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Дешхьалхе

Вай, ваьш даим а Шен бIаьрган лацарехь 
латточу, массо а хIума хуучу Далла гIуллакх деш 
ду. Дела цхьана а хIуманца цецвоккхийла дац. 
Цунна хьалххе дуьйна хIун хир ду хаьа. Забуран 
139-чу назманехь Цунна вайн ерриге а ойланаш,  
уьш хIинца а вайн коьрта чу а яхкале, евза бохуш 
ду; Цунна, вай хIинца а аьлла доцу, вайн дешнаш 
а тоххара дуьйна девза. Вайх дуккха а берш Делах 
алсам тешна хила Iама беза, «маца?» боху хаттар 
Цуьнга кIезиг а деш.

Билггал цу хаттаро долччул дукха вайн синтем 
бойу дела, ас «Маца-те, Дела, маца?» цIе 
йолу книга язъйина, Дала со Iамийнарг шуьца 
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декъархьама. Сайн дахаран дуккха а долчу 
шерашкахь со карзахйийларан а, сагатдаран а, 
дог даларан а синхаамо зуьйш яра. Амма сан 
дахаран зедаларо со массо а хIума хууш Волчух 
тешна хила Iамийнера.

Ас доIа до, шун дегнаш машарх дуьзна хиларна 
тIера, шу Везачу Элана тIедиллина Iаш хиларна 
тIера, хIунда аьлча, Делан Йозанашкахь бохуш 
ма-хиллара, шун денош Цуьнан ондачу карахь 
лаьтташ ду (Забур 30:16).

Маца-те, Дела, Маца?
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Сатийсар а, тешам а

«Ткъа со Хьох теша, Веза Эла. Аса 
олу: «Хьо ву сан Дела». Хьан карахь ду 
сан дахаран денош. Сан мостагӀийн 
карара а, суна тӀаьхьабевллачех а со 
кӀелхьарваккхахьа».

ЗАБУР 30:15-16. АМР

Дезачу йозанийн кху декъехь назмаалархочо 
ша Делах тешна хиларх лаьцна боху, Цо ша 
паргIат ца воккхуш вуьтур воцийла а, тIаккха иза 
шен хеннахь дийр дуйла а хууш. Цуьнах тешам 
болчун бен олийла дац: «Хила дезаш дерг а, иза 
маца хила деза а, Хьох бен доьзна дац».

Со хIинца кхетта, хьо Делах тешам болуш волчу 
хенахь, ахь са цагатдо цхьадолу хаттарш жоьпаш 
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доцуш дисарна. Вай, ваьшна цхьа хIума дарна, 
Деле, Цуьнга Шега хан харжа бакъо яла еза, 
тIаккха, нагахь ваьшна цхьа хIума хууш дацахь,  
Цунна кхоччуш массо а хIума хууш хиларх теша 
а деза. Цунна вайн дахарехь хIун а, маца а хила 
деза хаьа.

Вайна ваьшца уггаре а тамашийна хIуманаш 
нийсса хIинцца хила лаьа, тIаьхьа а доцуш. Амма 
и нийса дац. Вайна дуккха а гIолехь ду, лууш дерг 
хIинцца а доцуш, ткъа Дала билгалъяьккхинчу 
хенахь кхочушхилар. «Тешар сатуьйсуш долчунна 
тӀехь латтар а, ца гуш долчух шеко йоцуш хилар 
а ду» (Iебархошка 11:1). Шуна гуш ма-хиллара, 
вайн тешаран стоьмаш даим ца бовлу цу сохьта 
гучу. 

Вайн Делах тешна хиларна, Цо вайн лаам муха 
а, маца а кхочушбийр бу ца хаар а юкъадогIу. 
«Дела цкъа а тIаьхьа ца вуьсу», – олу вай. Амма 
Иза цкъа а сих а ца ло. ТIаккха хIунда хаьий 
шуна? ХIунда аьлча вай Цо дечуьнга сатуьйсучу 
хенахь, Цо вайн тешар чIагI а до, сатуьйсуш дерг 
схьаэцарна кеч а до.

Дукха хан йоццуш, тхан ГIуллакх дарна 
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материальни гIо деш болу, цхьа доьзал чолхечу 
финансови хьолахь нисбеллера, уьш дагахь а ца 
хилла йолчу налогех мах дIабала безаш бара. И 
налог дIаяла еза хан, 15-гIа апрель яра. Делах 
дегайовхо а йолуш, Цуьнгара тамашийначу 
хIумане са а туьйсуш, цара къаьсттина сагIина 
хIума елира тхан гIуллакх дIакхехьарна, тIаккха 
14-чу апрелехь царна налогех мах дIабала дезаш 
долу ахча нисделира.

«Дала и ахча 1-чу я 5-чу апрелехь хIунда ца 
делла? Дала наггахь тIаьххьара де я ур-атталла 
тIаьххьара минот тIе кхаччалц стенна ладоьгIу?» 
– хоттур ду аша. Бахьана дуьххьалдIа ду: Иза 
вайна тешам хиларан урокаш луш ву. Тешам 
да-ненера тIаьхьенашка болуш бац – тешамна 
Iемаш хуьлу! Ткъа иза, зерах чекхдуьйлучу 
хенахь Iема. Зерах чекхдовларца, вай юха а, 
юха а Делан тешаме хиларх тешна хуьлу, Цуьнах 
догйовхо хиларца бен, вай кхоччуш вешах 
тешам хиларх совца а совцуш, Цунах алсам 
тешам болуш хуьлу.

Иштта, Дала билгалъяьккхинчу хене сатийсаро, 
вай Цунах тешам болуш хила Iамадо. Нагахь Цо 
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сихха вайн хIора дехар кхочушдеш делхьара, вай 
хийцалур дацара. Сатийсар а, тешам а агIонах 
агIо а тоьхна доьду.
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Шен хеннахь

«Ас шен хеннахь догӀанаш доуьйтур ду шуна» 
(Iамалъяр). Кхин а яздина ду: «Дика дан кӀад ма 
лолаш. Нагахь вай дика дан мало ца яхь, тӀейогӀур 
ю и хан, ваьш динчу гӀуллакхийн кхиамаш вайна 
карош» (Галатахошка 6:9, АМР). Кхин а: «Цундела 
Делан нуьцкъалчу куьйга кӀел дуьйла, Цо Шен 
хенахь ойур ду шу» (1 Кипин 5:6).

Ткъа маца тIекхочу и «шен хан»? «Шен хан», 
вай вешан хьал цхьалхадаккха кийча а, иза Де-
лан Iалашонца цхьаьнадогIучу хенахь а тIекхочу. 
Делан хIора стагана Iалашо а ю, дериге дуьненна 
йолу юкъара Iалашо а ю.

Суна, сан Далла гIуллакх дарехь цхьа а хIума 
хуьлуш доцу, со чIогIа дог доьхна хуьлуш хилла 
хан дагайогIу. Суна Дала со кхайкхам бан хьаьхна 
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юйла хаьара, амма сан цхьа а аьтто ца болура. Со 
хIинца чIогIа дукха сатуьйсуш ю аьлла хеталора. 
Со гIуллакх дIакхехьа кийча хиларан синхаам 
болуш яра. Дала соьца боккха болх бинера, 
тIаккха хIинца со кхоччуш ца кхетара, гIуллакх 
цхьана меттара меттах хIунда ца долура-те. Суна 
айса Деле иштта хеттар дар дагадогIу: «Дела, Хьо 
кхин а стене сатуьйсуш ву-те? ХIара хан кхаччалц а 
кийча яц-те со?» ТIаккха хIара дара Цо суна делла 
жоп: «Хьо кийча ю, ткъа хьан Далла гIуллакх 
дарехь дакъа лоцуш хила беза кхин берш, хIинца 
а кийча бац. Со хIинца а цаьрца болх беш ву, 
тIаккха хьан жимма цаьрга собар дан дезар ду».

Гой шуна, Дала адамаш охьа ца теIадо, сих а 
ца до уьш, цаьргара цхьа а хIума хилар тIе а ца 
дуьллу, цаьрца манипуляци а ца йо, нуьцкъа цхьа 
хIума а ца дойту. Цо хIума дарна меттахбоху, иза а, 
важа а дар дIа а хьедо, амма хIинца адамо сацам 
бан беза, ладогIий-те Деле, аьлла. Цхьаволчунна 
дерриг а Делан кара дIаделла дIахIотта кIезиг, ткъа 
цхьаволчунна дукха хан еза. ТIаккха нагахь Дала 
цхьана юкъарчу гIуллакхна адамийн тоба кечъеш 
елахь, кечбаларан процессехь цхьаберш вукхарел 
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хьалхабевлла хуьлийла ду. Цу гIуллакхо билгалйолу 
чолхе меттигаш кхоллайолуьйту, юкъара гIуллакх 
дарна тIекхайкхинчу адамашна дукха хьолахь я 
Делан Iалашо а, я ур-атталла вовший а ца девза 
дела.

Гуш долу масала далор ду ас. ЙоIа Деле шена 
майра воьху. ТIаккха Дала цуьнан дехар тергаме 
а эцна, цуьнан даго тIеоьцун волу, майра кечвеш 
ву, амма иза сатийса кIадло, цунна-х ма ца хаьий, 
Дела, куьйгаш тIекIел дехкина охьахиъна Iаш а 
воцуш, ткъа тIевирззина цуьнан хин волу майра 
кечвеш  вуйла. Хила тарло, цо Деле цунна майра 
хила Iийсана тIаьхьахIиттинчарах верг а, цу тIе 
динан гIуллакх дан хьаьхна верг а воьхуш ву. Дехар 
дина ду, Дала иза тергоне а эцна, тIаккха хIинца 
йоIа цуьнан спецзаказ кхочушъяллалц, сатийса 
деза. Цу тайпана тешаш берш цхьана буьйсанна 
гучубовлуш-м ма боций. Амма коьртаниг: Делан 
цуьнан хьашт долу стаг волуш хилар ду.

Дэйвна со тоъал сиха нисъелира, иза цо Деле 
цхьа а къаьсттина дерг доьхуш тIедиллар ца до 
дела хилира. Цо шеца йогIуш йолу а, цуьнгара гIо 
оьшуш йолу а зуда нисъялийтар бен ца доьхура. 
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Цо цунах лаьцна цхьа шо гергга доIанаш динера. 
Тхойшиъ вовшийн довза а девзина, пхоьазза 
вовшийн гар а нисделла, цхьаьнакхийтира. Дэй-
ва тхойшиъ дуьххьара девзинчу дийнахь дуьй-
на со шена хьажийна юйла хаьара бохура, амма 
шега ярах лаьцна ца хьахийра, со сихъярх кхера 
цаялийтархьама. Ткъа со маре йигначул тIаьхьа 
кхо кIира даьлча, иза со билггал цуьнгара гIо 
оьшуш хиларх кхийтира, сан кIезиг йоцу халонаш 
йолу дела. Иштта, ала мегар ду, цунна цуьнан 
доIанна сихха жоп хиллера, делахь а цуьнан 
дуккха а хIума лан дезнера, со хийца а луш, сайн 
къизачу дIадаханчу гIайгIанечу тIаьхьалонех 
паргIатъяллалц.

Далла Дэйв тоъал онда стаг вуйла а, цо, цуьнан 
дахарехь со гучуяларца хир йолу халонаш ловр 
юйла а хаьара, цундела Цо цуьнан дехарна иштта 
сиха жоп деллера. Дэйв суна гIо дан кийча вара. 
Нагахь иза, цуьнан хин йолу халонаш лан кийча 
волчу хьолехь вацахьара, я цо Деле цунна мелла 
а кхачаме зуда хилийтар дехнехьара, цуьнан, 
со хийца а елла, цунна ган луучу кепара хилла 
дIахIотталц сатийса дезара.
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Кхетийша: вай вешан дехарш кхочушхиларе 
сатуьйсуш долчу хенахь, Дела вайна тIехь болх 
бина а ца Iаш, амма вайн дехарш кхочушхиларна 
тIехь билггал йолу роль ловзош болчу нахана 
тIехь а болх беш ву. ТIаккха тешаран бен яцйойла 
дац сатийсаран хан.

Ткъа хIинца материальни халонаш 
цхьалхаяхарна тIехь пайда оьцур вай «шен 
хеннахь» бохучу дешнех. «Сан хьоме доттагӀа, ас 
доӀа до, хьо могуш-маьрша хилийтар а, массо а 
агӀор хьан дика хилийтар а доьхуш, хьан синан 
агӀо дика ма-хиллара» (3 Яхьъяс, 2). Гой шуна, 
Дала вайн кхиаме хилар, вайн гIеметтахIоьттина 
хиларца доьзна нисдо. Кхечу дешнашца аьлча, 
вайн са кхиаме мел ду, оццул кхиаме хир ду вай а. 
Ткъа вайн са кхиаме хуьлу, вай массо а хIуманна 
тIехь Делан лаамца реза хилча.

ГIеметтахIоьттина хилар – иза процесс ю, тIаккха 
цо хан хилар тIедуьллу. Цунна мел хан дIагIур ю, 
иза вай Деле мел лаамца ладугIуш а, Цо бохург 
кхочушдеш а хиларца доьзна ду. Дала вайга 
заза доккхуьйтур дац, нагахь вай заза даьккхина 
хила кийча дацахь, Цунна вай чIогIа дукха деза 
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дела. «Дика дан кӀад ма лолаш. Нагахь вай дика 
дан мало ца яхь, тӀейогӀур ю и хан, ваьш динчу 
гӀуллакхийн кхиамаш вайна карош» (Галатахошка 
6:9). «Шен хан» вай ваьш доьхуш дерг схьаэца 
кийча хиларх Дела тешна волчу хенахь тIекхочу, 
ткъа вай ваьш кийча хилар лоручу хенахь а доцуш. 
Декъалалла шортонца хиларо адам дозалле 
дойла ду. Цундела мегаш дац керла тIевирзинарг 
динан тобанан коьрте хIоттор, цуьнан хIинца а 
синан лакхалле гIеметтахIоттар гулделла доцу 
дела, тIаккха цу дIахIотторан иза бIокъежна войла 
долу дела а (хь. 1 Тимапига 3:6).

Массо а хIуманан шен хан ю, тIаккха вай 
Делаца цхьаьна гIулчаш еш делахь, вай кхоччуш 
кхерамазаллехь ду. Ас доIа до Делан лаамца а, 
Цуьнан хенаца а догIуш деш-леларна тIера, Цул 
хьалха а ца дуьйлуш, цхьа а гIулч тIаьхьа а ца 
дуьсуш.
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Билгалйина хан

Мурдаша Iийсага тIаьхьарчу заманах 
лаьцна хаттарш дира, тIаккха Цо цаьрга Дас 
Шен олаллица а, Шен харжамца а ехкинчу 
хенех лаьцна хаа церан гIуллакх дац, элира (хь. 
Векалийн 1:6-8).

Мурдашна-м Цо лаьттахь пачхьалкх кхуллур 
ю ма лорура, цундела цара Цуьнга Цо Исраилан 
пачхьалкх маца юхаметтахIоттор ю-те хоьттура. 
Iийсан уьш Иза синан лакхалле пачхьалкх 
чIагIъян воллуш хиларх а, тIаккха Цуьнан 
пачхьалкх царна чохь хирг хиларх а кхето аьтто 
ца белира. Делан Йозанаша вайга, хьекъалалла 
доцу хаарш, кхераме хиларх схьахьедо. Нагахь 
Iийсас мурдашка Ша Шен пачхьалкх дIахIоттон 
йолу нийса хан маца хир ю аьллехьара, иза 
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бохамца чекхдаьлла хуьлийла дара, уьш Цуьнан 
пачхьалкх бохучух ур-атталла кхеташ а боцу 
дела.

Вайна иза я важа хилам маца хир бу хаа лууш 
хуьлу, амма Делан даим дац иза дIадоьллийла, 
хIунда аьлча вайн цу хааршца нийса Iуналла 
дан тоъал хьекъалалла доцу дела. «И хаам 
дӀаязбе, хӀунда аьлча Ас дӀахоуьйтун дерг 
билгалъяьккхинчу хенахь бен кхочушхир дац. И 
хаам чаккхенах хьаьгна бу, иза харц хир бац. Иза 
кхочушхилар вайна дахделла хетахь а, цуьнга 
ладугӀуш хила. Иза билггал хир долуш ду, иза 
хьелур дац» (Хьабукъа 2:3, АМР). Гойтундолчун 
кхочушхилар хьелур дац цхьана денна а.

Далла маца хIун хила деза хаьа, ткъа вай 
цуьнца муьтIахьхила деза, Делан хьекъалаллах 
тешна хила деза, тIаккха Цо, Ша и дан ваIда 
дина хилча, иза дийриг хиларх жимма а шек 
хила а ца деза. Дала вайн лаам кхочушбаран хан 
эрна билгалъеш яц, цунна вуно чIогIа бахьанаш 
ду. Нагахь, эр вай, цхьаммо хьуна билгалйинчу 
хенахь вовшахкхета хан йиллинехь, тамаш бу-
кх хьо цу стагаца цо йиллинчу хенал хьалха 
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вовшахкхетахь. ТIаккха кхузахь хIумма дойла 
а дац. Иштта Дала а хIора хиламан шен хан 
билгалйина, цуьнан маьIна ду, вайн дахаран 
тайп-тайпана хаттарш Цо билгалйинчу хенахь 
цхьалхадаьхна хир ду. ТIаккха вай дIа а тийна, 
собаре сатийса деза, хIетте а дерриг билгалйинчу 
хенахь хир долу дела, кхин хьалха а доцуш.
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Хьаьхна хилар

Дала цхьаъ цхьа гIуллакх дан тIе а кхайкхина, 
цунна Дезачу Синан ницкъ а белла, тIаккха и 
гIуллакх дан дIавохуьйтуш йолу хан, кхаа муьре 
екъа мегар ду. ТIаккха наг-наггахь и муьраш тоъал 
еха хуьлу, нагахь Делан цу стагана къаьсттина 
Iалашонаш елахь. Къаьсттина Iалашонаш бохург, 
иза дерриг дуьненна вевзаш хир ву бохург дац, 
иза, цо дуккха а долчу адамашна Iаткъам бийр бу 
бохург ду. ТIаккха хIинца вай цу муьрех хIораннах 
а лаьцна дуьйцур ду: хьаьхна хилар, даьтта 
хьакхар, харжар.

Дала стаг тIекхойкхучу хенахь, иза цунна 
кхоччуш цецвоккхуш хуьлийла ду, я, бIостанехьа, 
цунна хIинцале хууш дара, Дала ша цкъа цу 
гIуллакхна тIекхойкхур вуйла. Цкъа ас ешнера, 
США-н президентех цхьаммо шен интервьюхь 
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дуьйцура, хIинца а къоначу хенахь иза Америкин 
президент хилла дIахIотта лууш хиларх, тIаккха 
цунна цкъа иза хирг хилар а хаьара.

Сан хьокъехь долчух лаьцна аьлча, Дала суна 
со хьаьхна хилар дIадиллинчу хенахь, со кIезиг 
цец цаяьллера. Иза иштта хилира. Цкъа Iуьйранна, 
со дIаюьжучу метта тIе хIума тосуш йоллучу 
хенахь, Везачу Эло соьга элира: «Ахьа Сан Дош 
массанхьа а кхайкхор ду, тIаккха хьан кхайкхамаш 
аудиокассеташкахь дIасабаржийна а хир бу». Иза 
багара арадолуш долу аз дацара – и аз сан кийрахь 
хезаш дара, къаьстташ а долуш. Цу муьрера дуьйна 
суна сайн хьажийна хилар хаьара, тIаккха Делан 
Дош кхайкхо лаар чIагIлуш а дара.

И де тIекхаччалц суна сайн хьажийна хилар ца 
девзара. Амма дIадаханчуьнга юхахьоьжуш, суна 
сайн дахаран некъан бохалла бехкина цхьамзанаш 
билггал цу агIор гойтуш хилар гира. Масала, суна 
даим а сайн ойланаш дагахь а, йозанца а йолчу 
кепашкахь къаьсташ а, кхеташ а гайта хаьара. 
Со хIинца а школехь доьшуш яра, сайга халонаш 
цхьалхаяха гIо дар доьхучу хенахь. ХIетахь дуьйна со 
адамашна церан дахар низаме дало гIо дан лааро 
зуьйш яра. Школа чекхйоккхучу дийнахь соьга 
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арахецархошка некъана аьлла дош алар дийхира, 
цу тIехь уьш сийлахь гIуллакхаш даре тIекхойкхуш 
бара. Школа чекхъяьккхича со психологана деша 
ойла йолуш яра, адамашна профессиональни гIо 
дархьама.

Шераш дIаоьхура, сан Везачу Элаца йолу 
юкъаметтигаш мелла а юххера хуьлура, амма 
цуьнца цхьаьна, со сайн халачу дIадаханчуьнца 
доьзначу ладамечу халонаша бала хьегуьйтуш 
яра. Цу хенахь сан хIинца кхо бер дара. ДагадогIу 
суна, суьйранна кIирандийнан динан гIуллакх 
дарера цIа а еана, бераш дIа а дийшийна, цIа 
кхоччуш тийналле даххалц, ладоьгIуш Iара со. 
ТIаккха со дивана тIе охьа а йижина, цу тийналлехь 
сайна хезначу кхайкхаман дешнаш юхаолуш Iара, 
суо динан тобанан цIийнахь кафедрина хьалха 
хиларан сурт а хIоттош. ХIетахь со, сайна цунах 
лаьцна иштта ойла ян хIунда лаьара ца кхетара, 
амма хIинца иза атта кхетадойла ду.

Шуна шайн хьаьхна хилар муха дIаделлало 
доьзна доцуш – цIаьххьана я кIез-кIезиг, цу 
муьрера дIа кечам баран зама дIайолало.
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Даьтта хьакхар

Кечдаран заманахь даьтта хьакхар кIез-кIзиг 
паргIат дер ду. Даьтта хьакхар – иза вай хьаьхна 
долу хIума кхочушдан хьуьнаре деш болу Дезачу 
Синан ницкъ бу. Дезачу Сино Iама а до, нис а 
до, даз а до, чIагI а до, гIо а до вайна. Цо вайх 
Хьолахочунна пайда эца мегар йолу пхьегIаш 
йо. ТIаккха и процесс дуккха шерийн дохалла 
дIагIойла ду.

Дагаваийтийша Муса. Цунна ша шен халкъ 
мисархойн лоллера паргIатдаккха хьаьхна вуйла 
хаьара. И гIуллакх дан чIогIа тIеверзарца, цо 
исраилхошна ницкъ беш волу мисархо вийра. 
Цул тIаьхьа цуьнан пана аренгахь къайлаваьлла 
лела дийзира, цигахь цо шовзткъа шо даьккхира, 
бежанаш а кхобуш, Делан некъаш а девзаш, 



Даьтта хьакхар

24

ша муьтIахь а веш. Иза зедалар дауьйтуш вара. 
Кечам бар а, зедалар а, муьтIахьхилар а доцу 
стаг шена ма-хетта деш-лелаш хир ву. Цо Дала 
билгалъяьккхинчу хене сатуьйсур дац.

Вай ваьш хьаьхна долу хIума кхочушдан кхиаме 
кечам мел бо, Дезачу Синан ницкъ алсам Iенар бу 
вайна тIе. Дагаваийтийша Юсуп: иза Дала, эзарнаш 
адамаш мацаллин Iожалх кIелхьардахархьама, 
Мисаран урхалле хаьржина вара. ХIинца а кIант 
волуш, цо воккхаверца шен вежаршка шена 
гина цунах хин долчух лаьцна пайхамаралле гIе-
наш дуьйцура. Ткъа вежарий шаьш жимах волчу 
вешина хьалха охьатеIа дезарна баккхий ца бера, 
тIаккха цара иза лолле дIавоьхкира.

Шен гIенех лаьцна дуьйцуш, Юсупан дагахь 
цхьа а вон хIума дацара. Иза масале кIант вара, 
амма цунна шен гIенаш ца дийца хьекъалалла 
ца тоьара. ТIаккха цуьнан халонаш йолаелира. 
Амма и халонаш Дала цунна диканна ерзийра: 
иза хьекъалаллах вуьзира. Зераша Юсуп шен 
хьажийна хилар кхочушдарна кечвинера. Цунна 
цуьнан вежарша йина а ца Iаш, амма цуьнан 
шайх тешам болчу доттагIаша а ямартло йинера. 
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Цунна эладита а дина, харц кхел а йина, цхьа а 
доцчунна тIера таIзар динера, тIаккха цуьнан 
дуккха а шерашкахь сатийса дийзира, цуьнан 
гIенаш кхочушхилале хьалха.

Схьахетарехь, вайх хIораннан а дахарехь, вайна 
хьекъалаллах дуза а, хийцадала а гIо деш йолу 
халонаш хуьлу. Цара вай хиндолчунна кечдо, 
дехчина а до, ткъа цо вайна кхин дIа хин долчу 
зерашца ларо гIо дийр ду. Амма хIара кегаре ма 
де: халонаш вайна иблисо кхуллуш ю, Дала еш 
яц. Иблисо вай хIаллакдархьама массо а хIума 
до, ткъа Дала дерриге цуьнан гIертарш вайна 
пайдехьа дерзадо. Юсупа иштта ала а элира 
шен вежаршка: «Шуна дагадеара суна зулам 
дан, амма Дала цунах дика болх хилийтира» 
(Доладалар 50:20).

Дала со кхайкхамаш бан хьаьхна йинчу 
хенахь, сан доьзалан декъашхой а, доттагIий а ца 
тийшира сох, тIаккха суна суо чIогIа цхьа йолуш 
хилар хааделира, суна халахийтира. Бакъдерг 
аьлча, со цу хенахь кIоршаме а, импульсе а, тIех 
тIейирззина а яра. Амма и бала, кечваран заманах 
чекхволучу, хIораммо а хьоьгу.
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Нагахь шуна шайн иштта халонаш яц аьлла а, 
ур-атталла шаьш чIогIа бакъахьара а ду моттахь, 
дIахьедан лаьа суна: шуна шайх лаьцна кIезиг 
йоцу тамехь йоцу къайленех лаьцна дерг схьаэцар 
хьалха лаьтта! Ткъа цкъачунна хаалаш «Цундела 
Делан нуьцкъалчу куьйга кӀел дуьйла, Цо Шен 
хенахь ойур ду шу» (1 Кипин 5:6).

Тахана сан сайн Далла гIуллакх дар 
хьалакхиаран этапаш къаьстташ схьакъастайойла 
ду, уьш сан сайн юьхьша хьалакхиаран этапашца 
чIогIа йоьзна ю, царех хIораммо а шайца Дезачу 
Синан ницкъан керла барам дIакхоьхьура.

Делан Йозанийн цIахь йо урокаш

Динан гIуллакх дIакхехьа сан кечъяларан 
хьалхара этап, Дала соьга дика ахча луш болу 
болх Iадбита аларна тIера йолаелира, болх беш 
хилча соьга кечъяларна оьшшучул хан ялалур 
йоцу дела. Ас Цуьнга ладуьйгIира, тIаккха тхуна 
тIедогIуш дерг шозза жимделира. Дала даим а 
тхан хьашташ меттахIиттадора, амма ма-дарра 
аьлча уьш «ялта ца хилла шераш» дара.
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Со цIахь Делан Йозанийн урокаш яла йолаелира, 
тIаккха иза пхеа шаре гергга дIадахара. Хьалхарчу 
шиъ-ах шарахь ас кIиранах цкъа кхайкхам бора, 
амма адамаш оццул дукха догIуш хиларна, 
занятеш шозза дIакхехьа дийзира: Iуьйранна а, 
суьйранна а. Ахча тоьаш ца хиларо со Дэйвца 
охьатеIадора, амма цу урокех суна цхьа цент а 
догIуш дацара.

Ас кхайкхамаш бечохь 25 стаг гергга вара хIора 
урокехь, амма царна сагIина хIума яла ца лаьара, 
шайна тхан тоъал ледара финансови хьал дуйла 
хуъушехь. Ишттачу тергоно дог дохадора сан, 
амма оццу хенахь сан ойланаш цIанйира. Ас 
кхин дIа а хьоьхура тIаккха иза ахчанан дуьхьа 
а ца дора. Цкъаццкъа сан сайн цатам хилар а, 
эргIадъялар а охьатеIо дийзира, амма эххар а 
со кхийтира, дерриг а хуьлуш дерг Дала хьалххе 
дуьйна билгалдаьккхина дара. Цунна дерриг а 
тхуна ошуш дерг хьан а, мухачу кепара а латтор 
ду суна хууш хила ца лаьара. Цунна сан хьашташ 
кхочушдеш долу цхьаъ бен доцу хьоста Ша хилла 
дIахIотта лаьара, цундела сан сатийса дезара, 
суна кIелхьаръяла луучу, чолхечу хьелашкахула 
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чекх а юьйлуш. 
Дуккха берш билггал иштта лела а лела. 

Уьш тIекхайкхина бу, амма хIетте а царна 
халонаш лан а, кечдарах чекхдийла а ца лаьа, 
цундела тIекхайкхинчарах хаьржинарш хуьлий 
дIа ца хIуьтту. «Кхайкхинарш дуккха бу, амма 
хаьржинарш кIезиг бу» (Маттай 20:16). Цкъа 
суна цхьана кхайкхамхочо Дезачу Йозанийн 
хIара меттиг иштта кхетош хезира: «Кхайкхинарш 
дуккха бу, амма шайн хьаьхнарг кхочушдан 
дерриг оьшург дан реза берш цхьаберш бен 
бац». Ткъа дан дезарг хIун ду? Цунах лаьцна 2 
Тимапига 2:15 аьлла ду – «Делан къобалдар 
хьайна хилийтархьама, хьайн ницкъ кхочург 
дерриг а делахь. Цхьанна а агӀор эхь хетийла доцу 
дика белхало санна хилалахь, билггал бакъдолчух 
лаьцна долу дош ма-дарра нийса а хьоьхуш».

Ас сайн цIахь ткъе пхеа ладогIархочунна Дош 
кхайкхочу шерашкахь Дала суна сайн хиндолчу 
динан гIуллакх дIакхехьарх хьакхалуш долчу 
дуккха а хIуманна Iамийра со.
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Книгийн терхи тIехь нисъялар

ТIаккха, кхоччуш цхьа а хIума хуьлуш доцу, шо 
деара. Дала соьга элира: «Кхин урокаш дIа ма 
кхехьа, Со цхьа керла хIума деш ву». ТIаккха сан 
цIаьххьана и цIахь еш йолу занятеш дIакхехьа 
муьлхха а лаам дIабелира. Цул хьалха дукха хан 
йоццуш тхан бер хилира. Сан даго со Делах нийса 
кхетта хилар хьоьхура суна. И нисделлачу хьелаша 
а тIечIагIдора. ТIаккха цхьаъ бен дацара суна эхь 
хетуьйтуш дерг: адамаш эххар а хIора кIиранах 
тхуна жимма сагIина хIума луш хилла дIахIиттира. 
Луш дерг тайп-тайпана дара: 15 тIера 50 долларна 
тIекхаччалц, амма баттахь дикка гуллора. Ткъа 
хIинца, кечъяран рогIерчу этапе ялархьама, ас и 
ахча тIедогIу хьоста дIатаса дезара.

И муьтIахьхиларан сийлахь гIулч кхочушъярца, 
со цхьана доккхачу хIумане сатуьйсуш яра! Амма 
денош а, беттанаш а дIаоьхура, ткъа хуьлуш хIумма 
а дацара. Сан кхайкхам бан цхьа а аьтто ца белира. 
Дуккха а долчунна тIехь и шо сан дахарехь уггар а 
хала дара. Со хаттарша хьийзайора: со хIетте а Делах 
нийса ца кхетта те? Хила тарло, сан хьажийна хилар 
– сан фантазин стом бен бац? Кхочушхир юй-те сан 
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ойла? ХIун ду-те ас цуьнан дуьхьа дан дезарг? Амма 
Дала суна даим а изза жоп лора: «ДӀа а совций, Со 
Дела вуйла хаийша» (Забур 45:11).

Дала билгалдина сахьт тIекхачаре сатийса хала 
хуьлу. Цу хенахь, со, айса хIинца шуьга дуьйцуш 
долчу, дерригенах кхеташ яцара. ДIадаханчуьнга 
юхахьоьжуш бен ца кхета, берриг а хиламаш 
вовшашца боьзна хиларх. Сан, Дала со книгийн 
терхи тIе йиллина йолчуха болу, битам бара. 
Ишттачу муьрашкахь цхьа а хIума хуьлуш дац 
аьлла хетало, амма ма-дарра аьлча кхочушхуьлуш 
дуккха а хIума ду, дуьххьалдIа вайна и ца го. Цу 
хенахь вай хьалакхуьуш а, хийцалуш а, цIанлуш а 
ду, вайн тешар а чIагIлуш ду.

ТIаьхьадогIу пхи шо
ХIара сатийсаран шо чекхдолучу хенахь, со Дэйвца 

хIинца, Сент-Луисан йистехь хIинцца дIаеллаеллачу 
керлачу динан тобане лела дуьйладеллера. Иза 
жимо динан тоба яра, цига ткъе итт адам гергга 
лелара, амма тхойшиъ, Далла тхо билггал цигахь 
гуш хила лууш хиларх тешна дара. Жимма хан яьл-
ча, соьга кху динан тобанехь еарийн деношкахь зу-
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дарийн гулам дIакхехар схьахьедира. Иза Дала суна 
хьажийначу динан гIуллакх даран рогIера хIума 
дара. Иштта тIееара Цо билгалйина йолу хан.

Дала декъалдира сан дIадолор, цу 
цхьаьнакхетаре гуллуш болу зударий сихха 
алсамбийла буьйлабелира, тIаккха кестта хIора 
кIиранах 400 зуда гуллора. ТIаккха со динан 
тобанан Iуналхочун гIоьнчан даржехь болх беш 
дIахIоьттира. Оццу динан тобанехь со Делан 
Йозанийн школан хьехархо хилла дIахIоьттира. 
Динан тоба, Сент-Луис гIалахь трансляци йинчу, 
сан дуьххьарлерчу радиопрограммин спонсор 
хилла дIахIоьттира.
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Харжар. «Дахар Дашехь» 
дIадолало!

Ас хIинца дийцина шуьга, Дала дуьххьара сан 
хьажийна хиларх лаьцна соьга со мотт дIалуьстуш 
йоллучу хенахь, аьлла хилар. Цхьадолчу 
декъанна иза хIинца а сан кечъяран заманахь 
кхочушхиллера, амма доккхачу хьесапехь цуьнан 
кхочушхилар хIинца а хьалха дара. 

Цкъа доIа дечу хенахь,  Везачу Эло Дезачу 
Йозанийн цхьана меттигна тIе гайтира суна: 
иза Пилапхошка дахьийтар 2:16 яра. Цигахь 
бохуш ду: «дахар луш болу кхаъ царна дӀа а 
кховдош…» (АМР). Цу дийнахь дуьйна со сайн 
радиопрограмма ерриге Америкехь ладугIуш 
хиларх ойла еш дIахIоьттира.

Цу муьрехь цхьана а радиостанцино 
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транслировать еш яцара сан программа. Со сан 
гIалина гена йоцчу кхечу гIаланашка кхайкхамаш 
бан кхойкхура. Амма суна сов дерг лаьара. Суна 
сайн ойла, суна дуккха а йоккхаер дохьучу, айса 
динан гIуллакх дIакхоьхьучу «Дахар» динан 
тобанехула кхочушхир ю моьттура. Амма Делан 
кхин Iалашонаш яра.

«Стага шен даг чохь хӀума дан лору, амма Везачу 
Эло цуьнан гӀулчаш билгалйоху» (Кицанаш 16:9). 
Сан план яра, тIаккха суна иза Делан планаца 
йогIуш ю аьлла а хетара, делахь а Дала соьга 
элира: «Кхузахь Аса хьогахула Сайна кхочушдан 
лууш долу дерриг а кхочушдина. Ткъа хIинца 
Суна хьан гIуллакх дар къилбаседе а, къилбе а, 
малхбале а, малхбузе а дIасадаржа лаьа». Со, аса 
динан тобанан арахьа «Дахар Дашехь» цIе йолуш 
гулам боло безаш хиларх, кхийтира. Со еххачу 
хенахь дуьхьалъяьлла Iийра цу ойланна, амма 
эххар а суна и ойла Делера еана хилар хааделира. 
Нагахь со хIетте а галъяьллехь,  тIаьхьарчу итт 
шарахь со тIекхиъначу дерригенах ериг хиларх 
кхетара. Сан кхерам бара.

Эххар а Деле ла а доьгIна, ас динан тобанера 
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болх битира. Цу дехьайолучу заманахь, Дала, Ша 
хIинца со хоржуш хилар, я кхечу дешнашца, со 
сайн хьажийна хилар кхочушдархьама дIакъастош 
хилар гайтира. Суна айса хIинццал деш долчу 
дерригено там хуьлуьйтура, делахь а, хIетте а иза 
кечъяр бен дацара. Цу некъахь йоккхучу хIора 
гIулчаца жоьпаллин мохь алсамбуьйлура, амма 
цуьнца цхьаьна Дезачу Сино луш болу ницкъ а 
алсамбуьйлура.

Векалийн цIе йолчу книгин 13-чу коьртан 2-чу 
аятехь бохуш ду, тешачара цхьаьнакхетта доIа 
дечу хенахь, Дезачу Сино цаьрга, ПахIал а, Барнаб 
а Цо уьш хьажийна гIуллакх кхочушдархьама, 
дIасакъаьстина вахийта омра дира. ХIетталц а 
церан гIуллакх даро дика стом бохьура, амма 
Дала иштта аьлла де тIедеара: «Билгалдина сахьт 
тIекхаьчна».

Суна шу тешо лаьа, шун ойла кхочушхир ю, 
амма Дала билгалйинчу хенахь. Ткъа нагахь Цо 
шу гIуллакх дарна тIекхайкхинехь, и хьажийна 
хилар а Цо билгалйинчу хенахь кхочушхир ду. 
Шун денош Цуьнан карахь ду.
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Шу сатийса кIад-м ца делла?

Нагахь шу хIинца еххачу хенахь сатуьйсуш а 
долуш, тIаккха цхьа а хийцамаш гуш а дацахь, 
сатийсаро кIаддо хир ду шу. Сатийсаран керлачу 
кепан хьокъехь хьехам бан лаьа суна. Инжилан 
Марка дIаяздинчу декъан 4:26-27 боху, вай 
латталелорхо санна, собаре хила деза, цо хIуш 
дIадоь, тIаккха зIийдигаш гучуйийларе сатуьйсу. 
Цуьнан дахар шен рогIехь дIадоьду. Цхьа хан 
йолу, тIаккха эххар а зIийдигаш гучуюьйлу.

Дала со Iамийра, вай вешан ойла кхочушхиларе 
сатуьйсуш Iашшехь, вай вешан долуш долчуьнца 
даха деза. Нагахь аша, шаьш кху муьрехь гIайгIа 
бан дезарг диц а дина, цхьа керла хIума доладахь, 
шун дахар даккхийдер доцуш хилла дIахIуттур ду. 

Дала соьга сан хьажийна хиларх лаьцна, 
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со иза кхочушдан йолаялале, итт шо хьалха 
аьллера. ТIаккха дерриге оцу итт шарахь со иза 
цу билгалъяьккхинчу хенал хьалха кхочушдан 
йолаяла гIертара. Амма сан гIертарш эрна дара, 
тIаккха цу гIуллакхо сан кIезиг дог дохийна ца 
Iара.

СуртхIоттадейша шайна, хIинцале а пхи бер 
долчу бераха йолчу зудчун. Нагахь иза, ша 
бераха йолчу хьалхарчу баттахь, ялхалгIа бер дан 
гIоьртича, хIун хир дара? Схьахетарехь, цуьнах 
хIумма а хир дацара. Ткъа нагахь иза бер дарна 
тIе а гулъелла, дисинчу пхеа беран гIайгIа бечуьра 
сецча? Хьал лартIахь доцуш ду-кх, бакъдуй и? 
Делахь а цу гIуллакхо, дуккха болу тешачарах 
берш Дала царна ваIда динарг кхочушхиларе 
сатуьйсуш муха лела, гайтаме гойту.

Хийцамаш хиларе сатуьйссушехь, хIинцца 
долуш долчух марзо эца. 

Цкъа адамех юьзна йолчу аэропортехь 
суна а, сан майрачунна а дуьхьалвеара цхьа 
динан тобанан Iуналхо. Массанхьа а рагI яра – 
эскалаторш йолчохь а, кафехь а. Тхо миччанхьа 
дахча а, массанхьа а рагI ларъеш сатийса дезара. 
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Суна хааделира цу даим а сатийса дезаро 
динан тобанан Iуналхо ган а гуш, карзахвохура. 
«Сатийсар ца деза суна», – элира цо соьга.

Амма сатийса Iемар вай, и ца дахь вайн 
собаре цахилар вайн могушаллина тIехь хаалур 
ду. Дахаран дукхах долу дакъа вай цхьа-хIуъа 
долчунна сатуьйсуш доккху, тIаккха нагахь 
сатийсаран хьаштоно вай карзахдийхича, цо, 
вайн дегIана чIогIа эшам бечу, стрессана питана 
тосу. И Iуналхо ладаме цомгуш вара, тIаккха 
кхузара догIуш ма-хиллара, лоьран сацамца 
цуьнан цамгар дуккха а шерашкахь стресс хиларо 
меттахъяьккхина яра. Сатийсаран процессе 
керлачу кепара терго ян дуьйлало, тIаккха цо 
оццул цатемаш бийр бац шуна.

Шу реза дац ткъа, хенан дукхах долчу декъахь 
вай цхьана хIумане сатуьйсуш ду-кх, дуй? Цхьа 
хIума схьаэцначул тIаьхьа, вай кхечуьнга сатийса 
дуьйлало. Иштта ду дерриг а дахарехь. Масала: 
шуна алапна рогIера тIетохар хуьлу, тIаккха шу юха 
а тIетохаре сатуьйсуш Iа. Цкъа хьалха шу бер хиларе 
сатуьйсуш хуьлу, тIаккха иза дIахьарчочуьра хьала 
а кхиъна, тIе хеча юхучу даллалц сатуьйсу, тIаккха 
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иза ша шена хеча эцалучу валаре сатуьйсу. Цкъа 
хьалха аша шайга цIа маца эцалур ду, ткъа тIаккха 
– цу чу хIотто йийбар маца эцалур ю сатуьйсу.

Дуккха хIума ду вай сатуьйсуш, цундела ур-
атталла ваьш цхьана хIумане сатуьсучу хенахь а, 
дахарна даккхийде Iемар вай. Тедойла шу кху 
гIуллакхо, хьалха я тIаьхьа сатийсаран чаккхе тIек-
хочур ю, тIаккха шуна шайн лаам кхочушхилар гур 
ду! Сатийса хаар – иза ойланан кхочушхиларна тIе 
боьду некъ бу. Ойла Дала кхочушйо, ткъа сатийсар, 
иштта эр вай, «хьадалча» ву. Стаг цхьана хIумане 
сатуьйсуш ву, амма «хьадалча» эххар а цуьнан неI 
етташ, схьакхаьчча, иза хIинца цхьана кхечу хIумане 
сатуьйсуш хуьлу. Цундела ойланан кхочушхилар 
шун неIсагIе гучудаьлча, цIахь хила гIорта.

Йоккха ойла кхочушхиларна алсам хан еза. 
Цундела собаре боцурш массо а хIума сихонца 
дан кийча хуьлу, жамI сихха схьаэцчхьана, бохуш. 
Амма сихонехь дина дерг чIогIа а, еххачу ханна а 
ца хуьлу.

Цхьацца хан мел йолу оцу я вукху динан 
тобанан гIуллакхдарехь «седа» гучуболу – селхана 
хIинца а цхьанна а вевзаш воцу, ткъа тахана иза 
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дуьненна вевзаш хиллал, гIараваьлла стаг хуьлий 
дIахIутту. ДуьххьалдIа цуьнан, баккхийн аьттонаш 
болу, лараме нах дуьхьалкхетар нисделла. Амма 
цуьнан кхиам йоццачу ханна бу. Кестта цуьнан 
финансови а, гIиллакх-оьздангаллин а халонаш 
хIуьтту, цуьнан, цуьнан амал дахчош йолчу 
халонех чекхвийла ца дезна дела.

Нагахь стаг, цхьа муьлххачу кепара халонех 
кIелхьара а ваьлла, цхьана буьйсанна кхиаме хилла 
дIахIоьттинехь, ондда жамI хиларе сатуьйсийла 
дац. Инжилан Марка дIаяздинчу декъехь 4:5-6 
яздина ду, хIу тесча, цхьана буьйсанна гучуевлла 
зIийдигаш, маьлхан йовхачу зIаьнаршна кIелахь 
якъало. Вай, сатийсарехь йоьдучу хенан кхоам 
бан Iаьмча, Дела эмгаралле болх бан хIутту. Хила 
тарло, вай сихха сатуьйсуш дерг схьаоьцур дац, 
амма цу гIуллакхо вайн дог дохор дац, дахаро 
шен исбаьхьалла а йойур яц.
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Жимма собаре хила, доьху ас!

Iебархошка дахьийтарехь 6:12, вайна 
cатийсинарг тIаьхьалонна тешар а, собар а 
бахьана долуш хуьлу боху. ТIаьхьалонна дуьсуш 
дерг схьаэца цхьа а ницкъ тIебахийтар ца оьшу. 
Цхьаъ бен доцу оьшург, билгалйина хан тIеяре 
сатийсар ду. Хила тарло, шун гергарчо шуна 
тIаьхьалонна дуьсуш дерг дитина, тIаккха 
хIинца шуна диснарг, и схьаэцаран хан тIе маца 
йогIу сатийса, собар хилар ду. Тешар а, собар а 
цхьаьна деш-лелаш ду. Цхьаьна долуш бен, луу 
жамI лойла дац церан.

«Сан вежарий, доккха хазахетар санна 
ларалаш тайп-тайпана зераш шайна тӀе 
мосазза хӀуьтту. Шуна-м хаьа шайн тешар зерах 
чекхдаларо собар кхиош дуйла. И собар кхачаме 
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хилла дӀахӀотта деза, шу, цхьа а дерт а доцуш, 
дуьззина кхачамалла долуш хилийта» (Якъуба 
1:2-4). Ткъа вай сатийса а, ваьшкахь собар хила 
а хууш делахь, вайн цхьа а тайпа кхачамбацарш 
хир дац. ЭхI, ма дан а ду! ЧIогIа аьлла ду, дуй?

Грекахойн дош hupomone – «собар», цуьнан 
маьIна ду ладалар, чIогIалла, доьналла. Шуна 
гуш ма-хиллара, и агIо зерашкахь я вайн цхьана 
хIумане сатийса дезча бен хьала ца кхуьу. Ткъа 
кхечу тайпана вайн собар муха хир ду, нагахь вай 
цхьана а хIумане сатуьйсуш дацахь я сатуьйсуш 
ду, амма оццу хенахь вешан сатийса дезарна 
даим резадоцуш хилча?

Халонаша дахчадо вай, хьекъалалле а, 
зедаларе а до. ЭргIадалло а, халахетаро а, халонех 
кIелхьардийла гIертарша а ваьшгахь собар хилар 
хьалакхиарна гIо дийр дац. Аша хIинцца дешна 
ма-хиллара, шу кхачамбацарех паргIатдовлалур 
ду, шайгахь собар хьалакхиоран битамехь. Цунах 
кхета хала дац: нагахь адам собар долуш делахь, 
иза муьлххачу хьолехь машар а, доккхадер а 
лардан хьуьнар долуш хуьлу. Со чIогIа собаре стаг 
ю алалур дац соьга, амма со хIинца хьалхалера 
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собаре цахилар долуш яц. Хьалха суна кхоччуш 
сатуьйсуш Iан ца хаьара, амма тIаьхьа со кхийтира, 
Дела хийцалур вац, хийцаяла езаш ерг со ю, 
Цуьнан некъех а юлуш. Цо вай ваьшна лууш дерг 
тешарца а, собарца а схьаоьцуш ду бохуш хилча, 
ас собаре хила Iама сацам бира. ТIаккха со собаре 
алсам мел хуьлу, сан дахарехь йоккхаер а, машар 
а алсам хуьлура.

Собар – иза Синан стом бу. Иза дилханах тера 
ду: вай иза ницкъ барца меттах мел хьедо, иза 
онда хилла дIахIутту. Ткъа иза хIинца онда хилча, 
упражненеш ян еза, иза кепах ца далийтархьама. 
Иштта упражненеш хуьлий, вайн собарна тайп-
тайпаначу хьелаша гIуллакх до, цхьа хIума иштта 
ца хуьлучу хенахь, масала, партала волчу стага 
шун боларна новкъарло йо, шун машен проб-
кехь йисина. ТIаккха вайн собар лато дезаш 
хуьлу, иза атта доццушехь. Амма вай, муьлххачу 
а сатийсаран чаккхе хуьлуш хиларо тедан деза; 
цхьанхьа, вай цкъа хадон долу а, тIаккха сатуьйсуш 
дерг схьаоьцун долу а, финишан сиз ду.
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Шайга собаре хила

Шайна хьехар дала пурба лойша суна: шайн 
хьокъехь собаре хила Iама. ТIаккха бен шу кхечеран 
тергонехь собаре хир дац. Шайга собаре хила, шаьш 
гIалаташ дечу хенахь – царех ларвалар цхьаьнггеь а 
дац. Шайга собаре хила, шаьш шайн ледарлонашца 
а, кхачамбацаршца а къийсам латточу хенахь. Собар 
ца хиларо дог даларна тIедаладо, ткъа дог даларо 
кхин вон эмоцийн могIа балабо. Цу кепара, аша, шу 
шайга юьхьенца собаре хиллехьарачул, дуккха а 
сов гIалаташ до.

Адамашка собар гойтучу хенахь, уьш, шайна 
тIетеIор деш долчул, сиха нисло. Собаре хила 
шайца а, кхечаьрца а, тIаккха шу, иштта тIедахар 
диканна хиларх, тешна хир ду. Инжилан Лака 8:15 
боху, стом, собар хилча бен, хуьлийла дац.
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Сан ойланаш маца кхочушхир ю-те?

Хьан ойла кхочушхиларна кечам беш ю. Иза 
«пеша» тIехь ю. Хьан цкъа-мацца а, сихха кхихкина 
хи дезаш, амма иза дехха кхихкина даьлла ца 
долуш, хьуна иза хIинца цкъа а кхихкина дер а дац, 
аьлла, хета меттиг нисъелла хир ю. Хьо леррина яй 
чу хьежарх, хи сихха кхихкина ца долура. Иштта, 
ойла маца кхочушхир ю-те бохуш, сатийсарца, 
вулавелла вахар, маьIна доцуш ду. Аса, шайн 
дахаран хIора дийнах марзо эца хьехар до шуна. 
Шайх доьзна долу массо а хIума де, амма Делан 
метта дан ма гIерта.

Дала хIинцале билгалйина шун ойла 
кхочушхиларан хан, тIаккха иза тоьлла хан а хир ю. 
Иза Цунна бен ца евза. Цунах тешам а хила, дахарна 
даккхий а де, ур-атталла шайн цхьана хIуманна 
сатийса дезахь а. Ткъа Дала билгалйина хан 
тIекхаьчча, шуна шайн ойланан кхочушхилар гур ду.
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Дохковаларан доIа

Далла шу деза, тIаккха Цунна, шун Цуьнца 
юххера а, чIоггIа а юкъаметтигаш хила лаьа. 
Нагахь аша хIинца а Дала леррина къобалвина 
Iийса шайн Веза Эла а, КIелхьардохург а санна тIе 
ца эцнехь, шун иза хIинцце дойла ду. Шайн дог 
Цунна дIа а деллий, хIара доIа де: 

«Дада, суна айса Хьуна дуьхьал къа 
латийнийла хаьа. Доьху Хьоьга, гечдехьа суна. 
ЦIанвехьа со. Аса, Хьан КIант волчу, Iийсах 
теша чIагIо йо. Со Иза сан дуьхьа веллийла 
теша; Цо, жIара тIехь Ша леш волуш, сан 
кхинош Шега дIаэцна. Со, Иза беллачарна 
юкъара денвелла хиларх теша. ТIаккха нийсса 
хIинцца ас сайн дахар Цунна дIало. Баркалла, 
Хьуна, Дада, гечдарна а, абаде дахар даларна 
а. Доьху хьоьга, Хьан дуьхьа ваха гIо дехьа 
суна. Iийсан цIеран дуьхьа. Амин». 
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Нагахь аша доллучу даггара доIа динехь, 
Дала шу тIе а эцна, цIан а дина, синан лакхаллин 
Iожаллин буржалех паргIат а даьхна. Лахахь 
ялийна йолу Дезачу Йозанийн меттигаш еша а 
еший, талла а таллий, Деле шайна Цуьнан аз хаза 
гIо дар деха, хIинца-х шун Цуьнца керла дахар 
долалуш ма ду-й. 

Яхьъя 3:16, Эпасхошка 1:4      1 Яхьъяс 1:9, 1 Яхьъяс 5:1
1 Коринтхошка 15:3–4        Эпасхошка 2:8–9
1 Яхьъяс 4:14–15         1 Яхьъяс 5:12–13

Деле шайна, бакъахьара Дезачу Йозанийн 
хьехамаш кхайкхош йолу а, шайна Дала леррина 
Къобалвинарг гIолехь вовзалун йолу а, шаьш 
синан лакхалле хьалакхиалун долу а дика динан 
тоба караяр деха. Дела даим а шуьца ву. Цо шу 
хIора денна дуьгур а ду, шуна билгалдаьккхина 
шортонан дахар муха дIакхехьа деза гойтур а ду. 
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Авторх лаьцна

Джойс Майер – Делан Йозанийн гIараяьлла 
хьехамча ю. Цо дерриге дуьненахула миллионаш 
адамашна Дош кхайкхадо.

Джойса бIенаш теманаш дIайиллина, 
кхузткъе итт сов книгаш язъйина, тIаккха ткъа 
гергга конференциш дIакхоьхьу хIора шарахь. 
Цуьнан телепередачашка дуьненан дукхахйолчу 
пачхьалкхашкахь хьовса мегар ду, ткъа цуьнан 
радиопрограммаш кхо бIе радиостанциша 
трансляци еш ю.

Дала Джойс тешаш берш Делан Дашехь 
чIагIбарна хьаьхна ю. Мацах иза кхоччуш дахарх 
дог даьллачарех цхьаъ яра. Тахана иза дахарх 
марзо оьцуш ю, Делан Дешан билггал бакъдолчух 
пайда эца а, халонашна тIехь толамаш баха 
а Iемина дела. Джойс толам баьккхинчуьнга 
кхинаш а толамаш баха Iамалург хиларх тешна ю.

Джойса, ша бераллехь лайначу, хьийзорах а, 



48

дуьххьарлерчу аьтто боцчу браках а, дахарехь 
тIеIиттаеллачу ерриге халонех а лаьцна къайла 
ца доккхуш схьадуьйцу. Цо шен яханчу хенахь 
хилларг къайла ца доккху, тIаккха цунах терра 
долчуьнца Iиттабеллачарна практически хьехарш 
до.

Джойс Майеран Орал Робертсан Оклахомски 
университетан динан Iилманан докторан 
лараме степень а, «Лайф Кристин» Флоридски 
университетан философин а, динан Iилманан а 
докторан степень а ю. 2005-чу шеран февраль 
баттахь «Тайм» журнало Джойс Майер Америкин 
ткъе пхеа уггаре гIарабевллачу Хаза Кхаъ 
кхайкхорхойх леринера.

Джойс Майеран дерриге а дахаро Делан 
къинхетамаллах а, тешаме хиларх а тоьшалла 
до. Цо, стеган дIадахнарг мухха хиллехь а, Делан 
цунна даим а меттиг хиларх а, тIаккха Цо цунна 
воккхаверан а, ирсе а дахарна тIевуьгу некъана 
тIе хIотта гIо дийриг хиларх а хьоьху.






