
Yisioi Masi mawlud rəwor
1 Dа waxt Awgust qaysar ыkm kərtəy, ki sartosari Rum qəlamraw kы 
xalgvi ruyxat carən.
2 Yət, də Kvirin okimi dawra də Šom awalыng isobot tu.
3 Yanəv kы rəɣ̆d x̆ы wətanər tər ruyxat x̆ati šəxsvak.
4 Yisыf bə cə Nazorai J̌əlilən gəzd rəɣ̆dəy tər ṣ̌ari Bətlami ki də 
Yahudo cəy, tər Dowыt wətan, čizər ki yaw x̆at Dowыtkətor tu.
5 Yaw də Məryamən, ki yar nomzad cə vitыw wəzdəy tər ruyxat x̆ati 
šəxsvak. Məryam x̆at dыǰon tu.
6 Yan də Bətlam yaw zman x̆ak soat bə ɣ̆aty-ət.
7 Yawən vit awalыng wanǰ zman. Yət bə ya kыdaki wəṣ̌tək go, yan 
didiɣ̆dəy ki də mimonxona, yavər ǰay nast, yuti karti yaw rə zraxur.
8 A dət qribiɣ̆ šbыništ tu. Yawišt naɣ̆d də čəroxurga sək mol sar 
alətыw.
9 Yiw tu, ki Xəδowand Fəriṣ̌ta yavər nozil vity-ət nыri Ilohi skav ɣ̆atey. 
Yawišt ɣa ṣ̌ux wəṣ̌təy.
10 Amo Fəriṣ̌ta yavər x̆atəy: «Mə wəṣ̌yəv! Wuzum savər xыš xəbar 
wozomdəy. Yət təy yi xыšiɣ̆i bzыrg kыli xalgvər.
11 Wudg də Dovыt wətan sav nəjotbaxṣ̌ Xəδowand Masi cə nanən 
vitəy.
12 Yaw niṣ̌on savər a-yəm, ki sayišt a-ya wəṣ̌təki də yi zraxur gotəv».
13 Tum x̆nakər də Fəriṣ̌ta ən ǰыr cə ɣəybən kы osmoni ləṣ̌kar ozir 
vity-ət Xəδoyəv stowdəy, x̆atəv:
14 «Sano a-ya bzыrg Xəδoi osmoniər, Sыl-ət safo a-ya bəndai xokiər, 
ki Xəδoyər aziz cəy».
15 Yan Fəriṣ̌taišt to də osmon ɣəyb di-ət ya šbыništ yomanar x̆atəy: 
«Č̣aəv tər Bətlam. Didɣ̆ən ko yaw čiz twətk, ki Xəδowand sakər yaw 
xəbar cə ɣ̆atovodəy».
16 Yawišt strob tər vdək nyəṣ̌təy. Məryam-ət Yisыfəv a-da wəṣ̌təkən ki 
də zraxur cə tu, gotəy.



17 Ya kыdakəv, to wind-ət, a-ya Fəriṣ̌ta qsaəv mərdыmər naql kərtəy.
18 Yət šbыnvi qəsa kṣ̌ыyakər mərdыm kы ayron vitəy.
19 Amo Məryam kы a-yət qəsavi də x̆ы pzыv wodortəy.
20 Yət šbыništ pšətəy x̆ы ǰayr-ət Xəδoyəv šəkrat kərt, ki cə qədrati 
yawən yət tuməv kṣ̌ən-ət tuməv wind, a-ya soxt ki fəriṣ̌ta cə x̆nətыw.


