ДАWЬД У ГОЛЙАТʼ

Дьжмьна ордийа хwә тʼоп кьрьн, кӧ бькьнә шәрʼ.
Әwана wи алийе гәли бун, ле ордийа Исраеле ви али.
(1Пʼадшати 17:1,3)

Ордийа кʼижан мьләти ви али бу?
.......................................................

Жь нава әскәред дьжмьн мәрьвәки qәwат рʼабу һат, наве кʼижани
Голйатʼ бу. Бәжьна wи незики се метьра бу, ль сери жи кʼӧмзьрьһ
һәбу. Зьрьһе жь сьфьр у һʼәсьн жи ле бу, кӧ кʼаша wи зьрьһи wәкә
шест килойи бу. Сәр һетед wи у пьшта wи мәртʼалед сьфьри һәбун.
Рʼьма wи мина лула рʼьсти бу, рʼьма wи незики һʼәфт килойи бу.
Әскәрәки жи чʼәке wи пешийа wива дьбьр. (1Пʼадшати 17:4-7)

Наве wи мәрьве qаwат чь бу, йе кӧ нава әскәред дьжмьнда бу?
.....................................................................................

Әw һат сәкьни, кьрә гази у готә ордийа Исраелийа:«Һун чьма бәр мә
рʼабунә шерʼ? Чьма нә әз фьльстини мә, һун жи хӧламед Шаwул. Һун
жь нава хwә мәрьвәки бьбьжерьн, кӧ тʼәви мьн бькә шәрʼ. Һәгәр әw
мьн алтʼ кә у мьн бькӧжә, әме бьбьнә хӧламед wә. Ле һәгәр әз
сәр кʼәвьм у wи бькӧжьм, һуне бьбьнә хӧламед мә».
Әwи сәрда зедә кьр у гот: «Иро әзе ордийа Исраеле бькьмә сосрәт.
Кʼа мәрьвәки бьдьн мьн у әм һәврʼа бькʼәвьнә шерʼ.»
(1Пʼадшати 17:8-10)

Голйатʼ бона чь готә ордийа Исраелийа, кӧ жь нава хwә мәрьвәки
бьбьжерьн?..........................................................

Гава Шаwуле пʼадше Исраеле у әскәред wи әв йәк бьһист,
жь тьрса рʼьщьфин. Даwьд готә Шаwул: «Бьра жь диндара Голйатʼ
дьле хwәйе мьн сьст нәбә. Хӧламе тә wе һәрʼә у бәр wи бькә шәрʼ».
Шаwул готә Даwьд: «Бәлки тӧ бәр wи нькарби бьки шәрʼ, чьмки тӧ
хорт и, ле әw жь зарʼотийеда гьрти әскәре нава шерʼ ә».
(1Пʼадшати 17:11,32,33)

Даwьд чь готә Шаwул?
..............................................................

Даwьд готә Шаwул: «Хӧламе тә, чахе пәзед баве хwә дьчʼәрандьн у
гава шер йан һʼьрчʼ дьһатьн у пәз дьбьрьн, әз пәй wан дькʼәтьм, мьн
wан дьхьст у пәз жь дәве wан дәрдьхьстьн. Ле чахе һʼӧщуми сәр мьн
дькьрьн, мьн гәwрийа wан дьгьрт, ле дьхьст у дькӧшт.
Ӧса жи әзе сәре әви нәпʼак бькьм, йе кӧ ордийа Хwәдейе зенди
беһӧрмәт кьр». Даwьд гот: «һәгәр Хӧдан Хwәде әз жь ләпе шера у
һʼьрчʼа хьлаз кьрьмә, ӧса жи wе жь дәсте әви нәпʼак хьлаз кә».
(1Пʼадшати 17:34-37)

Чьма Даwьд баwәр бу, кӧ Хwәде wе жь дәсте
әви нәпʼак wи хьлаз кә?
.................................................................

Шаwул гот: «Һәрʼә, бьра Хӧдан тәрʼа бә».
Шаwул зьрьһ у чʼәкед хwә данә Даwьд, ле Даwьд һини wан нәбьбу.
Wи готә Шаwул: «Әз бь вана нькарьм һәрʼьм, чьмки һин нә бумә.
Әзе бь шьвдаре у кәwканийе* һәрʼьм».
(1Пʼадшати 17:38-39) * кәвьр теда дьпʼечʼан у кәwки дькьрьн

Шаwул чь данә Даwьд?
........................................................

Даwьд шьвдар гьртә дәсте хwә, жь дәве чʼем жи пенщ кәвьред
пәʼн бьжартьн, кьрә хӧрще шьвантийе, кʼижанеда тʼьме кәвьр
дькьрьне, кәwкани жи һьлда дәсте дьн у чу бәрбь Голйатʼ.
Әw жи һатә бәрбь Даwьд, әскәрәки жи мәртʼала wи пешийа wива
дьбьр. (1Пʼадшати 17:40-41)

Даwьд чәнд кәвьред пәʼн бьжартьн ?
..........................................................

Голйатʼ незики Даwьд бу. Гава әw дит, жәнандә wи, чьмки әw хортәки
бьчʼук бу. Әwи готә Даwьд: «Тӧ ӧса тейи, те бежи әз сә мә, кӧ пе
шьвдаре у кәвьра тейи сәр мьн».
У әwи бь хwәдейед хwә ньфьрʼ ль Даwьд кьрьн у гот: «Әзе лаше тә
бьдьмә тәйрәдед әʼзмен у рʼәʼwьред әʼрде». Даwьд готә wи: «Тӧ пе
рʼьм, мәртʼал у шуре хwә һʼӧщуми сәр мьн дьки, ле әз пе наве
Хwәдейе ордийа Исраеле тем, кӧ тә иро әwана беһӧрмәт кьрьн.
Хӧдане иро тә бьдә дәсте мьн». (1Пʼадшати 17:42-46)

Даwьд пе чь рʼабу бәр Голйатʼ? .......................................................

Голйатʼ рʼабу у незики Даwьд дьбу, ле Даwьд бь рʼәв чу бәрбь wи.
Әwи дәсте хwә кьрә хӧрще хwә, кәвьрәк дәрхьст у пе кәwканийе
кәwки кьр у рʼаст нәʼтька wи хьст. Кәвьр нәʼтькеда гӧт бу у Голйатʼ
дәвәрʼуйа кʼәтә әʼрде. Бь ви тʼәһәри Даwьд пе кәwканийе у пе кәвьр
дьжмьн әʼрде хьст у кӧшт. (1Пʼадшати 17:48-50)

Даwьд пе чь дьжмьн әʼрде хьст у кӧшт?
...............................................................

Гава ордийа дьжмьна дит, кӧ чаwа мерхасе wан кʼәт, рʼәвин.
Әскәред Исраеле бь дәнге бьльнд пәй wан кʼәтьнун, гәләк qьрʼ кьрьн.
Даwьд бәр чʼәве Шаwул у һʼәму хӧламед wи бьльнд бу. Чахе әwана
жь шерʼ иди вәдьгәрʼийан, жь һʼәму бажаред Исраеле щьмәʼт бь
стьран у рʼәqасе, бь әшq у шайе пешийа wанда дьһатьн у пәсьне
Даwьд дьдан.
(1Пʼадшати 17:51-52, 18:5-7)

Даwьд бәр чʼәʼве Шаwул у һʼәму хӧламед Исраеле чаwа бу?
.............................................................

