu pă
sufljičilje alu lumi, lume ar šči pă Dimizov
osobno, jej ar fi lume aluj, šă Dimizov ljar jirta
grehurlje alor. Mesija ar fašji Novă ligizala.
Proroci alu Dimizov isto aša ur zăs, kă Mesija
ar fi prorok, popă, šă kralj. Prorok ăj osobă kari
auđi vorbilje alu Dimizov šă atunšje spunji
vorbilje alu Dimizov la lumi. Mesija pă kari
Dimizov lu igirit šă u fi savršen prorok.
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Popi dă Izrael făšje žrtvur la Dimizov ăm loku
dă lume ka zamjenă dă kaznă dă grehurlje alor.
Popa isto aša să aruga la Dimizov păntru lumi.
Mesija ar fi savršen maj mari popă kari ar ămbije
pă jăl săngur ka savršena žrtva la Dimizov.
Kralj ăj šjinjiva kari vladalešći pă kraljevstvă
šă sudulešći alu lumi. Mesija ar fi savršen kralj
kari ar šăđe pă tronu alu preci alu David. Jăl ar
vladali pă tot pămăntu dă erikeš, šă ar suduli
alu lumi ku điriptaći šă ar fašji đirepći odlukur.
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Proroci alu Dimizov spunje mulći alčilje
stvarur dă Mesija. Proroku Malahija u spus
ăm nenći kă mari prorok u vinji majnti dă
šje Mesija u vinjit. Proroku Izaija u spus kă
Mesija u fi fătat dă la fată ăm păr. Proroku
Mika u zăs kă u fi fătat ăm varuš Betlehem.
Proroku Izaija u zăs kă Mesija u kusta ăm
Galileja, u putulji pă lumi ku sufljičilje rupči,
šă u spunji da slobodă kari ănčiš ša slăbođi
pă eje ăm čemică. Jăl aša u spus ăm nenći
šă kă Mesija u ozdravali pă bičež ominj šă
pă eje kari nu auđi, viđe, sviti, ili umbla.
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Proroku Izaija isto aša spunje kă Mesija u fi
mărzălit făr dă razlog, šă u fi vărljit ăndărăt.
Alci proroc spunje ăm nenći kă eje kari lor
amură pă Mesija or kockuli păntru coljilje aluj
šă kă urtaku lu da afară. Prorok Zaharija u
spus ăm nenći kă urtaku u fi plăčit ku 30 banj
dăm aržjint daje kă u dat afară pă Mesija.
Proroci isto ur zăs kum Mesija u muri.
Izaija u spus ăm nenći kă lume lor skipa,
šor fašji šuf, šă lor baći pă Mesija. Jej lor
ămpunži šă jăl u muri ăm mari mukă šă
duremi, makar kă no făkut njimika.
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Proroci isto ur zăs kă Mesija u fi savršen,
făr dă greh. Jăl u muri să kapići kazna dă
grehurlje altuje. Kazna aluj u adušji putuljală
ăntră lumi šă Dimizov. Dăm asta rănd, voje
are alu Dimizov să ăl amori pă Mesija.
Proroci or spus ăm nenći kă Mesija u muri,
šă kă Dimizov lu skula dăm morc. Păm
morče alu Mesija šă skulala dăm morc,
Dimizov ar vigzi planu aluj să spasalaskă
pă grešniš šă sar apuka Novă ligizală.
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Dimizov u arătat alu proroci mulći stvarur
dă Mesija, ali Mesija no vinjit ăm vremi dă
alci proroc. Majmult dă 400 ej dă pă šje or
fost ešće stvarur spušă šă pă bună vremi,
Dimizov ar măna pă Mesija pă pămănt.
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22
Kum su avut Ivan
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Luka 1

Kănva Dimizov svite alu lume aluj păm anđelj
ša prorokur. Ali atunšje 400 ej or trikut dă kănd
lju svitit. Dăm turdată anđal u vinjit ku vorba
nova dă la Dimizov alu bătărn popă Zaharija.
Zaharija šă băšăca aluj, Elizabeta, as re lumi
ku Dimizov, ali je nu puće să fakă kupij.
Anđalu u zăs alu Zaharija: “Băšăca ata u
ave fišjor. Tu ji punji numi Ivan. Jăl u fi
umpljet ku Duhu Svănt, šă lju găta pă lumi
păntru Mesija!” Zaharija u ăntors vorba:
“Băšăca ame, šă ju šćenj bătărnj să avenj
kupij! Kum pot să šču kă asta u fi?
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Anđalu u ăntors vorba alu Zaharija: “Ju am
fost mănat dă la Dimizov să ac aduk asta
măndră vorba. Daje kă tu nu maj ănkrizut,
tu nu vi puće să svitešć păn šje kupilu no
fi fătat.” Dăm turdată, Zaharija nu puće
să svitaskă. Atunšje anđalu u fužjit dă la
Zaharija. Dă pă asta, Zaharija su ăntors
akasă šă băšăca aluj are gărjonă.
Kănd are Elizabeta šasă lunj gărjonă, ala isti
anđal dăm turdată su năstămit la njamu alu
Elizabeti, kari să čima Marija. Je are fată ăm
păr, šă je are pă kalji să să ămiriči dă om kari să
čima Josip. Anđalu u zăs: “Tu vi fi gărjonă šă vi
făta fišjor. Tu săj puj numi Isus. Jăl u fi Fišjoru
alu Maj Mari Dimizov šă u vladali dă erikeš.”
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Marija u ăntors vorba: “Kum poči asta fi,
dakă mes inka fată ăm păr? “Anđalu u spus:
“Duhu Svănt u vinji pă činji, šă pučere alu
Dimizov su slăbuză pă činji ka umbra. Aša
kupilu u fi svănt, Fišjoru alu Dimizov.” Marija
u ănkrizut šă u apukat benji šje anđalu u zăs.
Nu mult dă pă šje anđalu u svitit ku Marija, je
u mers la Elizabeta. Kănd u auzăt Elizabeta
pă Marija kum pozdravalešći, kupilu alu
Marija su apukat să seri ăm je. Mujerilješće
ămăndovă să ănfăluše dă aje šje Dimizov u
făkut păntru jelji. Dă pă šje Marija u fost la
Elizabeta tri lunj, Marija su ăntors akasă.
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Dă pă šje Elizabeta u fătat pă fišjoru alji,
Zaharija šă Elizabeta jor pus numi Ivan, kum
anđalu lju zăs. Atunšje Dimizov u dat alu
Zaharija pučeri să svitaskă ăm napoj. Zaharija
u zăs: “Slava alu Dimizov, kă jăl su ăngănđit
dă lume aluj! Tu, fišjoru amnjov, vi fi čimat
proroku alu Maj Mari Dimizov kari u zăšji alu
lumi kum u apuka jirtala dă grehurlje alor!”
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23
Kum su avut Isus
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 1;
Evanđelje dă pă Luka 2

Mărije are zaručulită dă om đirept kari să čima
Josip. Kănd u auzăt kă Marija ăj gărjonă, jăl
ščije kă nu ăj kupilu aluj. Jăl nu gănđe să u
răšunji pă Marija, aša u planărzăt pă pănšjet
să fugă dă la je. Majnti dă šje u putut să fakă
elje, anđalu u vinjit šă ju svitit ăm vis.
Anđalu u zăs: “Josip, să nuc fijă frikă să u jej
pă Marija dă căngaka ata. Kupilu kari ăj ăm
je ăj dă la Duhu Svănt. Je u făta fišjor. Punjij
numi Isus (šje značalešći Jahve, spasalešći) daje
kă jăl u spasali pă lumi dăm grehurlje alor.”
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Aša Josip u ămiritatu pă Marija ša u lotu
pă je ku jăl akasă ka pă băšăca aluj, ali
nu su kulkat ku je păn šje no fătat.
Kănd are vreme apropi să fată Marija, vlada
alu Rim u zăs alu toc să să skriji ăm varušu
hunđi kusta preci alor. Josip ša Marije trăbuje
să fakă mari kalji dăm loku hunđi kusta ăm
Nazaret pănă ăm Betlehem, daje kă bătărnji
alor as re David kari kusta ăm Betlehem.
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Kănd ur ažuns ăm Betlehem, nu are lok păntru
jej să rămăji. Čar are unu lok šă aje lăngă
životinjur ăm štală. Kupilu su avut akulo
ša mumăsa lu pus ăm valov (ka kinderbetu)
dă hunđi să rănje životinjurlje, kă nave
pat păntru jăl. Jej jur pus numi Isus.
Ăm aje nopći, ăs re pastirur šje păze gărmadă
biršj pă đujtă apropi dă štală. Dăm turdată
anđalu ku lumină su arătat la jej, a jej as
re ănfrikušac. Anđalu u zăs: “Nu vă fijă
frikă, daje kă am bună vorba păntru voj.
Mesija, Gospodaru, su fătat ăm Betlehem!”
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“Dušjecăvă šă kutoc pă kupilu, šă vică afla
ănvălit ăm dărab dă col šă kum šađi ăm
valov.” Dăm turdată norurlje ăs re umpljeći
ku anđej kari slavale pă Dimizov šă zăšje:
“Slava alu Dimizov ăm nor šă putuljală pă
pămănt alu lumi pă kari jăl lji plašji!”
Ominji šje păze biršilje păfriš ur ažuns la loku
hunđi Isus are šă jej lor aflat kum are pă spaći
ăm valov, kum lju spus anđalu alor. Jej ăs re
tari făloš. Pastiri šje păze biršilje sor ăntors
pă đujtă hunđi ăs re biršilje alor, slavale pă
Dimizov dă kutotu šje ur auzăt ša u văzut.
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Majănkulje, ominj mărđoj dăm pămăntur
dăparći pă zapad ur văzut ščovă ăm nor.
Jej ur prišjiput kă nov kralj alu Židovur su
fătat. Aša jej ur umblat mari kalji să vada pă
kraljula. Jej ur vinjit ăm Betlehem šă ur aflat
kasa hunđi Isus šă tatăsu šă mumăsa as re.
Kănd lor văzut ominji mărđoj pă Isus
ku mumăsa, jej sor pus žos pă đinjuc
šă ăl slavale. Jej ur dat alu Isus skumpi
daruvur. Atunšje sor ăntors akasă.
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24
Ivan bučază
pă Isus
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 3;
Evanđelje dă pă Marko 1,9–11;
Evanđelje dă pă Luka 3,1–23

Ivan fišjoru alu Zaharija šă alu Elizabeta,
u kriskut šă u fost prorok. Jăl kusta ăm
pustinjă, mănka divlji med šă skakavcur,
purta colji făkući dăm păru alu devă.
Multă lumi vinje ăm pustinjă să pujă
ureći la Ivan. Jăl propovijedale alor, šă
lji zăšje: “Ănkăjecăvă kă kraljevstva
alu Dimizov ăj dapropi!”

196

Kănd ur auzăt lume vorba alu Ivan, mulc
sor ănkăjit dă grehurlje alor, šă Ivan lju
bučuzat. Mulči duhovni vođur isto aša
vinje să fijă bučuzac dă la Ivan, ali jej nu
să ănkăje njiš nu priznale grehurlje alor.
Ivan u zăs alu duhovni vođurljelje: “Voj šărpilor
pljinj dă otrov! Ănkăjecăvă šă ščimbăcăvă
sufljitu. Tot ljemnu kari nu adušji bun plod, u fi
tijet žos šă u fi vărljit ăm fok. “Ivan u ispunulit
šje proroku u zăs: “Ujtăći ju măn om šje u
spunji ăm nenći dă činji, kari cu đirežji kalje.”

197

Orikic Židov lor ăntribat pă Ivan, dakă
ăj jăl Mesija. Ivan u ăntors vorba: “Ju nu
mes Mesija, ali ăj daje šjinjiva šje vinji dă
pă minji. Jăl ăj aša dă mari dă ju nu mes
vredan njiš să ăj dăsvak sandalurlje.”
Zuva dă pă aje, Isus u vinjit să fijă bučuzat
dă la Ivan. Kănd lu văzut Ivan pă jăl, u zăs:
“Ujtăcăva! Akulo ăj Birka alu Dimizov kari u
lo grehu alu totă lume šă cara pă pămănt.”

198

Ivan u zăs alu Isus: “Ju nu mes vredan să či
bučez pă činji. Tu aj trăbuji pă minji să mă
bučež.” Ali Isus u zăs: “Tu trăbă să mă bučež,
daje kă aje ăj benji să fašj.” Aša Ivan lu bučuzat
pă Isus, makar kă Isus njiš undată no grešilit.
Kănd su skulat Isus dăm apă, dă pă šje u fost
bučuzat, Duhu alu Dimizov su arătat ăm formă
dă grlică, šă u vinjit žos šă su uđunjit pă jăl.
Ăm ista vremi, Graju alu Dimizov u svitit dăm
nor, šă zăšje: “Tu ješć Fišjoru amnjov pă kari
ju ăl plak, šă ju mes tari zadovoljan ku činji.”

199

Dimizov u zăs alu Ivan: “Duhu Svănt u
vinji žos šă su uđunji pă šinjiva pă kari tu
bučež. Aje osobă ăj Fišjoru alu Dimizov”.
Numa ăj unu Dimizov. Ali kănd Ivan u
bučuzat pă Isus, jăl u auzăt pă Dimizov Tată
kum svitešći, u văzut pă Dimizov Fišjoru,
kari ăj Isus, šă u văzut pă Duhu Svănt.

200

25
Sotona ănšjărka
pă Isus
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 4,1–11;
Evanđelje dă pă Marko 1,12–13;
Evanđelje dă pă Luka 4,1–13

Da pă aje šje Isus u fost bučuzat, Duhu Svănt
lu dus pă jăl ăm pustinjă, hunđi postule
četrdeset zălji (40) šă nopc. Atunšje Sotona
u vinjit la Isus šă lu ănšjirkat să grešilaskă.
Sotona u ănšjirkat pă Isus aša dă u zăs:
“Dakă ješć Fišjoru alu Dimizov fă dăm
petrilješće pita aša să poc mănka!”

202

Isus u ăntors vorba: “Skrijă ăm Vorba
alu Dimizov: “Lume nu u kustă numa
dăm pită să potă, nego dăm totă vorba
kari vinji dăm gura alu Dimizov!”
Atunšje Sotona lu dus pă Isus ăm Svănt Grad,
šă ăl punji pă Hram pă maj nalt lok šă u zăs:
“Dakă ješć tu Fišjoru alu Dimizov, vărlješčići
žos, daje kă ăj skris: “Dimizov u zăšji vorba
pučernjikă alu anđeji aluj să či căjă aša dă
pišjoru atov să nu să luvaskă ăm petră!”

203

Ali Isus u ăntors vorba alu Sotona, aša u čitălit
dăm Karči. Isus u zăs: “Ăm Vorba alu Dimizov
jăl u zăs vorba pučernjikă alu lume aluj: “Nu
ănšjirkăc pă Domnu Dimizovu avostru.”
Atunšje Sotona u arătat alu Isus kutotu
kraljevstvurlje pă pămănt šă kutotu slava
aluj, šă u zăs: “Ju cuj da kutotu asta dakă či
punji ăm ănđinuc šă să slavalešć pă minji.”

204

Isus ju ăntors vorba: Fužji ăndărăt dă la minji
Sotonu! Ăm vorba alu Dimizov jăl u dat vorba
pučernjikă alu lume aluj, “Numa la Domnu
Dimizov ăm đinuc šă numa pă jăl služulecăr.”
Nu su dat Isus la kušnjurlje alu Sotona,
aša Sotona lu lăsat. Atunšje anđaji ur
vinjit šă ur băgat sama dă Isus.

205

26
Isus să apukă ku
služba aluj
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 4,12–25;
Evanđelje dă pă Marko 1,14–15, 35–39; 3,13–21;
Evanđelje dă pă Luka 4,14–30, 38–44

Dă pă šje u trikut kušnjurlje alu Sotona, Isus
su ăntors ăm pučere alu Duhu Svănt la regije
dă Galileja hunđi kusta. Isus măržje dăm lok
ăm lok šă ănvăca. Toc benji svite dă jăl.
Isus u mers ăm varuš Nazaret hunđi kusta
kănd are kupil. Pă zuva dă Šabat, jăl u mers
pă lok hunđi să slavale pă Dimizov. Jej jur dat
skritura ănvălită alu proroku Izaija aša să potă
să čitalaskă dăm aje. Isus u dăsvăkut skritura
ănvălită šă u čitilit unu dio dă aje alu lumi.

208

Isus u čitilit: “Dimizov mu dat Duhu aluj
aša să pot spunji bună vorba alu sărašj,
sloboda alu hej ănkujec, ozdravljenje dă
oč păntru orb, šă slăbuzală alora kari ăs
ănkujec. Asta ăj anu dă mila alu Domnuluj.”
Atunšje Isus u šăzut žos. Toc să ujta pă jăl ku
sama. Jej ščije dio dă skriptă ka jăl u svitit
ăm but ulu Mesija. Isus u zăs: “Vorbilje šje am
čitalit avovă să ispunulešći aku. “Tota lume ăs
re ămirac, “Nuj asta fišjoru alu Josip?” zăšje jej.

209

Atunšje Isus u zăs: “Anume ăj kă njiš unu prorok
no fost apukat benji ăm loku hunđi kustă. Ăm
doba alu prorok Ilija, mulči ăs re mujer vădoji ăm
Izrael. Ali kănd no pluvat dă tri šă žămătaći aj,
Dimizov no mănat pă Ilija să ažući alu vădojilje
dăm Izrael, mar alu vădoji dăm alta nacijă.”
Isus maj menkulo svite: “Šă ăm dobe kănd
prorok Elizej kusta, are multă lumi ăm Izrael
ku bičišugur pă pelji. Ali Elizej nu ăntrimat
njiš pă unu dăm jej. Jăl u ăntrimat numa
bičišugu pă pelji alu Naman komandantu alu
dužmanji alu Izrael. Lume kari punje ureči
la Isus ăs re Židovi. Aša kănd ur auzăt kă
svitešći asta, jej as re tari mirgiš pă jăl.

210

Lume dăm Nazaret lor tărăjit pă Isus afară dăm
loku dă slavalală šă lor adus la dungă dă petră
să ăl vărljaskă žos să ăl amori. Ali Isus u umblat
ăntră lumi šă u fužjit dăm varušu Nazaret.
Atunšje Isus u mers păm regije dă Galileja,
šă multă gărmadă dă lumi ur vinjit la jăl.
Jej ur adus multă lumi kar ăs re bičež šă
invalic, šă pă eje kari nu puće să vadă, umblji
să audă ili svitaskă, šă Isus lju iscjelilit.

211

Multă lumi kari ave demonur ăm jej asre
aduš la Isus. Pă vorba pučernjikă alu Isus,
demonji jăše afară dăm lumi, šă pă đes mužje:
“Tu ješć Fišjoru alu Dimizov!” Gărmadă dă
lumi ăs re ămirac šă slavale pă Dimizov.
Atunšje Isus šu akuljes pă dvanaest (12)
ominj alu kari lju pus numi apostol. Apostoli
u umblat ku Isus šă jej să ănvăca dă la jăl.

212

27
Puvešče dă bun
Samaritanac
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Luka 10,25–37

Una ză, om šćut dă zakonur alu Židovur u vinjit
la Isus să ăl ănšjeršji šă zăšje: “Učitelju šje trăbă
să fak să am kustu dă erikeš?” Isus ju ăntors
vorba: “Šje ăj skris ăm zakonu alu Dimizov?”
Om kufiri ju ăntors vorba kă zakonu alu
Dimizov kari zăšji: “Plašji pă Domnu
Dimizovu atov ku tot sufljitu, duhu šă
pučere, šă găndu. Šă plašji pă susjedu atov
ka pă ćinji săngur. “Isus u ăntors vorba:
“Benji aj zăs! Fă asta šă tu vi kusta.”

214

Ali omu kufiri dă zakon gănđe să
areći kă jăl ăj đirept, aša u ăntribat:
“Šjinji ăj susjedu amnjov?”
A Isus u ăntors vorba alu omu kufiri dă zakon
aša ju spus puvešči. “Are unu Židov kari umbla
pă lăngă drik dăm Jeruzalem ăm Jerihon.”

215

“Kănd omula umbla, jăl u fost napadalit
dă la gărmadă dă lotri. Jej ur lot kutotu
šje ave šă lor bătut păn šje nu are maj
šjeva mort. Atunšje ur fužjit ăndărăt.”
“Odma dă pă aje, popa dă Židov umbla pă
ista drik. Kănd u văzut duhovni vođa pă om
kari u fost bătut šă furat, jăl u păšăt pă alta
parći dă drik, šă no băgat sama dă omusta
lu kari trăbuje să ažuči šă maj lu lăsat.”

216

“Nu lungat dă pă aje, Levit u vinjit žos pă
drikula (Leviti asre sămănca dă Židov kari
ur ažutat alu pop ăm hram.) Levit isto aša
u păšăt pă alta parći dă drik šă no băgat
sama dă omula šje u fost bătut šă furat.”
“Alta osobă šje umbla pă drik are Samaritanac
(Samaritanci as re nasljednici alu Židov
kari ur ămiritat pă lumi dăm alta nacijur.
Samaritanci šă Židovi să mărzăle una pă
alt.) Ali kănd u văzut Samaritanac pă Židov,
lu apukat mari milă dă jăl. Aša u băgat
sama păntru jăl šă ju ănvălit ranurlje.”

217

“Samaritanc u răđikat pă omula šă lu
pus pă măgaru aluj ša lu dus la motel
lăngă drik akulo, hej kari putuvule puće
akulo să mănăšji šă să să kulšji akulo, u
nastavalit să să brinulaskă dă jăl.”
“Alta ză, Samaritanc u trăbuje să umblji maj
dăparći pă kalje aluj. Jăl u dat šjeva ka banji alu
gazda dă motel šă u zăs: “Mă arog la činji, bagă
sama dă jăl, šă dăkă vi čilti majmulc banj dă
asta, ju cuj vratali ămnapoj kănd muj ăntoršji.”

218

Atunšje lu ăntribat Isus pă stručnjak dă zakon:
“Šje gănđešć? Kari dăm tri ominjišće are urtak
alu omu šje are furat šă bătut?” Jăl u ăntors
vorba: “Ala kari are milos dă jăl.” Isus ju zăs: “Tu
dući šă fă isto aša, plašji pă neprijatelju atov.”

219

28
Găzdak tănăr vladar
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 19,16–30;
Evanđelje dă pă Marko 10,17–31;
Evanđelje dă pă Luka 18,18–30

Una ză, tănăr šă găzdak vladar u vinjit la Isus
šă lu ăntribat: “Bun Učitelju, šje trăbă să fak
să am kust dă erikeš?” Isus ju zăs aluj: “Adišje
mă čem “Bun”? Numa unu ăj bun, a ala ăj
numa Dimizov. Ali dakă gănđešć să aj kust dă
erikeš, punji ureći la zakonurlje alu Dimizov.”
“La kari zapovjedur trăbă su puj ureći?” jăl u
ăntribat. Isus ju ăntors vorba: “Nu amură. Nu
fă preljub. Nu fura. Nu mišjinji. Poštivalešćic
pă mumăta šă plašji ku ista mjeră pă susjedu
atov ka kum plašji pă ćinji săngur.”

222

Ali omu tănăr u zăs: “Ju asta am pus ureći
la kutotu zakonurlješće dă kănd arem kupil
păn aku. Šje maj trăbă să fak să kust dă
erikeš?” Isus su ujtat pă jăl šă lu plăkut.
Isus ju ăntors vorba: “Dakă gănđešć să fij
đirept, atunšje dući šă vinđi kutotu šje aj šă dă
banji la sărašj, šă tu vi ave găzdăšijă ăm nor.
Atunšje haj dă pă minji šă umblă dă pă minji.”

223

Kănd omu tănăr u auzăt šje u zăs Isus să đe
kutotu šje ari, jăl su ăntristat tari, daje kă are
tari găzdak, šă nu gănđe să đe kutotu stvarurlje
šje ave. Jăl su ăntors šă u fužjit dă la Isus.
Atunšje Isus u zăs alu učenici: “Tari ăj gre
păntru om găzdak să tunji ăm kraljevstva
alu Dimizov! Da, ăj maj ušuri păntru devă
să tunji păm urećilje dă ak, dă ki om găzdak
să tunji ăm kraljevstva alu Dimizov.”

224

Kănd ur auzăt učenici šje u zăs Isus,
jej tari su ămirat šă ur zăs: “Apu šjinji
atunšje poći să fijă spasalit?”
Isus su ujtat pă učenici aluj šă u zăs:
“Alu lume asta nuj moguće să fijă, ali
ku Dimizov kutotu să poći fašji.”

225

Petar u zăs alu Isus: “Noj anj lăsat kutotu šă anj
umblat dă pă ćinji. Šje u fi nagrada anostră?”
Isus ju ăntors vorba: “Toc kari šor lăsat
kăšălje, fraci, sorilje, pă tatăsu, mumăsa,
kupiji ili šjeva, păntru benjilje ame, u
kăpăta 100 răndur majmult šă aša u kăpăta
kust dă erikeš. Ali mulc kari ăs elši ur fi
zadnji, šă mulc kari ăs zadnji ur fi elši.”

226

29
Puvešče dă sluga
făr dă milă
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 18,21–35

Una ză, Petar u ăntribat pă Isus: “Gospodaru,
ăm kići răndur aš trăbuji să jert alu fračilje
amnjov kănd grešilešći protiv dă minji?
Šapći răndur?” Isus u zăs: “Nu šapći (7)
răndur, mar šapći răndur šă šapći! “Ku
asta, Isus gănđe kă uvek anj trăbuji să
jărtănj. Atunšje Isus u spus asta puvešči.
Isus u zăs: “Kraljevstva alu Dimizov ăj ka
kralju kari gănđe să rešilaskă računu ku
sluga aluj. Unu sluga are dator mari daturijă
šje vredile ka plata dă 200,000 ej.”

228

“Kănd sluga nu puće să plăčaskă daturije,
kralju u zăs: Vinđi pă omusta šă familije aluj
ka pă robur să rešilenj dăturije alu omusta.”
“Sluga u kăzut pă đinuciš ăm nenće alu kralj
šă u zăs: “Mă arog la činji, să aj strpljenje
ku minji, ju uj plăči kutotu šje mes dator.”
Pă kralj lu apukat mila păntru sluga, aša ju
jirtat kutotu daturije šă lu lăsat să fugă.”

229

“Ali kănd u fužjit sluga afară dă la kralj,
jăl šu aflat pă urtak sluga kari are dator
patru lunj. Sluga lu apukat pă urtakuš šă
ju zăs: “Dăm banji šje mi ješć dator!”
“Altu sluga u kăzut pă đinuc šă u zăs: ‘Fi strpljiv
ku minji, šă ju cuj plăči kit mes dator.’ Ali ăm
lok dă aje, elši sluga lu vărljit pă altu sluga ăm
čemică păn šje nu puće să plăčaskă daturije.”

230

“Alci slugur ur văzut šje su dogodulit
šă tari as re uznemireni. Jej ur mers
la kralj šă jur spus kutotu.”
“Kralju lu čimat pă sluga šă ju zăs: ‘Tu rov sluga!
Ju cam jirtat daturije ata daje kă čaj arugat
la minji. Šă tu trăbujej să fašj isto aša.’ Kralju
are aša dă mirgiš dă lu vărljit pă sluga rov ăm
čemică păn šje no puće să ăntorkă daturije.”

231

Atunšje Isus u zăs: “Asta ăj šje Tata amnjov
dăm nor u fašji ku tot omu dăm voj dakă nu
vic jirta alu fraci alor dăm sufljitu avostru.”

232

30
Isus rănješći pet
hiljada dă lumi
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 14,13–21;
Evanđelje dă pă Marko 6,31–44;
Evanđelje dă pă Luka 9,10–17;
Evanđelje dă pă Ivan 6,5–15

Isus u mănat pă apostolurlje aluj să
propovjedalaskă šă să ănveci pă lumi ăm
mulći satur. Kănd sur ăntors pă lok hunđi are
Isus, jej ur spus šje ur făkut. Atunšje Isus lju
čimat să mergă ku Jăl pă lok putuljit păšći dă
apă să să uđunjaskă. Aša, jej ur tunat ăm kar
dă apă šje or mers pă alta parći dă jezeră.
Ali akulo ăs re multă lumi kari lor văzut pă
Isus šă pă učenici kum fužji ăm karu dă apă.
Asta lumi ur aljărgat ku Jăl pă lăngă mal dă
apă să mergă pă alta parći dă mal ăm nenće
alor. Aša kănd Isus šă učenici ur ažuns,
multă lumi as re mar akulo, šă lji aščipta.

234

Gărmadă ăs re majmulc dă 5,000 dă lumi,
akulo nu umărănj mujer šă pă kupij. Pă Isus lu
apukat mari milă dă lumi. Alu Isus, asta lumi
as re ka biršjilje făr dă pastir. Aša lji ănvăca šă
ozdravalaskă pă lumi ăntri eje kari as re bičež.
Majănkulje ăm zuve, učenici ur zăs
alu Isus: “Mar ăj kasno šă nus varušur
apropi. Mă arog la činji mănă pă lumi
andărăt să mergă mănăšji šjeva.”

235

Ali Isus u zăs alu učenici: “Dăđecălji voj šjeva să
mănašji!” Jej ur zăs, “Kum să făšjenj aje?” Noj
avenj numa šinšj dărăbelji dă pită šă doj pešć.”
Isus u zăs ali učenici să spuji alu ominjilor să
šadă đos pă jarbă, ăm grupă dă pedeset ominj.

236

Atunšje u lot Isus šinšj (5) dărăbelji dă
pită šă doj pešć, su ujtat ăm nor, šă u dat
hvală alu Dimizov păntru mănkari.
Atunšje Isus u rupt pita šă pešći ăm dărăbelji.
Jăl u dat dărăbeljilje alu učenici aluj să đe
alu lumi. Učenici tot dăđe mănkari, šă nu
ibize! Totă lume ur mănkat šă as re sătuj.

237

Dă pă aje, učenici ur akuljes mănkare šje nu
su mănkat šă are dăstul să umplji dvanaest
(12) dă košarur! Kutotu mănkare u vinjit
dăm šinšj (5) dărăbelji dă pită šă doj pešć.

238

31
Isus umblă pă apă
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 14,22–33;
Evanđelje dă pă Marko 6,45–52;
Evanđelje dă pă Ivan 6,16–21

Atunšje Isus u zăs alu učenici aluj să tunji
ăm karu dă apă šă să mergă pă alta parći dă
planină dă pă šje u lăsat pă gărmadă. Dă pă
šje u lăsat Isus pă gărmade ăndărăt, Jăl u
fužjit sus pă parće dă đal să să arožji. Isus are
akulo săngur, šă Jăl să aruga pănă ăm nopći.
Kănd are Jăl akulo, učenici măržje ku karu
pă apă, ali majănkulje ăm nopće jej ur ažuns
numa pă žămătaći dă jezeră. Jej tari măna karu
dă apă daje kă văntu băče tari protiv dă jej.

240

Atunšje Isus u vigzit ku aruguminjćilje šă u
mers ăm napoj la učenici aluj. Jăl umbla pă
dasupra dă apă păšći jezeră kitră karu dă apă!
Alu učenici aluj lji are frikă kănd lur văzut
pă Isus, daje kă jej gănđe kă veđi duh.
Isus šćije kă alor lji are frikă, aša lji čima,
šă u zăs, “Nu vă fijă frikă. Kă ju mes!”

241

Atunšje Petar u zăs alu Isus: “Gospodaru,
dakă ješć tu, dăm vorba pučernjikă să vjuv la
ćinji pă apă.” Isus u zăs alu Petar: “Hajd!”
Aša, Petar u jišăt afară dăm karu dă apă šă
su apukat să umblji kitră Isus pă dasupra dă
apă. Ali dă pă šje u umblat skurtă kalji, jăl u
ăntors oči ăndărăt dă la Isus šă sur apukat
să să ujči la valuvur šă să sămci vănt bălor.

242

Atunšje alu Petar su apukat să ăj fijă frikă
šă să kadă ăm apă. Jăl u mužjit: “Gospodaru,
spasalešći mă!” Isus u vinjit odma la jăl šă lu
apukat. Atunšje ju zăs alu Petar: “Tu omulje
ku mikă ănkriđală, adăšje aj sumnjalit?”
Kănd ur tunat ăm karu dă apă Petar
šă Isus, văntu dăm turdată nu maj
băče šă apa su putuljit. Učenici as re
ămirac. Jej ăl slavale pă Isus, šă ăj zăšje:
“Anume tu ješć Fišjoru alu Dimizov.”
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32
Isus ozdravalešći pă
om ku demon šă
pă mujeri bičagă
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 8,28–34; 9,20–22;
Evanđelje dă pă Marko 5,1–20; 5,24b–34;
Evanđelje dă pă Luka 8,26–39; 8,42b–48

Una ză, Isus šă učenici aluj ur mers ăm
karu dă apă păšći dă jezeră ăm regije
kari lume dă Gerazenci kusta.
Kănd ur ažuns pă alta parći dă jezeră, om
ku demonur u vinjit la Isus aljirgănt.

246

Asta om are aša dă bălor dă njime nu puće ku
jăl să biraskă. Lume pă đes ăj ljiga mănjilje
šă pišjorilje ku lancur, ali jăl lji rupe.
Omula kusta ăm mărmănči. Asta om
căpa totă zuva šă nopće. Nu purta
colji šă tot să tije ku petrilje.

247

Kănd u vinjit omusta la Isus, jăl u kăzut
pă đinuc ăm nenće aluj. Isus u zăs alu
demonuluje: “Jašă afară dăm omusta!”
Omu ku demon ăm jăl su apukat să mužjaskă
ku tari graj: “Šje ac trăbă dă la minji, Isus,
Fišjoru alu Maj Mari Dimizov? Nu mă činji
mă arog la činji!” Atunšje Isus lu ăntribat
pă demon: “Kum ăj numilje atov?” Jăl u
ăntors vorba: “Numilje ame ăj Legija, daje kă
šćenj mulc.” (Legija are grupă dă par hiljada
(1000) ominj ăm kătănjilje alu Rim.)

248

Demoni să aruga la Isus: “Nu nji măna afară
dăm regijasta!” Akulo are um gărmadă dă
porš šje să rănje apropi dă đal. Aša demoni
sur arugat la Isus: “Nji arugănj la činji mănă
nji ăm poršije!” Isus u zăs: “Dušjecăvă!”
Demoni ur jišăt afară dăm omula šă ur
tunat ăm porš. Porši ur aljirgat dă pă
đal ăm jezeră šă sur ăntupit. Akulo ăs
re 200 hiljada porš ăm gărmade.

249

Kănd ur văzut lume kari păze poršije šje u fost,
jej ur aljirgat ăm varuš šă ur spus alu toc kă ur
văzut šje u făkut Isus. Lume dăm varuš ur vinjit
să vadă pă om kari are ku demonur. Jăl šăđe
putuljit, purta colji, šă are normalnă osobă.
Lume as re tari frikoš šă lur šjirut pă
Isus să fugă. Aša Isus u tunat ăm karu
dă apă šă su gătat să fugă. Omu kari ave
demonur să aruga să mergă ku Isus.

250

Ali Isus ju zăs: “Nu, ju gănđesk să ći dušj
akasă šă să zăšj alu urtašjic šă alu familija
ata kutotu šje Dimizov u făkut păntru
ćinji šă kum u avut milă păntru činji.”
Aša omu u fužjit ăndărăt šă u spus alu
toc šje u făkut Isus păntru jăl. Toc kari ur
auzăt asta puvešči ăs re tari ămirac.

251

Isus su ăntors pă alta parći dă jezeră. Dă pă
šje u ažuns akulo, mari gărmadă su akuljes pă
lăngă Jăl šă sur astrăns ăm Jăl. Ăm gărmade
are mujeri kari are bičagă šă kura sănžilje dăm
je mar dă dvanaest ej. Je u dat kutotu banji la
doktor aša să u ăntremi, ali numa ji re maj rov.
Je u auzăt kă Isus u ăntrimat pă mulc bičež
ominj šă să gănđe: “Ju ščuv kă dakă ăj
punji numa măna pă coljilje alu Isus, ju uj fi
ozdravalită isto! “Aša u vinjit la Isus pă dănapoj
šă u pus măna pă coljilje aluj. Kănd u pus măna
pă coljiljelje aluj, nu maj kura sănžilje dăm je!

252

Dăm turdată, Isus u sămcăt kă pučere u fužjit
dăm Jăl. Aša Jăl su ăntors šă u ăntribat: “Šjinji
u pus măna pă minji?” Učenici ur ăntors
vorba: “Atita lumi ăs ajišje šă gărmadă pă
lăngă činji, šă să ămbukšešći ăm činji. Adišje
aj ăntribat: “Šjinji u pus măna pă minji?”
Mujere u kăzut pă đinuc ăm nenće alu
Isus, trămurănt šă tari frikosă. Atunšje
ju spus šje u făkut, šă kă are ozdravalită.
Isus ju zăs: “Ănkriđala ata ću ăntrimat
pă činji. Dući ăm putuljală.”
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33
Puvešče dă om
šje samănă
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 13,1–8, 18–23;
Evanđelje dă pă Marko 4,1–8, 13–20;
Evanđelje dă pă Luka 8,4–15

Una ză, Isus ănvăca mari gărmadă dă lumi
apropi dă mal dă jezeră. Aša multă lumi
ur vinjit să pujă ureči dă u trăbujit Isus să
tunji ăm karu dă apă šje are la mal numa
lume să ajvi lok să potă lji svitaskă. Jăl u
šăzut ăm karu dă apă šă ănvăca pă lumi.
Isus lju spus asta puvešči: Om šje sămănă
u mers să seminji šjeva ka sjemenkurlje.
Šă kum lji vărlje dăm mănă, šjeva ka
sjemenkurlje kăđe pă kalji, šă vrăbuj ur
vinjit šă ur mănkat kutotu sjemenkurlje.”

256

“Alčilje sjemenkur ur kăzut pă pămănt pitrikos,
hunđi are pucăn pămănt. Sjemenkurlje pă
pămănt pitrikos păfriš ur iritit kă korjenu nu
puće adănk să tunji ăm pămănt. Kănd u vinjit
sorilje afară šă are kald, flancurlje sur uskat.”
“A jară, šjeva ka alčilje sjemenkur ur kăzut
ăm tuf ku măršunj. Elje sjemenkur sur apukat
să kraskă, ali măršunjilje ljur šugušat. Aša
flancurlje šje ur kriskut dăm sjemenkur pă
loku dă măršunj no kriskut njiš no dat plod.”

257

“Alčilje sjemenkur ur kăzut pă bun pămănt.
Ešće sjemenkur ur kriskut šă ur făkut 30, 60 ili
100 răndur majmult plod dă kit sjemenka šje u
fost sămănată. Ala kari ari ureč lasă să audă!”
Asta puvešči lju zăbunjit pă učenici. Aša
Isus u objasnalit: “Sjemenka ăj vorba alu
Dimizov. Kalje ăj osoba kari auđi vorba alu
Dimizov, ali nu prišjepi, šă vinji sotona să je
ăndărăt vorba alu Dimizov dă la osobe.”

258

“Loku pitrikos ăj osobă kari auđi vorba
alu Dimizov u apukă ku fălušăjă. Ali kănd
să apukă să fijă gre ăm kust ili kănd lji
njirgălešći šjinjiva, osobe fužji ăndărăt.”
“Loku ku măršunj ăj osoba šje auđi vorba
alu Dimizov, ali kum trešji vreme, brigurlje,
găzdăšije, šă măndremilje dă kust gušulešći
plăkăture alu Dimizov. A rezultatu dă
ănvăcala šje u auzăt nu fašji plod.”

259

“Ali bun pămănt ăj osobă kari auđi vorba
alu Dimizov, ănkređi, šă fašji plod.”

260

34
Isus ănvacă
alčilje puvešč
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 13,31–33, 44–46;
Evanđelje dă pă Marko 4,30–32;
Evanđelje dă pă Luka 13,18–21; 18,9–14

Isus u spus mulći puvešč dă kraljevstva alu
Dimizov. Naprimjer, Jăl u zăs: “Kraljevstva alu
Dimizov ăj ka sjemenka gorušică kari šjinjiva
u sămănatu ăm teleku alor. Šćijec kă sămănca
dă gorušică ăj maj mikă sămăncă dăm toći.”
Ali kănd krešći sămănca dă gorušică, krešči maj
mari dăm toći flancurlje ăm gard, aša dă mar
dă vinji vrăbuj să să uđunjaskă pă klangur.”

262

Isus u spus alta puvešči: “Kraljevstva alu
Dimizov ăj ka kvasu kari mujere bagă ăm
alot păn šje nu să răsăpă ăm alotu ăntreg.”
Kraljevstva alu Dimizov ăj ka găzdăšije
kari šjinjiva u askuns ăm telek. Altu
om u aflat găzdăšije šă u ăngrupatu
ămnapoj. Jăl are aša umpljet ku fălušăjă
dă u mers šă u văndut kutotu šje u avut
šă u lot banji să kumpiri telek.”

263

Kraljevstva alu Dimizov ăj isto aša savršeno
ka biseru šje vredilešći mult. Kănd u aflatu
omu šje lukră ku biserur, jăl u văndut kutotu
šje u avut numa să potă kumpăra.”
Atunšje Isus u spus puvešči alu šjeva ka
lume kari ănkriđe ăm bunji djelurlje alor,
kari nu plăšje pă alta lumi. Jăl u zăs: “Doj
ominj ur mers ăm Hram să să aroži. Unu dăm
jej are poreznik, a altu are duhovni vođa.”

264

“Duhovni vođa să aruga aša: “Hvală
cijă, Dimizolje, kă nu mes grešnik
ka alci ominj, pljačkaš, ominj hamiš.
Preljubnik, ili ka asta poreznik.”
“Naprimjer, ju postulesk ăm dovă răndur
ăm totă săptămănă, šă dov desetak dăm
kutotu banji šă benjilje šje kapăt.”

265

“A porezniku stăće ăndărăt dă la duhovni
vođa, šă njiš nu su ujtat ăm nor. Ăm lok
dă aje, jăl să băče păšći čept ku pumnu šă
să aruga: “Dimizolje ju mă arog, aj milă
păntru minji, kă ju mes grešnik.”
Atunšje u zăs Isus: “Ju vă spuj điriptači.
Dimizov u auzăt aruguminjćilje alu poreznikula
šă u zăs kă ăj pravedan. Ali nu ji să viđe
aruguminče alu duhovni vođa. Dimizov u
ponizili pă toc kari ăs pljinj dă jej săngur,
šă Jăl u răđika pă toc kari sur ponizili.”

266

35
Puvešče da
Tată milos
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Luka 15,11–32

Una ză, Isus ănvăca pă mulc poreznici šă pă alci
grešnici kari sur akuljes să pujă ureči la Jăl.
Orikic duhovni vođur kari ăs re akulo ur
văzut kum Isus bagă sama dă grešnikur ka
pă urtašj, šă sur apukat să ăl gumunjaskă
ăntri jej. Aša Isus lju spus puvešči.

268

“Are om kari ave doj fišjor, maj tănăr
fišjor u zăs lu tatăsu: “Tată ju gănđesk
nasljedstvo ame aku! Aša tatăsu u
ămpărcăt šje ave ăntri doj fišjor.”
No trikut lungat dă pă aje, fišjoru
tănăr šu akuljes kutotu šje u avut šă
u fužjit dăparći ăndărăt šă u čiltit
kutotu banjiš pă kust dă grešnik.”

269

“Dă pă aje, mari fomi u fost ăm pămănt hunđi
are fišjoru tănăr, šă nu ave banj să kumpiri
mănkari. Aša u apukat unu lukru šje puće să
aflji, să rănjaskă poršj. Aša are sărak šă flămănd
dă gănđe să mănašji mănkare alu poršilor.”
Dă pă aje, fišjoru tănăr u zăs aluj săngur: “Šje
fak ju asta? Toči slugurlje alu tata amnjov ari
mult dă mănkat, a pă minji ajišje mă mănka
fome. Ju uj meržji ăm napoj la tata amnjov
šă uj šjire să fjuv unu dăm slugurlje aluj.”

270

“Aša fišjoru tănăr su apukat să mergă ămnapoj
la kasa alu tatăsu. Kănd are inka dăparći, tatăsu
lu văzut šă lu apukat mila dă jăl. Jăl aljirga
la fišjoru aluj šă lu ăngărgăjet šă ăl surăta.”
Fišjoru u zăs: “Tată, ju am zgrešilit
protiv dă Dimizov šă protiv dă činji. Ju
nu mes vredan să fjuv fišjoru atov.”

271

A tatăsu u zăs alu unu dăm slugurlje aluj:
“Dušjec pă friš šă adušjec maj bunji colji šă
punjec pă fišjoru amnjov, punjec virigă pă
žježjitu aluj, šă punjec sandalur pă pišjorilje
aluj. Atunšje amurăc maj bun vicel aša să
pučenj să avenj mari fălušăjă šă să slavalenj
kă fišjoru amnjov are mort, ali aku ăj ăm
kust! Jăl are pirdut, ali aku ăj aflat!”
Aša lume sur apukat să slavalaskă. Majnti
dă aje, fišjoru tănăr u vinjit akasă dăm
lukru ăm poljă. Jăl u auzăt muzikă šă
žok šă să ăntriba šje u fost aje.”

272

“Kănd fišjoru maj bătărn u văzut kă jej slavale
kă fračisu u vinjit akasă, jăl are tari mirgiš,
šă nu gănđe să tunji ăm kasă. Tatăsu u jišăt
afară dăm kasă šă să aruga la jăl să vijă šă
să slavalaskă ku jej, ali jăl nu gănđe.”
“Fišjoru maj bătărn u zăs alu tatăsu: “Toči
ešće aj ju am lukrat vjerno păntru činji!
Njiš undată nu am fost neposlušan šă tot
nu maj dat mikă kecă aša să pot slavali ku
urtašji amej. Ali kănd u čiltit kutotu banji
fišjoru atov pă greh šă u vinjit akasă tu aj
amurăt maj măndru vicel păntru jăl!”

273

“Tatăsu u ăntors vorba: “Fišjoru amnjov,
tu ješć uvek ku minji, šă kutotu šje am ăj
atov. Ali ăj benji păntru noj să slavalenj,
daje kă fračitu are mort, ali aku ăj ăm
kust. Jăl are pirdut, ali aku ăj aflat!”

274

36
Ščimbala
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 17,1–9;
Evanđelje dă pă Marko 9,2–8;
Evanđelje dă pă Luka 9,28–36

Ăm una ză, Isus u lot ku Jăl pă tri učenici,
Petar, Jakov, šă pă Ivan. (Učeniku šje să čima
Ivan nu are ista osoba kari lu bučuzat pă Isus.)
Jej ur mers pă nalt đal să să arožji săngur.
Kum Isus să aruga, ubrazu aluj are pljin dă
lumină aša dă tari ka sorilje šă coljilje aluj
as re aša dă albi ka lumina, maj alb dă kit šje
ar puće šjinjiva pă pămănt să lji albaskă.

276

Atunšje Mojsije šă proroku Ilija sur năstămit.
Ešće ominj kusta pă pămănt ku sto ej
majnti dă asta. Jej svite ku Isus dă morće
aluj, kari u fi maj šjeva ăm Jeruzalem.
Kum svite Mojsije šă Ilija ku Isus, Petar u
zăs alu Isus: “Benji ăj păntru noj să fijenj
ajiše. Lasă să făšjenj tri lokur dă kustat unu
păntru činji, unu păntru Mojsije, šă unu
păntru Ilija.” Petar nu ščije šje svitešći.

277

Kănd Petar svite, oblak ku mari lumină u vinjit
žos šă lju okuljulit šă graj u vinjit dăm ala oblak:
“Asta ăj Fišjoru amnjov pă kari ăl plak. Ju mes
zadovoljan ku Jăl. Punjec ureči la Jăl.” Tri
učenici as re ănfrikušac šă ur kăzut pă pămănt.
Atunšje Isus u pus măna pă jej šă ljor
zăs: “Nu vă fijă frikă, Skulăcăvă.” Kănd
sur ujtat okolo, akulo are numa Isus.

278

Isus šă tri učenici ur mers žos dă pă đal.
Atunšje Isus lju zăs alor: “Nu spunjec alu
njima dă asta šje u fost aišje. Ju maj šjeva
šă uj muri, šă ămnapoj uj fi ăm kust. Dă
pă aje, voj pučec să spunjec alu lumi.”

279

37
Isus skula pă Lazar
dăm morc
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Ivan 11,1–46

Una ză, Isus u kăpătat vorba kă Lazar are
tari bičag. Lazar ša dovă sorălje aluj, Marija
šă Marta, as re bunj urtašj alu Isus. Kănd u
auzăt Isus asta vorba, Jăl u zăs: “Asta bičišug
no sta ăm morči, asta ăj păntru slava alu
Dimizov.” Isus ăl plăšje pă urtašjiš, ali Jăl u
aščiptat akulo hunđi are dovă zălji mar.
Dă pă šje ur trikut dovă zălji, Isus u zăs alu
učenici aluj: “Mărženj ămnapoj ăm Judeja.”
“Ali Učitelju”, ur ăntors vorba učenici, “nu
dă mult lume akulo gănđe să či amori!”
Isus u zăs: “Pă urtaku anostru Lazar lu
furat somnu, šă ju trăbă să ăl skol.”

282

Učenici alu Isus ur ăntors vorba:
“Gospodaru, dakă să kulkă Lazar, atunšje
u ozdravali.” Atunšje Isus lju zăs: “Lazar
ăj mort. Mijă mi drag kă nu am fost akulo,
aša să pučec ănkređi ăm minji.”
Kănd u ažuns Isus la Lazar, Lazar are mort mar
patru zălji. Marta u mers ăm nenći să să aflji ku
Isus, šă u zăs: “Gospodaru, să vi fost numa tu
ejšje, fračilje amnjov nar vi murit. Ali ju ănkred
kă Dimizov cu da šje gođe vi šjire dă la Jăl.”

283

Isus u ăntors vorba: “Ju mes Skulala dăm
morc šă Kustu. Šinji gođe ănkređi ăm minji,
u kusta čak šă dăkă u muri. Toc kari ănkređi
ăm minji, nikad no muri. Ănkrež ăm asta?
Marta u ăntors vorba: “Da, Gospodaru! Ju
ănkred kă tu ješć Mesija, Fišjoru alu Dimizov.”
Atunšje u ažuns Marija. Je u kăzut la pišjorilje
alu Isus šă u zăs: “Gospodaru, să vi fost numa tu
ajišje, fračiljem nu ar vi murit.” Isus lju ăntribat
pă jej: “Hunđi ac pus pă Lazar?” Jej jur zăs aluj:
“Ăm gropă, hajd să vejs.” Atunšje Isus u plăns.

284

Grope are pečină ku petri ăm nenći ăm lok dă
ušă. Kănd u ažuns Isus la gropă, Jăl lju zăs:
“Loc petra ăndărăt.” Ali Marija u zăs: “Jăl
ăj mar dă patru zălji mort. Tari u pucă.”
Isus u ăntors vorba: “Vam zăs kă voj vic viđe
slava alu Dimizov dakă vic ănkriđe ăm minji?”
Aša jej ur lot petre ăndărăt dă la ušă.

285

Atunšje Isus su ujtat ăm nor šă u zăs: “Tată,
să fij săntos kă mă auž. Ju ščuv kă Tu uvek puj
la minji ureči, ali ju zăk asta păntru lume šje
stă ajiše, aša să ănkradă jej kă tu maj mănat.”
Atunšje Isus u mužjit: “Lazar, jašă afară!”
Aša Lazar u jišăt afară! Jăl are inka ănvălit
ăm colji dă gropă. Isus lju zăs: “Ažutăc să je
žos coljiljelje dă gropă šă lasăcăl!” Mulc Židov
ur ănkrizut ăm Isus păntru asta čudo.

286

Ali duhovni vođurlje alu Židovur ăs re
ljubomorni, aša jej sur akuljes una să fakă
planur kum lar puće amură pă Isus šă pă Lazar.
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38
Isus ăj dat afară
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 26,14–56;
Evanđelje dă pă Marko 14,10–50;
Evanđelje dă pă Luka 22,1–53;
Evanđelje dă pă Ivan 12,6; 18,1–11

Ăm tot anu, Židovi slavalešći Pasha. Asta are
slavalala kum Dimizov u spasalit pă bătărnji
alor dăm Egipat hunđi ăs re robovur dă mulči
stolječur majnti. Hunđiva šă tri ej dă pă šje
su apukat Isus să propovjedalaskă, šă să
ănveci javno, Isus u zăs alu učenici aluj kă
gănđešći să slavalaskă asta Pasha ku jej ăm
Jeruzalem, šă kă Jăl u fi amurăt akulo.
Unu dăm učenici alu Isus are om šje să čima
Juda. Juda băga sama dă saku ku banji alu
apostolur, ali jăl plăšje banj šă pă đes fura banj
dăm sak. Dă pă šje ur ažuns Isus šă učenici ăm
Jeruzalem, Juda u mers la vođa alu Židovur ša
lju ămbijet să ăl đe pă Isus la jej ăm lok dă banj.
Jăl šćije kă vođurlje alu Židovur nu priznale kă
Isus ăj Mesija šă kă jej să gănđe să ăl amori.
290

Vođurlje alu Židovur, kari as re vodulic dă la
popa mari, u plăčit alu Juda trideset (30) dă
banj să ăl đe afară pă Isus. Asta u fost kum
šă proroci ur spus ăm nenći. Juda su ligizit,
u lot banji, šă u fužit ăndărăt. Jăl su apukat
să koći lok hunđi să ăl apušji pă Isus.
Ăm Jeruzalem, Isus slavale Pasha ku učenici
aluj. Kănd mănka pă Pasha, Isus u lot pită šă u
ruptu ăm dovă. Jăl u zăs: “Loc asta šă mănkăc
asta. Asta ăj tela ame, kari u fost data păntru
voj. Făšjec asta să vă ăngănđec dă minji.” Aša,
Isus u zăs kă tela aluj u fi žrtvovalită păntru jej.

291

Atunšje Isus u lot ăm sus kljištaru šă u zăs:
“Bijec asta. Asta ăj sănžilje dă Novă Ligizală
kari ăj vărsată păntru jirtala dă grehur. Asta
făšjec să vă dušjec ăm firi kănd gođe vic bije.”
Atunšje u zăs Isus alu učenici: “Unu dăm voj
mu da afară.” Učenici ăs re ămirac, šă să ăntriba
kari u fašji dastafelje šjeva. Isus u zăs: “Osoba
alu kari ju dov asta dărab dă pită ăj ala kari
mu da afară.” Atunšje u dat pita alu Juda.

292

Dă pă šje u lot Juda pita, Sotona u tunat ăm
jăl. Juda u fužit šă u mers să ažući alu vođurlje
alu Židovur să ăl apušji pă Isus. Nopče are.
Dă pă mănkare, Isus šă učenici aluj ur umblat
păn la đalu dă Maslinur. Isus u zăs: “Voj toc
mic lăsa ăm sarasta. Skris ăj: “Ju uj luvi pă ala
kari păzešći biršilje šă toći biršilje sur răsăpi.”

293

Petar u ăntors vorba: “Makar šă kănd toc čur
lăsa, ju nu čuj lăsa!” Atunšje ju ăntors vorba
Isus alu Petar: “Sotona gănđešći să vă ajvi
pă toc voj, ali ju mam arugat păntru činji,
Petar, ănkriđala ata să nu kadă. Makar, kă ăm
sarasta, majnti dă šje kukošu u kukurăză, tu
mi da afară ăm tri răndur kă nu mă kunošć.”
Petar u zăs alu Isus: “Makar šă să trăbă
să mor, ju nikad nuj tăgădi pă činji!”
Šă ešće toc učenici ur zăs isto aje.

294

Atunšje Isus u mers ku učenici aluj pă lok šje
să čamă gardu dă Getsemanija. Isus u zăs alu
učenici aluj să să aroži să nu tunji ăm kušnja.
Atunšje Isus u mers să să aroži săngur.
Isus su arugat ăm tri răndur: “Tata amnjov,
dakă poći aje să fijă, nu mă lasă să bjov dăm
kljištarusta pljin dă činur. Ali dakă nuj alta
kalji păntru lumi să lji fijă jirtaći grehurlje,
atunšje lasă să fijă voja ata.” Isus are tari
trist šă znoju aluj are ka kapljicurlje dă sănži.
Dimizov u mănat pă anđal să ăl ămbulăraskă.

295

Dă pă totă aruguminjčilje, Isus vinje
ămnapoj la učenici aluj, ali jej să kulka.
Kănd su ăntors treći put, Isus u zăs:
“Skulăcăvă! Ajiše ăj ala kari mu da afară.”
Juda u vinjit ku vođurlje alu Židovur,
kătănj, šă mari gărmadă. Jej purta mačur
šă boc. Juda u vinjit la Isus šă u zăs: “Fijec
sănătoš, Učitelju,” šă lu sărutat pă Jăl. Asta
are znak păntru vođurlje alu Židovur să
ščiji pă šjinji să apušji. Atunšje ju zăs Isus:
“Juda tu mă daj afară ku surutală?”

296

Kum lor apukat kătănjilje pă Isus, Petar u
skos maču aluj šă ju tijet ureče alu unu dăm
slugurlje alu popa mari. Isus u zăs: “Punji maču
ăndărăt! Ju aš puće să šjov pă Tata amnjov pă
kătănjă dă anđelji să mă păzaskă. Ali ju trăbă
să puj ureći pă Tata amnjov.” Atunšje Isus
ju ăntrimat ureče alu omuluje. Dă pă šje lur
apukat pă Isus, toc učenici ur skăpat ăndărăt.
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39
Isus ăj pus pă sud
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 26,57–27,26;
Evanđelje dă pă Marko 14,53–15,15;
Evanđelje dă pă Luka 22,54–23,25;
Evanđelje dă pă Ivan 18,12–19,16

Ăm miržuku dă nopći. Kătănjilje lur dus pă
Isus la kasa alu popa mari să ăl ispičaskă. Petar
măržje dă pă jej pă dăparći. Kănd u fost Isus dus
ăm kasă, Petar stăće afară šă să ănklăze la fok.
Ăm kasă vođurlje alu Židovur lor pus pă
sud. Jej ur adus mulc svedoš mišjinoš kari
mišjinje dă Jăl. Kum gođe u fost, aje šje
zăšje jej nu să ligize una ku alt, aša vođurlje
alu židovur nu puće să dokazalaskă kă ăj
dăvină dă bilo šje. Isus nu zăšje njimika.

300

Na kraju popa mari su ujtat direkt pă Isus
šă u zăs: “Spunji tu anovă, ješć tu Mesija,
fišjoru alu Dimizovu kari ăj ăm kust?”
Isus u zăs: “Ju mes, šă tu mi viđe kum šăd
ku Dimizov šă kum vjuv dăm nor.” Popa
mari šu rupt coljilje dă mirg šă mužje pă
alci duhovni vođur: “Nu maj nji trăbă alci
svedoš! Voj ac auzăt kă zăšje kă Jăl ăj
fišjoru alu Dimizov. Šje ăj sudu avostru?”

301

Vođurlje alu Židovur ur ăntors vorba alu
popa mari: “Jăl u zaslužulit să mori!”
Atunšje jur ljigat oči alu Isus šă ăl skipa,
ăl luve, šă ăš făšje šuf dăm Jăl.
Kum aščipta Petar afară la kasă, sluga lu văzut
šă ju zăs aluj: “Tu isto arej ku Isus! “Petar u
tăgădit. Majănkulje alta sluga u zăs isto aša,
šă Petar ăm napoj u tăgădit. Pă zadnji, šă
lume ur zăs: “Noj šćijenj kă tu arej ku Isus
daje kă voj ščec ămandoj dăm Galileja.”

302

Atunšje Petar su blăstămat šă u zăs:
“Blăstămamar Dimizov, dăkă ăl šćuv pă
omusta!” Dăm turdată kukošu u kukurzăt,
šă Isus su ăntors šă su ujtat pă Petar.
Petar u mers ăndărăt šă tari u plăns. Ăm
una dobă, Juda šje lu dat afară, u văzut
kă vođurlje alu Židovur lur osudulit pă
Isus ku morče. Juda are pljin dă žalji
šă u fužjit ăndărăt šă su amurăt.

303

Odma hajelantă điminjacă, vođurlje alu Židovur
lur adus pă Isus la Pilat, Guverneru alu Rim.
Jej să nadale kă Pilat lu osuduli pă Isus ka
aj duvină ša lu kaznali ku morči. Pilat lu
ăntribat pă Isus: “Ješć tu kralju alu Židovur?”
Isus u ăntors vorba: “Tu săngur aje aj zăs,
ali kraljevstva ame nuj kraljevstvă dă pă
pămănt. Să fijă, slugurlje amelji sar baći
păntru minji. Ju am vinjit pă pămănt să spuj
điriptače dă Dimizov. Toc kari plašji điriptače
mu askulta.” Pilat u zăs: “Šje ăj điriptače?”

304

Dă pă svat ku Isus, Pilat u mers afară la gărmadă
šă u zăs: “Ju nu aflu njimika dă šje laš kaznali.”
Ali vođurlje alu Židovur šă gărmadă mužje:
“Punjil pă Krušji!” Pilat u ăntors vorba: “Jăl
nuj duvină.” Ali jej šă maj tari mužje. Atunšje
Pilat u zăs pă treći put: “Jăl nuj duvină!”
Pilat su ănfrikušat kă gărmadă su apukat să
fakă zubunjală aša su ligizit kătănjilje să ăl pujă
pă krušji pă Isus. Kătănjilje alu Rimljanilor lur
bătut ku biču pă Isus, šă jur pus ka šuba dă kralj
šă u făkut krună dăm măršunj. Jej ăš făšje šuf
dăm jăl šă zăšje: “Ujtăcăvă, Kralju alu Židovur!”
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40
Isus ăj pă Krušji
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 27,27–61;
Evanđelje dă pă Marko 15,16–47;
Evanđelje dă pă Luka 23,26–56;
Evanđelje dă pă Ivan 19,17–42

Dă pă šje kătănjilje šor făkut šuf dăm Isus,
jej lur pus ăndărat să ăl pujă pă krušji. Jej
lur pus să ăš dukă krušji pă kari u muri.
Kătănjilje lur adus pă Isus pă lok šje să čima
“Golgota” šă jur bătut ku kujilje mănjilje
šă pišjorilje pă krušji. Ali Isus u zăs: “Tată,
jartalji kă nu šćijă šje fašji.” Pilat lju dat
zapovijed să skriji “Kralju alu Židovur”
să puji pă krušji sus la kapu alu Isus.

308

Kătănjilje sur kockulit ku coljilje alu Isus. Kănd
ur făkut asta, jej ur umpljet šje proroci ur zăs
kă u fi: “Jej ur ămpărcăt coljilje amelji, una
ăntri alt, šă ur kockulit păntru coljilje amelji.”
Isus are pus pă krušji ăntri doj pljačkaš. Unu
dăm jej ăš făšje šuf dăm Isus, ali hălalant u
zăs: “Nu ci frikă dă Dimizov? Noj šćenj duvină,
ali omusta no făkut njimik.” Atunšje ju zăs
alu Isus: “Mă arog la činji să či ăngănđešć
dă minji ăm kraljevstva ata.” Isus ju ăntors
vorba: “Astăs, tu vi fi ku minji ăm raj.”

309

Vođurlje alu Židovur, šă alta lumi ăm gărmadă
ăš făšje šuf dăm Isus. Jej jur zăs: “Dakă ješć
tu fišjoru alu Dimizov, haj žos dă pă krušji
šă spasalešćići! Atunšje noj unj ănkređi.”
Atunšje noru pă ăntragă regija su ăntunjirišjit,
makar kă are miržuku dă zuva. Su ăntunjirišjit
dă dămnjaza šă u fost ăntunjerik tri šasur.

310

Atunšje Isus u plăns ăm graj: “Gata ăj! Tată, ju
dov duhu amnjov ăm mănjilje atelji.” Atunšje
u slăbuzăt kapu žos, šă u dat duhu aluj. Kănd
u murit, are mari potres, šă mari zastor kari lji
cănje ăndărăt pă lumi ăm Hram dă la Dimizov
su rupt ăm dovă, su rupt dă sus pănăm žos.
Păm morće aluj, Isus u dăsvăkut kalji
păntru lumi să vijă la Dimizov. Kănd u
văzut kătana šje ăl păze pă Isus kutotu
šje u fost, jăl u zăs: “Anume asta om nare
duvină. Jăl are fišjoru alu Dimizov.”

311

Atunšje Josip ša Nikodem, doj vođur alu Židovur
kari ănkriđe kă Isus ăj Mesija, ur šjirut tela
alu Isus dă la Pilat. Jej ur ănvălit tela ăm col
šă lu pus ăm gropă dăm petră. Atunšje ur pus
mari petră ăm nenći dă grope să ănčigă ulazu.
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41
Dimizov ăl skolă pă
Isus dăm morc
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 27,62–28,15;
Evanđelje dă pă Marko 16,1–11;
Evanđelje dă pă Luka 24,1–12;
Evanđelje dă pă Ivan 20,1–18

Dă pă šje lur pus kătănjilje pă Isus pă
krušji, vođurlje alu Židovur ur zăs alu
Pilat “Ala mišjinos Isus u zăs kă u fi skulat
dăm morči dă pă tri zălji. Šinjiva trăbă
să păzaskă gropa să bažji sama, daje kă
učenici aluj să nuj furi tela šă atunšje să
nu zăkă kă u fost skulat dăm morc.”
Pilat u zăs: “Jec orikiči kătănj šă punjlji
să păzaskă gropa kum gănđešć.” Aša jej ur
pus pečat pă petră la uša dă gropă šă u pus
kătănj să păzaskă šă njime să nu furi tela.

314

Zuva dă pă šje Isus are ăngrupat are sămbăta.
Šă Židovi nu are slobud să mergă la gropă
pă zuve. Aša dă điminjaca dă pă sămbăta,
orikići mujer sur gătat să mergă la gropa
alu Isus să pujă uloj ku miros pă tela aluj.
Dăm turdată, are mari potres. Anđalu
šje svitlăze tari ka skripala su năstămit
dăm nor. Jăl u pus petră ăndărăt kari
are dasupra pă gropă šă u šăzut pă je.
Kătănjilje šje păze gropa as re ănfrikušac
šă ur kăzut pă pămănt ka ominji morc.

315

Kănd mujerilje ur ažuns la gropă, anđalu
lju zăs: “Nu vă fijă frikă. Isus nuj ajišje. Jăl
u fost skulat dăm morc, kum šă u zăs kă u
fi! Ujtăcăvă ăm gropă šă viđec.” Mujere su
ujtat ăm gropă šă u văzut loku hunđi tela alu
Isus are pusă. Tela aluj numa are akulo!
Atunšje anđalu u zăs alu mujere: “Dući šă
spunji alu učenici, “Isus su skulat dăm morc
šă Jăl u meržji ăm nenći dă voj ăm Galileja.”

316

Mujeriljelje as are pljină dă frikă ša mari
fălušăjă. Ur aljirgat să spujă la učenici bună hir.
Kum asre mujerilje pă kalji să mergă să spujă
alu učenici bun hir, Isus su arătat la jelji, šă
jelji ăl slavale pă Jăl. Isus u zăs: “Nu vă fijă
frikă. Dušjec šă spunjec alu učenici amej să
mergă ăm Galileja. Jej mur viđe akulo.”

317

42
Isus să ăntoršji
ăm Nor
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Evanđelje dă pă Matej 28,16–20;
Evanđelje dă pă Marko 16,12–20;
Evanđelje dă pă Luka 24,13–53;
Evanđelje dă pă Ivan 20,19–23;
Djelurlje alu Apostol 1,1–11

Pă aje zuva Isus are skulat dăm morc, doj
učenici aluj măržje ăm varušu dăpropi. Kum
jej umbla, jej svite dă aje šje u fost ku Isus.
Jej să nadale kă Jăl are Mesija, ali atunšje
Jăl u fost amurăt. Ali aku mujerilje zăšje
kă kustă. Jej nu šćije šje să ănkradă.
Isus lju vinjit apropi, šă su apukat să umblji ku
jej, ali jej nu lor kunuskut pă Jăl. Jăl u ăntribat
dă šje svite jej, šă jej jur spus dă kutotu šje u
fost măndru dă Isus ăm zăljilje ămnapoj. Jej
gănđe kă svitešći ku om šje u vinjit să vadă
varušu kari nu šćije šje u fost ăm Jeruzalem.

320

Atunšje Isus lju spus alor šje vorba alu Dimizov
u zăs dă Mesija. Jăl lju podsjetlit pă jej kă
proroci ur zăs kă Mesija u fi ăm duremi šă kă
u fi amurăt, ali šă kă u fi skulat ămnapoj dă
pă tri zălji. Kănd ur ažuns ăm varuš hunđi să
gănđe doj ominjišće să rămajă, mar are sara.
Doj ominjišće lur čimat pă Isus să rămăji ku
jej, šă aša u rămas. Kănd ăs re gata să mănăšji
mănkare dă sara, Isus u lot ăm mănă dărab dă
pită, u dat hvală alu Dimizov dă aje, šă atunšje
u ruptu ăm dovă. Dăm turdată, jej lur kunuskut
kă ăj Isus. Ali atunšje, Jăl u fužjit dăm oči alor.

321

Doj ominji ur zăs una alu alt: “Ala are Isus! Daje
sufljičilje anoštri arđe kănd nji spunje vorba
alu Dimizov!” Dăm turdată, jej ur mers ămnapoj
ăm Jeruzalem. Kănd ur ažuns, jej ur spus alu
učenici: “Isus ăj ăm kust! Noj lanj văzut!”
Kum svite učenici, Isus dăm turdată su
năstămit ăm sobe ku jej šă u zăs: “Putuljală
avovă!” Učenici gănđe kă ăj duh, ali Isus u
zăs: “Adišje vi frikă šă sumnjulec? Ujtăcăvă
la mănjilje amelji, šă pišjorilje. Duhurlje
nu ari telur ka kum am ju.” Să areći kă nuj
duh, Jăl u šjirut šjeva dă mănkat. Jej jur
dat dărab dă pešći fript, šă Jăl u mănkat.

322

Isus u zăs: “Ju vam zăs kă kutotu šje ăj skris
dă minji ăm vorba alu Dimizov trăbă să fijă
aša.” Atunšje Jăl lju dăsvăkut fire aša să potă
prišjepi vorba alu Dimizov. Jăl u zăs: “Skris
are dă mult majnti kă Mesija u fi ăm duremi, u
muri, šă u fi skulat dăm morc dă pă tri zălji.”
“Isto aša are skris ăm skriptur kă učenici
amej ur spunji alu toc kă trăbă să să
ănkăjaskă să kapići jirtala dă grehurlje alor.
Jej sur apuka asta să spujă ăm Jeruzalem,
šă atunšje ur meržji la totă lume păšćitot.
Voj ščec svedoci dă kutotu šje u fost.”

323

Ăm četrdeset (40) zălji, Isus să arăta la učenici
aluj ăm mulći răndur. Undată, Jăl su arătat la
maj mulc dă 500 lumi dăm turdată! Jăl u arătat
alu učenici aluj mulći răndur kă Jăl ăj ăm kust,
šă lji ănvăca dă kraljevstva alu Dimizov.
Isus u zăs alu učenici aluj: “Kutotu
autoritetu ăm nor šă pă pămănt u fost dat
mijă. Aša dušjecăvă, făšjec učenikur dăm
tot narodu aša să lji bučuzăc ăm numilje
alu Tata, Fišjoru šă Duhu Svănt, šă ănvăcălji
să puji ureći kutotu šje vam zăs ju avovă.
Ăngănđecăvă kă ju uj fi ku voj dă erikeš.”

324

Patru zăšj zălji (40) dă pă šje u fost Isus skulat
dăm morc, Jăl u zăs alu učenici aluj: “Rămănjec
ăm Jeruzalem păn šje Tata amnjov mu da pučeri
kănd Duhu svănt u vinji pă voj.” Atunšje Isus u
mers ăm nor, šă oblaku lu askuns dă la oči alor.
Isus u šăzut žos pă desna parći dă măna alu
Dimizov să vladalaskă pă kutotu šje ăj stvorulit.
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43
Kum u vinjit Biserika
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Djelurlje alu Apostol 2

Dă pă šje su ăntors Isus ăm nor, učenici ur rămas
ăm Jeruzalem ka kum lju zăs Isus să fakă. Eje
kari ănkriđe să afla una stalno šă să aruga una.
Ăm tot anu 50 zălji dă pă Pasha, Židovi slavale
zuva glavnă šje să čima Pentakost. Pentakost
are vremi kănd Židovi slavale vreme kănd să
akuljiže plodurlje dă pă telek. Židovi ur vinjit
dăm totă parće dă pămănt ăm Jeruzalem să
slavalaskă una Pentakost. Asta an, vreme
dă Pentakost u vinjit una săptămănă dă
pă šje Isus u mers ăm napoj am nor.

328

Kănd as re toc ominji šje ănkriđe una ăm
kasă, hunđi dăm turdată are pljină dă zvuk ka
vănt bălor. Atunšje dăm turdată su năstămit
šjeva ka fokurlje sus la kap alu toc kari
ănkriđe. Jej as re toc umpljec ku Duhu Svănt
šă sur apukat să svitaskă ăm alčilje ljimb.
Kănd ur auzăt lume ăm Jeruzalem aje, gărmadă
dă lumi ur vinjit să vadă šje ăj aje. Kănd ur
auzăt lume kă ominji šje ănkređi spunje dă
benji šă dă djelurlje alu Dimizov, jej as re ămirac
kă jej auze ešće stvarur pă ljimbilje alor.
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Šjeva ka lume ur pus skurnă pă učenici kă as
bec. Ali Petar su skulat šă lju zăs: “Punjecămă
ureći Asta lumi nus bec! Asta ispunulešći
šje u zăs proroku Joel, hunđi Dimizov u zăs:
“Pă zadnjă ză, Ju uj vărsa Duhu amnjov.”
“Ominji alu Izrael, Isus are om kari u
făkut mulći bălori znakur šă čudur ku
pučere alu Dimizov, ka šă kum ac văzut
šă šćijec. Ali voj ac pus pă krušji!”
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“Makar kă Isus u murit, Dimizov lu skulat
dăm morc. Asta ispunulešči proroštvo kari
zăšji: “Tu nu vi lăsa pă Svăntu Atov să
putruzaskă ăm gropă.” Noj šćenj svedoci kă
Dimizov lu skulat pă Isus ămnapoj ăm kust.”
“Isus ăj aku răđikat pă desna parći alu
Dimizov Tată. Šă Isus u mănat pă Duhu Svănt
ka kum u igirit kă u fašji. Duhu Svănt fašji
stvarur kari kutotu voj aku viđec šă auzăc.”

331

“Voj ac pus pă krušji pă asta om, Isus.
Ali šćijec benji kă Dimizov pă Isus lu
făkut să fijă Domnu šă Mesija.”
Lume šje punje ureči la Petar as re tari
sastrane dă la stvarurlje šje u zăs. Aša
lur ăntribat pă Petar šă pă učenici,
“Fraci amej šje trăbă să făšjenj?”
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Petar lju ăntors vorba: “Toc dăm voj ac trăbuji să
vă ănkăjec să fijec bučuzac ăm numilje alu Isus
Krist aša Dimizov să vă jerći grehurlje avoštri.
Atunšje šă Jăl vu da dar alu Duhu Svănt.”
Hunđiva 3,000 dă lumi ur ănkrizut šje u zăs
Petar šă ur fost učenici alu Isus. Jej as re
bučuzac šă jej ăs dio dă biserikă ăm Jeruzalem.
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Učenici stalno punje ureći la ănvăcala alu
apostolur, stalno as re una ku alt, mănka una, šă
să aruga una. Jej uživale, slavalala pă Dimizov
una, šă jej să ămpărce dăm kutotu šje ave una
ku alt. Toc să gănđe benji dă jej. Ăm totă ză,
majmult lumi ur fost să fijă ominj šje ănkređi.

334

44
Petar ša Ivan iscjelile
pă kuldužu
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Djelurlje alu Apostol 3,1–4,22

Una ză, Petar šă Ivan măržje ăm Hram. Kum
vinje maj dapropi la ušă dă Hram, jej ur
văzut pă om njimurog kari kulduže banj.
Petar su ujtat la omula njimurog šă u zăs:
“Ju nam banj să ac dov. Ali cuj da šje am.
Ăm numilje alu Isus, skolăći šă umblă!”
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Dăm turdată, Dimizov u iscjelilit pă omu
kari are njimirog, šă su apukat să umblji,
săre păšćitot, slavale pă Dimizov. Lume
ăm udvaru dă Hram as re ămirac.
Gărmadă ominji păfriš u vinjit să vadă pă
om kari are iscjelilit. Petar lju zăs: “Dă šje
ščec ămirac kă omu sta ăj iscjelilit? Noj
nu anj iscjelilit ku pučere anostră ili ku
bunjeme, numa čar ku pučere alu Isus šă
ku vjera kari dă iscjeljenje alu omusta.”
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“Voj ščec eje kari ur zăs alu upravitelju dă
Rim să ăl amori pă Isus. Voj ac amurăt pă
stvoritelju dă kust, ali Dimizov lu skulat pă jăl
dăm morc. Makar kă nac prišjiput šje făšjec,
Dimizov u iskoristilit lukrurlje avoštri să umplji
proroštvurlje kă Mesija u fi ăm durumint šă kă
u muri. Aša aku, ănkăjecăvă šă ănturšjecăvă la
Dimizov aša să potă spăla grehurlje avoštri.”
Vođurlje dă Hram as re tari mirgiš dă aje šje
Petar šă Ivan zăšje. Aša ljor apukat šă ljor
băgat ăm čemică. Ali multă lumi ur ănkrizut
la vorba alu Petar, šă broju dă lumi kari ur
ănkrizut ăm Isus krišće hunđiva 5,000.
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Una zuva dă pă aje, vođurlje alu Židovur
ljor adus pă Petar šă pă Ivan la popa mari,
šă la alci duhovni vođur. Jej ur ăntribat
pă Petar šă pă Ivan: “Dă pă šje pučeri
ac iscjelilit pă omusta njimurog?”
Petar lju ăntors vorba: “Asta om stă ăm
nenće avostră ăntrimat dăm pučere alu
Isus Mesija. Voj ac pus pă krušji pă Isus, ali
Dimizov lu skulat ăm kust ămnapoj! Voj
ac vărljit ăndărăt, ali nuj alta kalji să fijec
spasalic numa čar ku pučere alu Isus!”
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Vođurlje as re ăm šok kă Petar šă Ivan svite aša
ămbăluric daje kă ešće as re ominj neškolovani
šă obični ominj. Ali atunšje sor ăngănđit kă
ešće ominj as re ku Isus. Dă pă šje šur pus dă
lodă pă Petar šă pă Ivan, jej ljor lăsăt să fugă.
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45
Stjepan šă Filip
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Djelurlje alu Apostol 6,8–8,5; 8,26–40

Unu dăm vođurlje am Biserika dă majnti
are om kari să čima Stjepan. Jăl ave bună
kunušćeri šă are pljin dă Duhu Svănt šă dă
mudrost. Stjepan u făkut mulći čudur šă benji
svite ku lume kă trăbă să ănkradă ăm Isus.
Una ză, kănd Stjepan ănvăca dă Isus, šjeva
ka Židovi kari nu ănkriđe ăm Isus sor apukat
să să raspravljalaskă ku Stjepan. Jej sor
apukat să fijă tari mirgiš šă mišjinje dă
Stjepan la duhovni vođurlje. Jej ur zăs: “Noj
anj auzăt kă svitešći relji protiv dă popi mar
šă alci duhovni vođur alu Židovur, šă mulc
svjedoc svite mišjunj protiv dă Stjepan.
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Popa mari lu ăntribat pă Stjepan: “Ăs ešće vorbi
đirepći?” Stjepan u ăntors vorba šă lji ăngănđe
dă mulći stvarur šje Dimizov u făkut ăm vreme
alu Abraham pănă ăm vreme alu Isus, šă kum
lume pă Dimizov nul punje ureči maj pădăpărći.
Atunšje u zăs: “Voj ominj ku kapičilje tar, šă
ominj kari să ăntoršji protiv šă vărlješći ăndărăt
pă Duhu Svănt, ka kum šă bătărnji avoštri uvjek
ăl vărlje ăndărăt pă Dimizov šă ur amurăt pă
proroci aluj. Ali voj ac făkut šjeva maj rov dă
kăt šje jej ur făkut! Voj ac amurăt pă Mesija!”
Kănd ur auzăt duhovni vođurlje ešće
vorbi, jej as re aša da tari mirgiš dă šur
astupat urečilje šă sor apukat să mužjaskă
tari. Jej lor tărăjit pă Stjepan afară dăm
varuš šă vărlje petri pă jăl să ăl amori.
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Kănd Stjepan mure, jăl u plăns la Dimizov:
“Isuse apukă duhu amnjov.” Atunšje u
kăzut pă đinuc šă maj undată u plăns:
“Gospodaru, nu lji umăra asta greh
protiv dă minji!” Atunšje u murit.
Om tănăr šje să čima Savao su ligizit ku
lume kari lor amurăt pă Stjepan să păzaskă
coljilje alor kănd vărlje petri pă jăl. Ăm aje
zuva, multă lumi ăm Jeruzalem sor apukat
să progonulaskă pă lume šje umbla dă pă
Isus, aša lume šje ănkriđe ur skăpat păm
alčilje lokur. Ali makar kă are kutotu aje, jej
păšćitot hunđi măržje propovjedale dă Isus.
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Šă unu dăm učeniku alu Isus šje să čima Filip are
unu kari ănkriđe šă jăl u skăpat dăm Jeruzalem
kănd lji progonule. Jăl u mers ăm Samarija hunđi
propovjedale dă Isus šă multă lumi sor spasalit.
Atunšje ăm una zuva, anđalu alu Dimizov u zăs
alu Filip să mergă la unu drik ăm pustinjă. Kum
umbla pă lăngă drik, Filip u văzut pă om glavni
dăm Etiopija kum zuvulje karu aluj. Duhu Svănt
u zăs alu Filip să mergă šă să svitaskă ku omula.
Kănd Filip u vinjit maj apropi la kar, jăl u auzăt
pă Etiopljanin kum čitalešći dăm aje šje prorok
Izaija u skris. Omula čitale: “Jej lor dus ka pă
birkă la amurală, šă kum ăj birkuca mirnă, aša
njiš Jăl no zăs vorba. Jej ur fost rej pălăngă
Jăl šă nu ăl poštivale. Šă ju lot kustu aluj.”
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Filip lu ăntribat pă Etiopljaninu: “Prišjep asta
šje čitălešć?” Etiopljaninu u ăntors vorba: “Nu.
Ju nu pot prišjepi dakă šjinjiva nu mu objasnali.
Mă arog la činji hajd šă šăz lăngă minji. Izaija
skrije dă jăl săngur ili dă šjinjiva alt?”
Filip u objasnalit alu Etiopljanin kă Izaija
skrije dă Isus. Filip isto aša u koristilit alta
skriptă să ăj spujă bună vorba dă Isus.
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Kum Filip šă Etiopljanin umbla, jej ur
vinjit la šjeva ka apa. Etiopljanin u zăs:
“Ujtăči! Akulo ăj apă! Pot să mă bučez?” Šă
jăl u zăs alu omu šje măna karu să šće.
Aša ur mers žos la apă, ša Filip lu bučuzat pă
Etiopljanin. Dă pă šje ur vinjit afară dăm apă,
Duhu Svănt lu dus pă Filip ăndărăt pă altu lok
hunđi maj pădăparći jăl spunje alu lumi dă Isus.
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Etiopljanin maj pădăparći măržje kitră
kasa aluj, fălos kă Jăl šćije pă Isus.
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46
Pavao su apukat să
fijă Kršćanin
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Djelurlje alu Apostol 8,3; 9,1–31; 11,19–26; 13,1–3

Savao are om tănar kari păze coljilje alu lumi
kari lor amurăt pă Stjepan. Jăl nu ănkriđe ăm
Isus, ša isto progonule pă eje kari ănkređi.
Jăl măržje dă la kasă la kasă ăm Jeruzalem să
apušji pă ominj šă pă mujer šă să lji bažji ăm
čemică. Popa mari ju dat dozvolă să mergă
ăm varušu alu Damask să apušji pă Kršćani
akulo ša să lji adukă ăm napoj ăm Jeruzalem.
Kănd Savao putuvule ăm Damask, mari
lumină dăm nor u svitlăzit kutotu pă lăngă
jăl, šă jăl u kăzut pă pămănt. Savao u auzăt
pă šjinjiva kă zăšji: “Savao! Savao! Adišje
mă progonulešč? Savao u ăntribat: “Šjinji
ješć tu, Gospodaru?” Isus ju ăntors vorba:
“Ju mes Isus. Tu pă minji mă progonulešč!”
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Kănd su skulat Savao, jăl nu puće să vadă.
Urtašji aluj trăbuje să ăl dukă am Damask.
Savao no mănkat njiš no but dă tri zălji.
Akulo are učenik ăm Damask šje să čima
Ananija. Dimizov ju zăs aluj: “Dući la kasă
hunđi ăj Savao. Punji mănjilje pă jăl aša
să potă viđe ămnapoj. “Ali Ananija u zăs:
“Gospodaru, ju am auzăt kum omusta u
njirgilit pă eje kari ănkređi.” Dimizov ju
ăntors vorba: “Dući! Ju lam akuljes pă jăl să
spujă numilje ame alu Židovur šă alu lumi dăm
alčilje gărmadur dă lumi. Jăl u păcă mulći
stvarur ku duremi păntru numilje amnjov.”
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Aša Ananija u mers la Savao u pus mănjilje
pă jăl, šă u zăs, “Isus, kari su arătat la činji pă
kalje šje arej ajišje, mu mănat la činji aša să
poc viđe ămnapoj ša să fij umpljet ku Duhu
Svănt.” Savao dăm turdată puće să vadă
ămnapoj, šă Ananija lu bučuzat. Atunšje Savao
u mănkat mănkari ša pučere aluj su ăntors.
Odma dă pă aje, Savao su apukat să
propovjedalaskă alu Židovur ăm Damask, šă lji
zăšje: “Isus ăj Fišjoru alu Dimizov!” Židovi as
re ămirac kă omu šje ănšjirka să lji uništilaskă
pă eje kari ănkređi ăm Isus! Savao să apuka ăm
svat ku Židovi, šă lji arăta kă Isus are Mesija.
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Dă pă mulči zălji, Židovi ur făkut plan să ăl
amori pă Savao. Jej ur mănat pă lumi să ăl
koči la uša dă varuš să ăl potă amoră. Ali
Savao u auzăt dă planu alor, šă urtašji aluj
jor ažutat să skepi. Una nopći jej lor slăbuzăt
pă jăl žos pă falu dă varuš am košară. Dă pă
šje u skăpat Savao dăm Damask, Jăl u mers
maj pădăparći să propovjedalaskă dă Isus.
Savao u mers ăm Jeruzalem să să aflji ku
učenici, ali alor lji are frikă dă jăl. Atunšje
om šje ănkriđe šje să čima Barnaba lu dus
pă Savao la apostoli šă lju zăs kum Savao
propovjedale ămbălurit ăm Damask. Dă
pă aje, učenici lor prihvatalit pă Savao.
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Orikic kari as re vjernici ur skăpat dă la
progonur ăm Jeruzalem ur mers dăpărći ăm
varušu Antiohija šă propovjedale dă Isus. Multă
lumi ăm Antiohija nas re Židovur, ali elši sor
kă tari mulc dăm jej u rămas vjerni. Barnaba
šă Savao ur mers akulo să ănveci dă Isus šă să
ămbăluraskă biserika. Ăm Antiohija are lumi šje
ănkriđe jej ur fost elši kari să čima “Kršćani.”
Una ză, kănd Kršćani ăm Antiohija postule, šă
să aruga, Duhu Svănt lju zăs alor: “Loc ăndărăt
pă Barnaba šă pă Savao să fakă lukru dă šje ljam
čimat să fakă.” Aša biserika ăm Antiohija su arugat
păntru Barnaba šă dă Savao šă u pus mănjilje pă
jej. Atunšje lju mănat afară să propovjedalaskă
hir fălos dă Isus ăm mulći alčilje lokur. Barnaba šă
Savao ur ănvăcat pă lumi dă mulći felji dă gărmadă
dă lumi, šă multă lumi ur ănkrizut ăm Isus.
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47
Pavao šă Sila
ăm Filipimu
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Djelurlje alu Apostol 16,11–40

Kum Savao putuvule păm Cara alu Rim, jăl su
apukat să koristilaskă numilje aluj dă Rim:
“Pavle” Una ză, Pavle šă urtaku aluj Sila ur mers
ăm varušu Filipi să spujă hir fălos dă Isus. Jej
ur mers la lok pă lăngă apa šje kură afară dăm
varuš hunđi să akuljiže lume să să arožji. Akulo
sor aflat ku mujeri šje să čima Lidija kari lukra
ku vinđală. Je plăšje šă slavale pă Dimizov.
Dimizov u dăsvăkut sufljitu alu Lidiji să
ănkradă la vorba alu Isus, šă je šă familije
alji ăs re bučuzac. Je lu čimat pă Pavle
šă pă Sila să rămăji la je ăm kasă, aša jej
ur rămas ku je, šă ku familije alji.
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Pavle šă Sila să afla pă đes ku lume pă
lokula dă aruguminči. Ăm totă ză kum jej
umbla akulo, fată sluga šje are ku demon
umbla dă pă jej. Kum spunje demonu ăm
je šje u fi ăm nenći ku lumi, je făšje mulc
banj păntru gazdurlje alji ka vračarka.
Kum jej umbla, robinja tari mužje: “Ešće ominj
ăs slugurlje alu Hăl maj Mari Dimizov. Jej
vă spunji kum să vă spasalec!” Je tot svite
aša pă đes dă alu Pavle are mar naporno.
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Una ză, kănd robinja nu maj mužje, Pavle
su ăntors la je šă u zăs alu demonula
kari are ăm je: “Ăm numilje alu Isus, jašă
afară dăm je.” Odma demonu u lăsatu.
Ominji kari as re vlasnici alu aje ropkinjă
sur mirgišit tari! Jej ur prišjiput kă făr dă
demonula, ropkinja nu maj puće să spujă
ăm nenći šje u fi ku lume. Asta značale kă
lume majmult nor plăči alu gazdurlje ali
je să lji spujă šje u fi ku jej ăm nenći.
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Aša vlasnici alu aje ropkinjă ljor dus
pă Pavle šă pă Sila la vlasti alu Rim, jej
ljor bătut šă ljor vărljit ăm čemică.
Jej ljor băgat pă Pavle šă pă Sila ăm maj benj
păzăt lok dă čemică šă ljor pus lancur pă
pišjori. Kănd ăm miržuku dă nopći, jej tot
daje kănta kănčiš să slavalaskă pă Dimizov.
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Dăm turdată, akulo u fost tari potres! Toči
ušălje dă čemică sor dăsvăkut, šă lancurlje
alu toc šje as re ăm čemică ur kăzut žos.
Omu šje lukra ăm čemică, su skulat šă u văzut
kă ušălje as re dăsvăkući, jăl su ănfrikušat! Jăl
gănđe kă toc šje as re ăm čemică ur skăpat, aša
su lot să să amori. (Jăl ščije kă autoriteturlje
alu Rimljanilor lar vi amurăt dakă ar vi lăsat pă
ominj să skepi dăm čemică) Ali Pavle u văzut šă
u mužjit: “Staj! Nu fă aje. Noj šćenj toc ejšje.”

360

Omu šje păze čemică trămura kănd u vinjit
la Pavle šă la Sila šă u ăntribat: “Šje trăbă
să fak să fjuv spasalit?” A Pavle u ăntors
vorba: “Ănkređi ăm Isus, Gospodaru, šă tu šă
familije ata vic fi spasalic.” Atunšje omula
lju dus pă Pavle šă pă Sila akasă la jăl šă
ljor spălat ranurlje. Pavle u propovjedalit
hir fălos dă Isus alu toc ăm kase aluj.
Omula šă ăntragă familije aluj ur ănkrizut
ăm Isus šă ur fost bučuzac. Atunšje u dat
omula šje păze čemică alu Pavle šă alu
Sila mănkari šă sor ănfălušăt una.
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Alta ză vođurlje dă varuš ljor lăsat pă Pavle šă
pă Sila dăm čemică šă lju šjirut să fugă dăm
Filipi. Pavle šă Sila ur fost la Lidija šă la alci
urtašj šă atunšje ur fužjit dăm varuš. Hir fălos
dă Isus să širile, a biserika maj pădăparći krišće.
Pavle šă alci vođurlje dă Kršćanj umbla ăm
mulći varušur, propovjedale šă ănvăca pă
lumi dă vorba alu Isus. Jej isto aša ur skris
mulči kărc să ohrabralaskă šă să ănveci pă
eje kari ănkređi kari ăs ăm biserikă. Orikiči
kărc ur fost să fijă kenvije dă Biblijă.
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48
Isus ăj Mesija
Puvešči dăm Biblijă dăm:
Stvaralala 1–3, 6, 14, 22;
Jišala 12, 20;
2. Samuel 7;
Poslanica alu Hebreji 3,1–6, 4,14–5,10, 7,1–8,13, 9,11–10,18;
Otkrivenje 21

Kănd u făkut Dimizov pămăntu, kutotu are
savršeno. Nu are greh. Adam šă Eva să plăšje ša
jej plăšje pă Dimizov. Nu are bičišug ili morči.
Aša are kum gănđe Dimizov să fijă pă pămănt.
Sotona u svitit păšći šarpi ăm gard să u
ănšiljaskă pă Eva. Atunšje je šă Adam ur
zgrešilit protiv dă Dimizov. Daje kă ur
zgrešilit, toc pă pămănt ămbičižešći šă mori.
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Daje kă Adam ša Eva ur zgrešilit, šjeva inka
maj urăt u fost. Jej ăs aku dužmanji alu
Dimizov. Dajet totă osoba să fată ku greh
ăm jăl, šă jăl ăj neprijatelju alu Dimizov. Ali
Dimizov ave plan să obnovulaskă asta odnos.
Dimizov u igirit kă unu dăm nasljednici alu
Eva ur zdrubi kapu alu Sotoni, šă Sotona šu
ranali talpa aluj. Asta značale kă Sotona lu
amură pă Mesija, ali Dimizov lu skula ăm
kust ămnapoj, šă Mesija u zdrubi pučere
alu Sotona dă erikeš. Mulc ej majănkulje,
Dimizov u objavalit kă Isus ăj Mesija.

365

Kănd Dimizov u uništilit pămăntu ăntreg ku
poplava, Jăl u dat kar pă apă să spasalaskă
pă lumi kari ănkriđe ăm Jăl. Aša isto, toc
zaslužulešći să fijă uništilic dă rănd dă
grehurlje alor, ali Dimizov u dat pă Isus să
să spasalaskă toc kari ănkređi ăm jăl.
Dă sto (100) ej, popurlje maj pădăparći ămbije
žrtvur alu Dimizov păntru lumi să areći kazna
kari zaslužulešći grehurlje alor. Ali elje žrtvur
nu puće să je grehurlje alor. Isus aj Maj Mari
Popă. Nu ka alci popă, Jăl ămbije pă jăl săngur
ka jedina žrtva kari poči să je grehurlje alu totă
lume ăm cară. Isus ăj savršen, Maj Mari popă
kari u lot tot grehu kari lu făkut ikad šjinjiva.

366

Dimizov u zăs alu Abraham: “Totă lume pă
pămănt u fi blagoslovulit păntru činji.” Isus
are nasljedniku alu Abraham. Toc pă pămănt
ăs blagoslovljeni păntru Jăl, daje kă toc
kari ănkređi ăm Isus ăj spasalit dăm greh,
šă ăj duhovni nasljedniku alu Abraham.
Kănd u zăs Dimizov alu Abraham să ămbiji pă
fišjoru aluj, Izak, ka pă žrtvă, Dimizov u dat
birkă păntru žrtvă ăm lok dă fišjoru aluj, Izak.
Noj toc zaslužulenj să murenj păntru grehurlje
anoštri! Ali Dimizov u dat pă Isus. Birka alu
Dimizov ka žrtva să mori ăm loku anostru.

367

Kănd u mănat zadnja kugă pă Egipat, Jăl u
zăs alu totă familije alu Izraelcilor să amori
savršenă birkă šă să pujă sanžilje pă sus šă pum
parći dă štokurlje dă ušălje alor. Kănd u văzut
sănžjilje, Jăl u trikut păšći kăšălje alor šă nu u
amurăt pă elši fišjori alor. Asta să čamă Pasa.
Isus ăj birka dă Pasa. Jăl are savršen šă făr
dă greh šă u fost amurăt ăm vreme kănd să
slavale Pasa. Kănd šjinjiva ănkređi ăm Isus,
sănžjilje alu Isus plăčešći păntru grehurlje
alu osobe, šă nu kađi kazna pă Jăl.

368

Dimizov u făkut savez ku Izraelci, kari as
re izabrani. Ali Dimizov u făkut aku Novi
savez kari ăj păntru toc. Daje kă ăj Novi
savez, poči dăm tot narodu să fijă dio alu
lume lu Dimizov kari ănkređi ăm Isus.
Mojsije are mari prorok kari spunje dă vorba
alu Dimizov. Ali Isus ăj maj mari prorok dăm
toc. Jăl ăj Dimizov, aša kutotu šje Jăl u făkut
šă u zăs, as re lukrurlje šă vorbilje alu Dimizov.
Daje pă Isus ăl čamă Vorba alu Dimizov.

369

Dimizov u igirit alu Kralj David kă unu dăm
nasljednici aluj u vladali ka kralju pă lume
alu Dimizov dă erikeš. Daje kă Isus ăj Fišjoru
alu Dimizov šă Mesija, Jăl ăj ala nasljednik
alu David kari poći să vladalaskă dă erikeš.
David ăj kralju dă Izrael, ali Isus ăj
kralju dă ăntreg svemiru! Jăl u vinji
ămnapoj šă u vladali pă kraljevstva aluj
ku điriptači šă putuljală, dă erikeš.
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Puvešči dăm Biblijă dăm:
Poslanica alu Rimljani 3,21–26, 5,1–11;
Evanđelje dă pă Ivan 3,16;
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Poslanica alu Kološani 1,13–14;
2. Poslanica alu Korinčani 5,17–21;
1. Poslanica alu Ivan 1,5–10

Anđal u zăs alu fată ăm păr šje să čamă Marija
kă u făta pă Fišjoru alu Dimizov. Aša kănd are
inka fată ăm păr, Duhu Svănt u vinjit pă je šă
u fost gărjonă. Je u fătat fišjor šă ju pus numi
Isus. Dăm ala rănd Isus ăj šă Dimizov šă om.
Isus u făkut mulći čudur kari arăta kă Jăl ăj
Dimizov. Jăl umbla pă apă, putulje vănturlje,
ăntrima pă mulc bičež ominj, măna afară pă
demonur, skula pă ominj dăm morc ăm kust, šă
u ăntors šinšj dărăbelji dă pită šă doj pešć ăm
dăstul mănkari păntru majmult dă 5,000 lumi.

372

Isus are mari učitelj, šă Jăl svite ku
autoritet daje kă Jăl ăj Fišjoru alu
Dimizov. Jăl ănvăca kă trăbă să plašj pă
alci ka kum či plašj pă činji săngur.
Jăl isto aša ănvăca kă trăbă să plašj pă
Dimizov maj mult dă kit šje plašj bilo
šjeva alt, isto šă găzdăšije ata.

373

Isus u zăs kă kraljevstva alu Dimizov ăj maj
vrednă dă kit bilo šje pă pămănt. Maj glavnă
stvar ăj să pripadalešč alu kraljevstva alu
Dimizov. Să tunji ăm kraljevstva alu Dimizov,
trăbă să fij spasalit dă grehurlje atelji.
Isus ănvăca kă šjeva ka lume lor prihvatali
pă Jăl šă ur fi spasalit, a alci nu. Jăl u zăs kă
šjeva ka lume ăs ka bun pămăntu. Jej apukă
bună vorba alu Isus šă ăs spasalic. Alci ăs
ka pămăntu tari pă kalji, hunđi sămănca
da vorba alu Dimizov nu tună šă nu fašji
njiš šefălj plod. Eje lumi vărlješći vorba alu
Isus šă nor tuna ăm kraljevstva aluj.

374

Isus ănvăca kă Dimizov plašji pă grešnici tari
mult. Jăl gănđešći să lji jerči šă să fijă kupiji aluj.
Isus isto aša nju zăs kă Dimizov mărzălešći
greh. Kănd Adam šă Eva ur zgrešilit, pă toc
nasljednici alor ur pus znak. A rezultatu
are, kă totă osoba pă pămănt grešilešći
šă ăj lotă ăndărăt dă la Dimizov. Dăm ala
rănd toc as re dužmanji alu Dimizov.

375

Ali Dimizov u plăkut pă toc pă pămănt aša
tari dă u dat pă Fišjoru aluj aša šjinji gođ u
ănkređi am Isus no fi kaznalit păntru grehurlje
alor, šă u ave kust ku Dimizov dă erikeš.
Dă răndă dă grehurlje atelji tu ješć duvină
šă zaslužulešć să mor. Dimizov ar trăbuji
să fijă mirgiš pă činji, ali Jăl u vărsat mirgu
aluj pă Isus ăm lok pă činji. Kănd u murit
Isus pă krušji, Jăl u kăpătat kazna ata.

376

Isus nikad no zgrešilit, ali u akuljes să
fijă kaznalit šă să mori ka savršenă žrtva
să je ăndărăt grehurlje atelji šă grehurlje
alu totă osoba pă pămănt. Daje kă Isus u
žrtvovalit pă Jăl săngur, Dimizov poči să
mujči tot grehu, čak šă maj urăči grehur.
Lukrurlje bunji nu či poči spasali. Nuj njimika
šje poc tu fašji să aj odnos ku Dimizov. Numa
Isus poči spăla grehurlje atelji. Tu trăbă să
ănkrež kă Isus ăj Fišjoru alu Dimizov, šă
kă Jăl u murit pă krušji ăm loku atov, šă
kă Dimizov lu skulat ăm napoj ăm kust.

377

Dimizov u spasali pă toc kari ănkređi ăm Isus
šă kari lu puka pă Jăl ka pă Domnu aluj. Ali
Jăl nu u spasali pă šjinji gođ kari nu ănkređi
ăm Jăl. Nuj baj dakă ješć găzdak ili sărak,
om ili mujeri, bătărn ili tănăr, ili hunđi kušć.
Dimizov či plašji šă gănđešći tu să ănkrež ăm
Isus aša să potă ave zajedništvo ku činji.
Isus či čamă pă činji să ănkrež ăm Jăl šă să
fij bučuzat. Ănkrež kă Isus ăj Mesija, numa
Unu Fišjoru alu Dimizov? Ănkrež kă tu ješć
grešnik, šă kă tu zaslužulešć dă la Dimizov
să či kaznalaskă? Ănkrež tu kă Isus u murit
pă krušji să je ăndărăt grehurlje atelji?

378

Dakă ănkrež ăm Isus šă šje u făkut păntru
činji, tu ješć Kršćanin! Dimizov ču lot
afară dăm kraljevstva alu Sotona šă dăm
ăntunjirešjimi šă ču pus ăm kraljevstva alu
Dimizov dă lumină. Dimizov u lot pă bătărn
omu atov, grešni naravilje kum făšjej stvarurlje
šă cu dat nov, pravedan način dă kust.
Dakă ješć Kršćanin, Dimizov cu jirtat
grehurlje atelji dăm ala rănd šje u
făkut Isus. Aku, Dimizov či cănji să fijă
blizak urtak ăm lok să fijă dužman.

379

Dakă ješć tu urtaku alu Dimizov šă sluga
alu Isus Domnu, tu vi gănđi să puj ureči
la aje šje Isus či ănvacă. Makar kă tu ješć
Kršćanin, tu vi fi ănšjirkat să grešilešć.
Ali Dimizov ăj vjeran šă zăšji kă dakă
priznalešć grehurlje atelji, Jăl cu jirta. Jăl
cu da pučeri să ći burulešć protiv dă greh.
Dimizov ac zăšji să či arož, să proučavalešć
vorba aluj, šă să ăl slavalešć pă Jăl ku alci
Kršćanj, šă să spuj lu alci dă aje šje u făkut
păntru činji Isus. Kutotu ešće stvarur
ac ažută să aj adănk odnos ku Jăl.
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Evanđelje dă pă Matej 22,13;
Otkrivenje 20,10, 21,1–22,21

Majšjeva 2,000 dă ej, majmultă lumi okolo
pă pămănt ur auzăt hir fălos dă Isus Mesija.
Biserika krišće. Isus u igirit kă Jăl su
ăntoršji na kraju svijeta. Makar kă Jăl inka
nu su ăntors, Jăl u cănje igirala aluj.
Kum aščiptănj pă Isus să să ăntorkă, Dimizov
gănđešći să kustănj pă kalje šje ăj svăntă šă šje
dă slavă aluj. Jăl gănđešći să spunjenj alu alci
hir fălos dă kraljevstva aluj. Kănd Isus kusta pă
pămănt Jăl u zăs: “Učenici amej ur propovjedali
hir fălos dă kraljevstva alu Dimizov alu lumi
păšći tot pă pămănt šă atunšje u vinji kraj.”

382

Mulc ominj inka nor auzăt dă Isus. Majnti dă
šje su ăntors ăm nor, Isus u zăs alu Kršćani
să spujă păšćitot hir fălos alu lumi kari
nikad nor auzăt. Jăl u zăs: “Dušjec šă făšjec
učenikur dăm lumi dăm toči narodur!”
šă: “Poljurlje ăs spremni dă žetvă!”
Isus isto aša u zăs: “Sluga nuj majmari dă
kit gospodaru aluj. Kum autoriteturlje pă
pămănt mă mărzăle pă minji, jej vur činji šă
vur amură pă voj dă răndu amnjov. Makar
kă pă pămăntusta voj vic păcă duremi,
fijec ămbăluric daje kă Ju am pobjedilit pă
Sotona, ala ăj unu kari vladalešći pă pămănt.
Dakă vic rămănje vjerni mijă păn šje nuj
vinji, atunšje Dimizov vu spasali pă voj!”
383

Isus u zăs alu učenici aluj puvešči să lji
objasnalaskă šje u fi ku lume kănd pămăntu
u fi gata. Jăl u zăs: “Om u sămănat bună
sămăncă ăm polje aluj. Kum să kulka,
dužmanu aluj u vinjit šă u sămănat sămăncă
dă Drač pă lăngă gruv, šă u fužjit ăndărăt.”
“Kănd ur kriskut flancurlje, slugurlje alu
omuluj or zăs, “Gospodaru, tu aj sămănat
bună sămancă ăm telek. Adăšje ăj Drač
akulo aku?” Gospodaru u ăntors vorba:
“Dužmanu u sămănat dračula akulo.”

384

Slugurlje ur ăntors vorba alu gospodaru: “Să
skučenj draču afară?” Gospodaru u zăs: “Nu.
Dakă ac fašji aje voj ac skoči šă bun gruv ku
aje una. Aščiptăc păn šje no fi irit kutotu, šă
atunšje akuljižec draču pum gărmadă să să
acăci, ali gruvu adušjec ăm skladišta ame.”
Učenici nor prišjiput šje značale puvešče, aša
lor ăntribat pă Isus să lji objasnalaskă. Isus
u zăs: “Omu šje u sămănat bună sămăncă ăj
Mesija. Teleku ăj pămăntu. Bună sămănca
ăs lume alu kraljevstva alu Dimizov.”

385

Draču ăs lume kari ăs alu Rovu. Dužmanu
kari u sămănat draču ăj Sotona. Irit
gruvu ăj kraj svijeta, lume šje akulježi
irit gruvu ăs anđeji alu Dimizov.”
Kănd kraj u vinji, anđeji ur akulježi una pă
totă lume kari ăs alu sotona šă ljor vărlji ăm
foku mari, hunđi ur plănžji šă ur astrănžji
ku đinci ăm tari mari duremi. Atunšje
điriptače u vinji šă u svitlăzi ka sorilje ăm
kraljevstva alu Dimizov alor Tatăsu.

386

Isus isto aša u zăs, kă Jăl su ăntoršji pă
pămănt majnti dă šje u fi kraj svijeta. Jăl u
vinji ăm napoj kum šă u fužjit, aša ku ave
telă šă u vinji pă oblak ăm nor. Kănd su
ăntoršji Isus, tot Kršćanin kari u murit u fi
skulat dăm morc šă sor afla ku Jăl ăm nor.
Atunšje Kršćani kari ăs inka ăm kust ur fi
răđikac ăm nor šă ur fi ku hejalanc Kršćanj kari
ur fost skulac dăm morc. Jej ur fi toc una ku
Isus akulo. Dă pă aje, Isus u kusta ku asta lumi
ăm savršenă putuljală šă zajedništvo dă erikeš.

387

Isus u igirit kă u da krună alu toc kari
ănkređi ăm Jăl. Jej ur kusta šă ur vladali ku
Dimizov ăm savršenă putuljală dă erikeš.
Ali Dimizov u suduli alu toc kari nu ănkređi
ăm Isus. Jăl lju vărlji ăm pakao, hunđi ur
plănži šă ur kărciji ku đinci ăm duremi dă
erikeš. Fok kari nikad nu su aščinži maj pă
dăparći lju arđi ša vermi nor sta să lji mănăšji.

388

Kănd su ăntoršji Isus, Jăl u uništili dă
erikeš pă Sotona šă kraljevstva aluj. Jăl
lu vărlji pă Sotona ăm pakao hunđi u arđi
dă erikeš, ku toc kari umbla dă pă Jăl maj
benj dă kită să puji ureči pă Dimizov.
Daje kă Adam šă Eva nor pus ureči la
Dimizov šă ur adus greh pă pămănt, Dimizov
u blăstămat šă su ăngănđit să iđizaskă
pămăntu. Ali ăm una ză Dimizov u fašji
nov nor šă nov pămănt kari u fi savršen.

389

Isus šă lume aluj ur kusta pă nov pămănt, šă
ur vladali dă erikeš šă pă kutotu šje ăj. Jăl u
aščerži totă lakrma šă maj mult no fi duremi,
ăntristală, plăns, relji, ili bičišugur. Isus u
vladali pă kraljevstva aluj ku putuljală, šă
điriptači, šă Jăl u fi ku lume aluj dă erikeš.

390

Isus u zăs alu učenici aluj: “Kutotu
autoritetu ăm nor šă pă pămănt u fost
dat mijă. Aša dušjecăvă, făšjec učenikur
dăm tot narodu aša să lji bučuzăc ăm
numilje alu Tata, Fišjoru šă Duhu Svănt,
šă ănvăcălji să puji ureći kutotu šje
vam zăs ju avovă. Ăngănđecăvă kă ju uj
fi ku voj dă erikeš.”
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