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Разныхас

Æз хъуыды кæнын, кæй адæмы алцæмæй 
фылдæр хъæуы Хуыцауы уарзт æмбарын. 
Хуыцау уарзы алкæйдæр-уый у иуыл зынаргъ 
æмбарындзинад, кæцы хъуамæ уа чырыстон 
адæймагмæ, цæмæй йæ цард уа уæлахиз. Уыцы 
уарзондзинад нын бамбарын кæндзæн æрмæст 
Сыгъдæг Уд æмæ уый фæстæ мах райдайдзыстæм 
хъуыды кæнын, уынын Хуыцауы уарзондзинад, 
агурын уыцы æмбæрст Библийæ æмæ кувыны 
рæстæджы.

Сымахæн æнцон у уæ зæрдæтæм райсын уый 
æмæ Хуыцау афтæ бауарзта нæхъæн зæхх æмæ 
арвыста Чырыстийы нæ уæз Йæхимæ райсын, 
фæлæ уын бирæ зындæр у бæуырнын Хуыцaу 
дæу кæй уарзы уый, мæ зынаргъ кæсæг. Уарзы 
афтæ тынг æмæ зæххыл иу адæймагæй куы 
уыдаис, уæддæр Хуыцау арвыстаит Чырыстийы 
дæу тыххæй амæлын.

Æз бавзæрстон бирæ фыдæнхъæлц, фæлæ 
мын Хуыцау байгом кодта Сыгъдæг Уды уылты 
куыд тынг мæ уарзы, уый.

Уыцы æмбæрст мын бынтон раивта мæ цард 
æмæ мæ бастдзинад Хуыцауимæ. Мæн тынг 
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фæнды цæмæй уын ацы чиныг ратта Хуыцауы 
уарзондзинады æмбæрст æмæ уæхи дæр 
æрфæнда æмæ уын æй Хуыцау æрбайгом кæна. 
Æз уын уынаффæ дæттын, цæмæй ацы чиныг 
кæсат хъуыды гæнгæйæ Библийы фыстытыл дæр, 
æмæ уын дзы æз цы хъуыдытæ фыссын, уыдоныл 
дæр.

Æз дын æвдисын, мæ зынаргъ кæсæг, мæ 
чиныг, амбаргæйæ уый, æмæ æнæ Хуыцауæй æз 
дæн ничи, æмæ мæ зонындзинад æмæ Йæ ныхасы 
æмбарындзинад мæм æрцыдысты Хуыцауы 
арфæйæ.
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1

 Хуыцау уæ уарзы!

Уымæн æмæ Хуыцау афтæ бауарзта дуне, 
æмæ радта Йæ Иунæг Фырты, цæмæй Йыл 
чидæриддæр æууæнды, уый ма фесæфa, 
фæлæ йын уа мыггагмæйы цард.

 Иоанн 3:16

Хуыцауы хъæуы бинонтæ, æмæ уый тыххæй 
сарæзта мах, цæмæй уæм йæ сывæллæддæ.

Фæлæ йæ нæ фæнды, цæмæй мах капризтæ 
кæнæм æмæ нæхъуыды митæ нæ сæрмæ хæссæм. 
Уый фæнда, цæмæй Йыл мах баст уæм, алы 
хъуыддаджы Йæ фæрцы цæмæй архæйæм, 
цæмæй Йыл фидар уæм, уарзæм Æй æмæ Йын 
бар дæттæм, цæмæй нæ уый дæр уарза. Уый 
фæнды, цæмæй Йыл æууæндæм, æмæ Йын нæ 
алы тыхстдзинад дзурæм. Хуыцауы тынг фæнды, 
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цæмæй нын йемæ уа кæрæдзиæмбарындзинад.
Бирæтæ Библийы ацы æмдзæвгæ фæкæсынц 

æнæ æмбаргæйæ «О, æз йæ зонын Чырысти 
нæхъæн зæхх тыххæй кæй амарди, уый». 
Фæлæ манхъæлут афтæ,- Чырысти амарди алы 
адæймаджы тыххæй. Уый ратта Йæ цард сымах 
тыххæй. 

Ацы зæххыл иунæг адæймаг куы уыдаис, 
уæддæр Йæ цард æрмæст дæу тыххæй дæр 
радтаит. Уый быхстаид алы рыстдзинад æрмæст 
дæу тыххæй. Чырысти амард дæу тыххæй, уый 
тыххæй æмæ дæ уарзы æмæ уарздзæн нæхъæн 
æнусы.

Иу хатт кæддæр машинæйыл цыдтæн æмæ 
мын Хуыцау загъта: «Джойс, ды дæ мæ цæстыгаг». 
Æз йæ нæ зыдтон, уыцы ныхæстæ сты Библийæ. 
Æмæ мын хæйрæг тагъдгæнгæйæ мæ сæры 
хъуыды баппæрста: «Уый дæ мидæг хъалдзинад 
дзуры». Æмæ сразы дæн йемæ: «О, цæгæй мын 
нæ хъæуы афтæ хъуыды кæнын». Махæн зын у 
сразы кæнын уыйимæ æмæ иуылдæр æмхуызон 
кæй не стæм æмæ нæ алчидæр у диссаг. Мах 
иуылдæр стæм индивидуалон, алчидæр нæ у 
арыст Уæларвон Фыдæй æмæ кæрæдзийæ дих 
кæнæм.
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Æмæ цалынмæ хъуыды кодтон уыл, уалынмæ 
мын Хуыцау ныв скодта: ус лæууы дуканийы 
æмæ кæсы фæткъуытæм. Тынг лæмбынæгæй 
кæсы фæткъуытæм æмæ йæ къух адаргъ кодта, 
цæмæй райса иуыл хуыздæр фæткъуы. Стæй мын 
Хуыцау загъта: « Æз дæу равзæрстон уый тыххæй 
æмæ мæ цæстыты раз ды дæ диссаг». Æз Уымæн 
дæн диссаг! Уыцы хъуыды нæм фæкæсдзæн æгæр 
уæларвон, фæлæ цæгæй дæр у афтæ. Æмæ нын 
æй Хуыцау уый тыххæй нæ дзуры, цыма мах 
искæмæй хуыздæр стæм. Уый дзуры, нæ алкæй 
мидæг дæр кæй ис диссагдзинад. Уый фыст ис 
Библийы: Хуыцау дзуры алкæмæ дæр: «Ды дæ 
мæ цæстыгаг».

Аз нæ райстон мæхимæ Хуыцауы ныхæстæ 
æмæ райдыдтон мæхи зылын кæнын уыцы 
хъуыдыты тыххæй. Цалдæр къуыри фæстæ 
Библи байгомкодтон æмæ дзы бакастæн: 
«Хъахъхъæн мæ дæ цæстыгагы хуызæн; Дæ 
базыры аууон мæ бамбæхс»(Псалом 16:8). Æз 
загътон: «Уый мын цæгæйдæр загъта Хуыцау. Æз 
дæн Хуыцауы цæстыгаг!»

Алы адæймаджы дæр тынг фæнды æмæ йæ 
уарзой. Уыцы фæндон нын нывæрдта нæ мидæг 
Хуыцау. Æмæ мах уырны Хуыцау нæхъæн зæхх 
кæй уарзы æмæ Чырыстийы кæй уарзы, уæддæр 
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дызæрдыг кæнæм, махæй алкæйдæр кæй уарзы, 
ууыл. 

Хуыцауы Ныхас нын амоны, Хуыцау мах дæр 
уарзы, Чырыстийы куыд уарзы, афтæ. «Фыд 
уарзы Фырты æмæ Йын æвдисы, Йæхæдæг цы 
кæны, æппæт уыдæттæ. Фенын Ын кæндзæн 
ацы хъуыддæгтæй ноджы стырдæртæ, æмæ 
сымах дисы бафтдзыстут»(Иоанн 5:20). Зонут, 
Хуыцауы тынг фæнды, цæмæй Йын мах Йæ 
хъуыддæгтыл дис кæнæм. Уый фæнды, цæмæй 
сымах Библи кæсгæйæ уынæм, цы диссæгтæ 
арыста Хуыцау Чырыстийы уылты æмæ дзурæм 
«О Хуыцау, цы хорз у дæ къухæй арызт цы у, 
уый!». «Æцæг, æцæг зæгъын сымахæн: Мæныл 
чи æууæнды, уый кæндзæн Мæ хъуыддæгты 
хуызæн хъуыддæгтæ, æмæ уыдонæй ноджы 
стырдæртæ сараздзæн, уымæн æмæ Æз Мæ 
Фыдмæ цæуын»(Иоанн 14:12). Чырысти ацыд 
Уæларвон Фыдмæ, æмæ Хуыцауы фæнды сымах 
уылты дæр араза ахæм хъуыддæгтæ, æмæ ноджы 
фылдæр дæр. Уырны уæ? Ацæгæй дæр уæ уырны, 
Хуыцау уæ кæй уарзы æмæ Йæ сымах уылты 
фæнды архайын?

Иу хатт Библи куы кастæн, уæд мæм Хуыцау 
сдзырдта: «Джойс, алы бон дæр адæмæн аразын 
бирæ диссæгтæ, уый тыххæй æмæ сæ уарзын, 
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фæлæ йæ уынгæ дæр нæ кæнынц. Аппын дæр 
йæ не ‘мбарынц. Иу дæнцæг дын æрхæсдзынæн. 
Алы бон дæр куы зæгъын Хурæн: «Скæс, Æз уый 
аразын Джойсæн, Джиммийæн, Беттийæн…
(сывæрут ам уæ ном)»

Ахъуыды ма кæнут: алы бон дæр Хур скæсы 
сымахæн. Хуры рыйгуылд ахæм диссаг у. Фæлæ 
сымахмæ диссаг дæр нæ кæсы. Сымахæй зонут 
Хур æнæмæнг кæй райгуылдзæн, фæлæ йæ не’ 
мбарут сымахæн кæй гуылы уый. Тæвд боны 
къæвдæ куы фæуары - уый дæр вæййы сымахæн. 
Алцы архайддæр дзуры Хуыцауы æнæкæрон 
уарзондзинадыл.

Фаг у мингай фæлтæртæ, цæмæй йæ бамбарат 
Хуыцауы уарзты бæрзонддзинад? Хуыцау у 
æнусон æмæ йын фæлмæцæн нæй. Майдыма 
æмæ уæм кæса цыма Хуыцау сфæлмæцыд уе’ 
взæрдзинæдтæй? Нæ, ахæм гæнæн нæй! Йа уарзт 
нæ фæуд кæны, ницæй тыххæй нæ аивдзæн йæ 
зæрдæ æмæ йæ уарзт. Уарзт - уый нæу, Хуыцау 
уын цы хъуыдтæгтæ аразы. Уарзт уый у Йæхæдæг.

Хуыцау уарзы иуыл чъизи æмæ сæфт 
адæймаджы дæр, кæцы кæддæр цыди ацы 
зæххыл æмæ кæцы Чырыстийæ азылдаит зæгъгæ: 
«Æввахс дæр мæ нæ хъæуыс æмæ зындонмæ 
кæй бахаудзынæн ууыл дæр нæ тыхсын». Æмæ 
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уæд куыд нæ уарзы уыдоны, кæцытæ сты йæ 
сывæллæттæ?

Гæнæн ис æмæ уæ зæрдæтæм Чырыстийы 
райстат æмæ бирæ хатт загътат Хуыцауæн куыд 
тынг Æй уарзут, фæлæ мa уæ фæнды бафæрсын: 
уырны уæ Хуыцау уæ йæхæдæг дæр кæй уарзы, 
уый?

Уый тынг æнцон у: Хуыцау уæ уарзы. Æмæ дæ 
кæд фæнды ацы зæххыл æндæр исты бамбарын, 
уæд уал уый бамбар. Ацы царды цы фæнды 
зонынд æмæ Хуыцауы Ныхас зонынæй сымахæн 
ницы бантысдзæн куы нæ йæ бамбарат Хуыцау 
уæ куыд тынг уарзы, уый. Уыцы æмбæрстдзинад 
у уæ уырнондзинады бындур. Уæ тæригъæдтæй 
сæрибардзинад. Йæ уарзондзинад уын баххуыс 
кæндзæн адæмæн æнæ тасæй æххуыс кæнын. 
Уæхимæ исут Хуыцауы уарзт?

 Хуыцау уæ тынг уарзы!
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2

Фаг хорз стут Хуыцауæн?

Зæрдæдарæн та къæмдзæстыггаг нæу, 
уымæн æмæ махæн лæвæрд Чи у, уыцы 
Сыгъдæг Уды фæрцы Хуыцау нæ зæрдæтæ 
байдзаг кодта Йæ уарзтæй.

Лæмæгъ ма куы уыдыстæм, уæд 
нысангонд æмгъуыдыл Чырысти амард 
тæригъæдджынты сæраппонд.

Рæстгæнæджы тыххæй исчи йæ цард 
ратдзæн, уый дызæрдыггаг у. Чи зоны, 
искæмæ разына йæ хæрзгæнæджы 
сæраппонд амæлыны æхсар. 

Фæлæ нæ Хуыцау кæй уарзы, уый 
равдыста, тæригъæдджынтæ ма куы 
уыдыстæм, уæд Чырысти мах сæраппонд 
кæй амард, уымæй. 
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Кæд абон Йесойы Туджы фæрцы 
сраст стæм, уæд нæ цас фылдæр ныфс 
ис, Йæ фæрцы Хуыцауы фыдæхæй кæй 
фервæздзыстæм, уымæй!

Уымæн æмæ кæд раздæр Хуыцауы 
знæгтæ уыдыстæм æмæ Йемæ бафидыдтам 
Йæ Фырты мæлæты фæрцы, уæд нæ цас 
фылдæр ныфс ис, мах, Хуыцауимæ фидыд 
адæм, кæй фервæздзыстæм Йæ Фырты 
царды фæрцы!

Ромæгтæм 5:5— 10.

Бирæ кæйдæрты уырны, æрмæст бынтон 
сыгъдæг куы вæййынц, Хуыцау сæ æрмæст уæд 
фæуарзы, уый. Адæмæн сæ фылдæр сæхицæй 
взæр хъуыды кæнынц æмæ нхъæлынц Хуыцау 
дæр сæ райгонд кæй нæу, уый. Библийы фыст 
ис: «Чи у адæймаг, кæй йæ хъуыды кæныс?» 
Дзуапп у æнцон: -сымах стут Хуыцауæй арæзт 
æмæ уæ Хуыцау уарзы, уый тыххæй æмæ Хуыцау 
уарзондзинад у.

Хуыцау дæ уарзы. Ды дæ диссаг, ахæм иунæг. 
Сымах хъуамæ искæй хуызæн уæхи ма аразат. 
Адæймаг вæййы тынг æнкъард искæй хуызæн 
йæхи куы фæаразы, уæд. Афтæ аразгæйæ сымах 
дæттут хæйрæгæн гæнæн цæмæй уын уæ сæры 
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батъысса Хуыцауæн взæр кæй стут, уый. Фæлæ 
мах хъуамæ нæ тыхтæ дæттæм, цæмæй Хуыцауæн 
уæм хорз.

Чырысти уый тыххæй нæ амард æмæ ды 
ахæм дзæбæх кæй дæ, уый. Тæригъæдджынтæм 
уарзондзинад йæ æрбакодта дзуармæ. Библи нын 
дзуры- Чырысти нæ афтæ тынг бауарзта æмæ йæ 
цард дæр мах тыххæй радта. Цас уæлдæр у ныр 
йæ уарзт, Йæ тугæй ссыгъдæг куы стæм, уæд? 
(кас Ромæгтæм 5:9) Йæ уарзт у фаг, цæмæй нын 
нæ алы тæригъæд, рæдыдтытæ æмæ взæрдзинад 
ныххатыр кæна. Йæ уарзт уый фаг дæр у, цæмæй 
нæ алы бон дæр уа æнтысджын.

Иу хатт мын Хуыцау равдыста дæнцæгыл 
цы хуызæн нын уыны нæ рæдыдтытæ. Райсæм 
3-4 аздзыд чызг, кæцы уыны йæ мад хæдзар 
куыд фснайы, уый. Йæ мады тынг уарзы æмæ 
йæ фанды йын баххуыс кæна. Райста ведрайы 
дон æмæ хæцъил, бацыд рудзынгмæ æмæ 
йæ йæ тых йæ бонæй сæрфы. Мад куы федта 
чызджы куыстытæ, йæ иуыл хорз хæцъил йын 
кæй фесæфта уæд æй æрфæндыд йæ гыццыл 
æххуысгæнæгæн фæхыл кæнын. Фæлæ йæм чызг 
фæлмæн хъæлæсæй дзуры: «Мама, бакæсма 
куыд дзæбæх дын ныссæрфтон рудзынг. Афта 
тынг архайдтон. Аз дæ уарзын мæ мад!» Уарзгæ 
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мад зæгъдзæн бузныг: «О, ды сарыстай алцыдæр 
дзæбæх, бузныг мæ чызг!». Стæй фæстæдæр 
йæ чызг йæ хъуыдтæгтæ аразынмæ куы ацæуа, 
уæд мад бафснайдзæн æмæ бамбарын кæндзæн 
чызгæн ахæм хъуыддаджы уал фыццагæй 
мадимæ аныхас кæнын хъæуы, ууыл.

Хуыцау мын æрбайгом кодта махимæ дæр 
афтæ кæй кæны, уый. Алыхатт дæр нын нæ 
рæдыдтыты фæстиуæгтæ сраст кæны. Уæ тых уæ 
бонæй йын йæ зæрдæ куы фæнда рухс кæнын, 
уæд йын уый дæр у фаг. Уый махæй нæ бон цы 
нæу, уый нæ куры. Афтæ куы дзурай: «Хуыцау 
раст нæ дæн. Фæнды мæ раивын, фæлæ мын нæ 
уайы»,-уæд уын баххуыс кæндзæн, уый тыххæй 
æмæ йæ зоны æнæ Йæхицæй сымахæн уæ бон 
ницы суыдзæн.

 Хуыцау Кæй рарвыста, Уый Хуыцауы 
ныхæстæ кæны, уымæн æмæ Хуыцау Йæ 
Удæй чъынды нæ дæтты. Фыд уарзы Фырты 
æмæ Йын æппæт дæр радта Йæ къухмæ. 

Иоанн 3:34-35.

Иу хатт ацы фыстыл хъуыдыгæнгæйæ, 
скуыдтон фыр цинæй, куы бамбæрстон Хуыцау 
нын нæ дæдды Сыгъдæг Уды хай. Уый нын нæ 
дæтты гыццыл иуæй, гыццыл иннæмæй. Хуыцау 
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дзуры: «Райс алцыдæр цы Мæм ис, уымæй», 
æмæ уый тыххæй Хуыцауы уарзт æмæ тых абон 
ис нæ къухты. Уымæ ис алцы, мах цы хъæуы, уый 
æмæ йæ фæнды цæмæй йæ райсæм. Цæмæн? 
Уый тыххæй, æмæ уæ уарзы. Йæ уарзондзинады 
тыххæй нæ хъæуы хæцын. Æнæмæнг хъуыддаг 
нæу цæмæй уæн тынг рæсугъд æмæ ахуыргонд. 
Хуыцауы уын фæнды лæвæрдтæ кæнын æрмæст 
уый тыххæй æмæ уæ уарзы.

Уый у тынг диссаг ме мбал! Хуыцау дзуры: 
«Æз дæ бауарзтон æмæ дæ ссыгъдæг кодтон. 
Æз загътон ды дæ диссаг. Æз дæ уый тыххæй нæ 
равзæрстон ды хорз æмæ æнæтæригъæд кæй дæ, 
фæлæ дæ тынг кæй уарзын, уымæн. Зонутæй 
сымахæй цы хъæуы Хуыцауы? Цæмæ уæ бауырна 
йæ уарзондзинад æмæ йæ райсат уæхимæ. 
Махæн бирæтæн нæ зындзинад уый у æмæ 
нæхæдæг нæхи зæрдæмæ нæ цæуæм. Афтæ нæм 
кæсы цыма алкæмæй æвзæрдæр стæм æмæ нæ 
нæ уырны Хуыцау, кæннод исчи нæ уарзы, уый. 
Мах хъуыды кæнæм: «Мæххуызæн куыд хъуамæ 
уарзай, уый бæрц взæрдзинæдтæ мæм ис æмæ?» 
Кæд уæхи цæстыты раз уæхи нымайут гыццыл, 
æнæхуыз, уæд уый æнæмæнг разындзæн æттейæ 
дæр, уæ ныхæстыл дæр, уæ хъуыдытыл дæр. 
Сымах уæхицæй цы нхъæлут уымæй хуыздæр не 
суыдзыстут.
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Мæнæн дæр уыд ахæм зындзинад:мæхи 
зæрдæмæ нæ цыдтæн æмæ алыхуызон мæхи 
ивтон. Афтæ мæм каст цыма гæр дзураг дæн, 
æмæ нал ныхас кодтон. Æмæ ахæм хабæрдты 
фæстæ депрессийы ныххаудтæн. Алчи мыл 
тыхсти, цæмæн нал ныхас кæнын, æз та хъуыды 
кодтон: «Уæхæдæг мын куы дзырдтат гæр 
даргъ æвзаг мын ис, уый. Ныр та мæ мæхи 
бар ныууадзут, мæн фæнды аирвæзын уыцы 
цухдзинадæй». Афтæ тырныдтон бирæ æзтæ, 
фæлæ мын ныры йонг дæр вæййы ме взагимæ 
зындзинæдтæ. Æз рахатыдтон, бирæ дзураг адæм 
сæхицæн цардымбал равзарынц æнæдзураг, 
æмæ хæйрæг æрмæст уымæ лæууы, уый тыххæй 
æмæ сын дзурдзæн куыд бæрбæргæнаг сты, уый 
æмæ адæймаг афтæ йахимæ взæр цæстæй кæсын 
райдайдзæн.

Хуыцауы фæнды сымах аирвæзын кæнын, 
цæмæй уæхи уæлæ тæрхон ма кæнат, уымæй. 
Фæлæ цæмæй суат сæрибар уый тыххæй уæм 
хъуамæ уа уырнондзинад æмæ ныфс. Зонут 
уый æмæ уæхи фаугæйæ уе взæрдзинæдтæй не 
ссыгъдæг уыдзыстут, уый? Фæлæ нын уæддæр зын 
вæййы бауырнын, исты нæуаг ми куы саразæм 
уæд нæ Хуыцау уæддæар кæй уарзы, ууыл. Афтæ 
нæу?
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Хæйрæг уын нæуæгæй нæуæгмæ дзурдзæн ды 
взæр адæймаг кæй дæ, уый, взæр хуыз дын кæй 
ис æмæ дын ис бынтон взæр характер: «Афтæ 
куыд бакодтай? Æмæ ныр дæхицæй цы нхъæлæг 
дæ? Хуыцау дæ никуы раарфæ кæндзæн, уый 
тыххæй æмæ ды дæ тæригъæдджын. Цы у дæ бон 
адæмæн радзурын Чырыстийы тыххæй алы хатт 
алцы раст куыннæ аразыс, уæд?»

Ахæм рæстæджы иу Хуыцаумæ скув æмæ 
иу зæгъ: «Хуыцау фæрæдыдтæн æмæ йæ 
‘мбарын. Ныххатыр мын кæн. Мæн уырны Ды 
мын ныххатыр кодтай æмæ мæ хæйрæг нæ 
фæсайдзæн». Ныр дæ дæ тæригъæдæй сæрибар-
цин кæн æмæ хъæлдзæг у. Гæнæн ис æмæ 
хъуыды кæныс: «Ацы рæдыд фыццаг хатт нæ 
сарæзтон…». Æз дæр афтæ нхъæлдтон, цалынмæ 
мæхи зылын кæнын нæ ныууагъдтон, уалынмæ. 
Уæхи мауал зылын кæнут цы сарæзтат уый 
тыххæй,-уæд рæдыдтытæ дæр нал кæндзыстут.

Аххосдзинад æмæ хи зылындзинад уæ бынмæ 
ласынц æмæ уын уæ сæрибардзинад исынц. 
Цæмæй уæхи ма уал зылын кæнат, уый тыххæй 
уæ хъæуы уырнондзинад æмæ тых: ныфсджынæй 
аппарут уæ аххос. Хæйрæг уын дзурдзæн: «Ацы 
хъуыддаджы тыххæй нкъард дæр не суыдзынæ? 
Ды дæхи хъуамæ иу цалдæр сахат уæддæр взæр 
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хатай. Цы сарыстай уымæй æвзæрдæр цы и?» 
Хæйрæгæн йæ дзых бахкæнут: «Фаг у, æз ацы 
хъуыддаджы тыххæй нкъард нæ кæндзæн». 
Фыццагæй уын уыдзæн зын хæйрæджы 
ныхмæ лæууын, фæлæ ут ныфсджын æмæ уæ 
аххосдзинадыл фæтых уыдзыстут.

Хуыцауы Ныхас дзуры, Чырысти нын Йæхимæ 
райста нæ тæригъæдтæ, нæ аххосдзинад æмæ нæ 
зылындзинад. Фæлæ хæйрæджы фæнды цæмæй 
уæхи зылын кæнат. Цæмæн? Уый тыххæй æмæ 
афтæмæй Хуыцауæй дард кæндзыстут. Уæ бон 
нæ бауыдзæн цæг цин исын Хуыцауы уарзтæй, 
уæхи куы зылынджын кæнат, уæд. Нæхи куы 
фæзылын кæнæм, уæд на бон нæ вæййы Хуыцауы 
уынын. Æрмæстдæр уынут уæ тæригъæд æмæ уæ 
аххос.

Ма аххосджын кæнут уæхи. Бауырнæт уæ: 
Кæд Хуыцау зæгъы, Йæ хорзæх уын фаг кæй 
у, цæмæй уын уæ тæригъæдтæ ныппара, уæд 
уый у цæгæйдæр афтæ. Хуыцау уæ уарзы, æмæ 
уын уый тыххæй дæтты йæ хорзæх æмæ уын уæ 
тæригъадтæ кæны хатыр. Æрмæст сæ райсут уæ 
цардмæ. Хуыцау уæ тынг уарзы!
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3

 Уарзондзинад у æрвадиуæг 
кæнын.

Хуыцау мах кæй уарзы, уый базыдтам 
æмæ баууæндыдыстæм уыцы уарзтыл. 
Хуыцау уарзондзинад, æмæ чи уарзы, уый 
баиу Хуыцауимæ æмæ Хуыцау баиу йемæ.

 1 иоанн 4:16

Куыд ис бамбарæн Хуыцауы уарзондзинад? 
Куыннæ йæ мбарай Хуыцау дæ кæй уарзы уый, 
уæд цы фæнды тыхджын куыннæ уа уыцы уарзт, 
уæддæр дын нæ баххуыс кæндзæн.

Зонут куыд дзæбæх вæййы уæ удæн исчи 
уæ тынг куы уарза æмæ куыннæ мбæхса уыцы 
уарзт? Уыцы уæларвон æнкъарæн уын дæтты 
тых цæмæй нæхъæн зæххы ныхмæ дæр слæууат. 
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Хуыцау уæ уарзы æмæ йæ фæнды цæмæй уыцы 
уарзт уынат.

Хуыцауы фæнды цæмæй сымах алы бон 
дæр ныхас кæнат Йемæ. Ис уын Хуыцауимæ 
æрвадиуæг кæнын. 

Раджы цы ирвæстдзинад райстат уый не’ 
вдисы Хуыцауимæ уын кæрæдзион æххæт кæй ис, 
уый! Райсомæй мæ цæстытæ куыддæр æрбайгом 
кæнын афтæ ахъуыды кæнын Хуыцауыл æмæ 
мæ фæстаг хъуыды дæр фынæйы размæ вæййы 
Хуыцауыл. Æз Йыл хъуыды кæнын нæхъæн бон. 
Ацы царды мæ иуыл фылдæр фæнды Хуыцауæн 
архайын æмæ Йæ зæрдæ лхæнын. Уый тыххæй 
мæ бон у ныууадзын цыдæриддæр мæм ис, уый.

Хуыцау нын нæ мидæг сарæзта ахæм бынат, 
кæцы байдзаг кæнын у рмæст Йæ бон. Æппын 
ницы, цæмæ бæллæм æмæ нæ цы хъæуы, нæ 
байдзаг кæндзæн уыцы бынат. «Уыдæдтæ æз 
иуылдæр зонын, æз рагæй райстон мæ зæрдæмæ 
Чырыстийы»,-зæгъдзыстут сымах. Фæлæ Йæ 
агурут алы рæстæг, алы бон, алы хъуыддаджы? 
Исут уæ зæрдæмæ Хуыцауы уарзт?

Хуыцау дæ уарзы, Уымæн ды дæ диссаг. 
Хуыцау мах сарæзта цæмæй мах Йемæ ныхас 
кæнæм. Уый у Йæ иуыл стырдæр фæндон æмæ 



 Уарзондзинад у æрвадиуæг кæнын.

23

хорздзинад махæн. Алы бон нæм фæкæсы æмæ 
загъы: «Дæ райсом хорз, Æз дæ уарзын».

Иу хатт кувыны рæстæджы ме’ мбал федта 
цæстылуайæн. Федта алы сæумæ Хуыцау куыд 
бахизы Йæ сывæллæтты хæдзæрдтæм. Рбацыди 
иу цæмæй мах Йемæ аныхас кæнæм æмæ иу 
рбадти столы раз, кæннод бандоныл. Адæм иу 
сыхъал сты, сæхи иу куыстмæ цæттæ кæнын 
райдыдтой, рбацыдысты иу Йæ размæ….æмæ 
иу тагъд кодтой сæ хъуыддæгтæм. Дзырдтой иу: 
«Гыццыл фæстæдæр Хуыцау. Фæлæу мæм иу 
гыццыл æмæ куыддæр мæ хъуыддæгтæ саразон 
афтæ адзурдзыстæм. Адзурдзыстæм фæстæдæр, 
хорз? Гыццыл фæстæдæр Хуыцау…».

Бон иу йæ кæронмæ рцыд æмæ иу ничи 
рбацыд Хуыцауимæ аныхас кæнынмæ. Æмæ иу 
æнкъардæй ацыд уыцы хæдзарæй.

Æгæр бирæ хъуыддæгтæ уын ис? Уæ царды 
бирæ тыхсындзинад ис? Кæд уын нæй рæстæг 
кувынæн æмæ Хуыцауимæ ныхас кæнынæн, 
уæд уый æвдисы бирæ хъуыддæгтæ уын ис, уый. 
Ссарут уæдтæр рæстæг Хуыцауæн æмæ Йын 
зæгъут куыд тынг Йæ уарзут, уый. Уæ зæххон 
цард фæстейæ куы баззайа, уæд рлæудзыстут 
Хуыцауы раз. Æмæ уæд уыдзæн æгæр рæгмæ 
Йемæ ныхас кæнын. Уый нæ дзуры ууыл æмæ 
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уый тыххæй уæларвмæ нæ бахаудзынæ, фæлæ 
дæхи фæиппæрд кæндзынæ ацы зæххыл цин 
цард фæцæрын.

Иу цыдæр уын зæгъдзынæн: иу аз уæддæр 
бауадзут Хуыцауы, цæмæй уæ уарза. Ныууадзут 
уæ нæ пайда фæлварæнтæ, райсут стыр 
уырнондзинад æмæ тых. Хуыцауимæ ут, куыд 
гыццыл сывæллæттæ, афтæ. Рбадут Йæ къæхтыл 
æмæ Йæ бауадзут æмæ уæ барæвдауа, равдиса 
Йæ уарзт æмæ фæлмæндзинад. Сымахæн уын уæ 
бон ницы уыдзæн цалынмæ Йын ма радтат бар 
æмæ уæ уарза.

Хуыцау мах кæй уарзы, уый базыдтам æмæ 
баууæндыдыстæм уыцы уарзтыл. Хуыцау 
уарзондзинад, æмæ чи уарзы, уый баиу 
Хуыцауимæ æмæ Хуыцау баиу йемæ. 1 иоанна 
4:16

Райсомæй куы сыстут, уæд иу гыццыл ахъуыды 
кæнут Хуыцау уæ куыд тынг уарзы, ууыл? Иуæй 
иу хатт райсомæй нæ зæрдæйы уаг вæййы хæлд 
æмæ нæ ницы фæфæнды аразын. Æмæ иу ахæм 
бон райсут æмæ иу акувут, цæмæй уæхимæ 
рцæуат. Хуыцауимæ ныхас нын ратдзæн тых 
æмæ нæ бон дæр ацæудзæн дзæбæх. Райсом куы 
сыхъал вæййут, уæд иу зæгъут:
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Мæ Фыд, бузныг дын дæ уарзондзинады 
тыххæй мæнмæ. Ахæм бузныг мæ фæнды Дæуæн 
зæгъын, Чырыстийы кæй арвыстай Йæ цард 
раттын мах тыххæй. Бузныг, кæй мæм бауагътай 
Сыгъдæг Уд æмæ Дæ тых мæ мидæг кæй ис, уый 
тыххæй. Бузныг, кæм он, уым дæ арфæйы бын 
кæй уыдзынæн. Мæ Фыд, Ды мæ уарзыс. Дæ 
уарзондзинад ис мæ алыварс. Æз дæн Дæ уарзон 
сывæллон. Æз дæн Дæ цæстыгаг. Ды мæ уарзыс.

Дзурут уый уæхицæн хъуыдыгæнгæйæ. 
Бамбарут Хуыцауы уарзондзинад æрмæст уæ 
алыварс нæй. Уыцы уарзондзинад цæры уæ 
мидæг. Библи нын зæгъы- нæ ныв ис Хуыцауы 
армытъæпæны. Мæ бон у сæфсон кæнын куыд 
фæдзуры Хуыцау уыцы нывмæ гæсгæ: «Бакæсут 
ма, уынут æй? Мæ сывæллæттæ куыд рæсугъд 
сты. Афтæ тынг сæ уарзын. Бакасут ма сæм, 
мæнæ сты мæ армытъæпæнтыл. Нæ ныв æвдисы, 
Хуыцау нæ кæй уарзы, уый. Æмæ Йæ куыд тынг 
фæнды цæмæй кæрæдзи мбарæм.

Хуыцауæн арфæгæнæг ут, дзурут Йемæ 
фылдæрæй фылдæр, æрхайут иу уæ зæнгтыл 
кувыны рæстæджы æмæ иу Йын бузныг дзурут 
кæй уæ аирвæзын кодта, уый тыххæй. Сдзурут 
Йæм-Тынг уæ уарзы.

…Хуыцау мах кæй уарзы, уый базыдтам 
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æмæ баууæндыдыстæм уыцы уарзтыл. 
Хуыцау уарзондзинад, æмæ чи уарзы, уый 
баиу Хуыцауимæ æмæ Хуыцау баиу йемæ. 
Уарзондзинад нæ зæрдæты цæры афтæ 
æххæстæй, æмæ ныфсджын уыдзыстæм 
тæрхоны бон, уымæн æмæ ацы дунейы 
цæрæм, Чырысти куыд царди, афтæ. 

 1 иоанн 4:16-17

Баууæндут Хуыцауыл-тынг уæ уарзы. Бауадзут 
Æй æмæ уæ уарза. Æмæ уыл Йæ арфæтæ иуылдæр 
æрцæудзысты: уырнондзинад, тæригъæдыл 
уæлахиз, низтæй сæрибар, цин. Уыдон иуылдæр 
рцæудзысты Хуыцауы уарзондзинад куы 
бауадзæм нæ цардмæ, уæд. Бирæ хатт мах 
фæдзурæм: уый мах хъуамæ уарзæм Хуыцауы. 
Фæлæ æз зонын, фыццагæй уал мах хъуамæ 
бауадзæм Хуыцауы уарзт. Нæ уын рауайдзæн 
равдисын Хуыцауæн уæ уарзондзинад, цалынмæ  
нæ бамбарат, Уый уæ кæй уарзы, уый.

Дзурут Хуыцауимæ алы бон, дзурут Йын куыд 
тынг уæ хъæуы Йæ хæлардзинад. Нæ йæ зонут 
куыд саразат уый? Хуыцау мæ куы фæхуыдта 
Йемæ аныхас кæнынмæ, уæд æрбадтæн диваныл 
æмæ загътон: «Хуыцау æмæ ныр цы?». Æз нæ 
зыдтон куыд хъæуы Йемæ ныхас кæнын, уый 



 Уарзондзинад у æрвадиуæг кæнын.

27

тыххæй мæ уыцы бон æз нæма нæ зыдтон куыд 
тынг мæ уарзы Хуыцау, уый.

Уæ бон у равдисын уæ хæлардзинад цы 
адæм уарзут æмæ кæцыты уæлaрвтæм хæссут 
уыдонæн, куыннæ йæ зонат уарзынц уæ æви нæ? 
Мæнмæ гæсгæ фæтæрсдзыстут æдылыгомау сæ 
цæстыты разынын. Куы йæ фæзонæм мах дæр 
кæй уарзынц, уæд нын вæййы æнцон. Мæнæн 
Бирæ æнцон дæр у мæ царды æмбалимæ, уый 
тыххæй æмæ йæ зонын кæй мæ уарзы, уый. Афтæ 
дæр Хуыцауимæ. 

Саразут фыццаг къахдзæф Хуыцауы размæ. 
Бауадзут Æй æмæ уæ сахуыр кæна Йемæ ныхас 
кæнын.

Хуыцау уæ тынг уарзы.
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Уарзондзинад, æууæнк æмæ 
уырнындзинад

Уымæн æмæ мах Йесо Чырыстиимæ куы 
уæм, уæд сунæт скæнай, ма скæнай – уæлдай 
нæу; ахсджиаг у, йæ тых уарзты мидæг 
кæмæн ис, æрмæст ахæм уырнандзинад.

Галатæгтæм 5:6

Фылдæр адæм бирæ рæстæг сафынц фæлварын 
кæнгæйæ, цæмæй цæм уа уырнындзинад. Мах 
зонæм, кæй æнæ уырнындзинадæй та Хуыцауы 
зæрдæйæн балхæрæн нæй (кæс Дзуттæгтæм 
11:6), æмæ уый тыххæй тыхархайдæй кусæм 
цæмæй нæм уа фылдæр урнындзинад. Фæлæ 
уырнындзинад æрцæуы нæ зæрдæйæ æмæ 
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райгуыры Хуыцауимæ бастдзинады руаджы. 
Мæн бон нæу сымах сахуыр кæнын, цы кæнын 
хъæуы, цæмæй уæм фæзынна уырнындзинад, 
фæлæ мæ бон у радзурын урнындзинады 
принциптыл æмæ уæ зæрдæйы ссудзын бæллиц 
уырнындзинадыл, кæй фæстæ сфæнд кæндзыстут 
ахæм æнтыстдзинад. Уырнондзинад æрцæуы 
æрмæст Хуыцау æй куы раргом кæны, уæд.

Фылдæр рæстæг Хуыцауимæ æмхиц кæнут 
æмæ Йын æвдисут уæ уарзондзинад. Дæттут 
бар Хуыцауæн æнæхъæн бон æмæ алы бон уæхи 
уарзын. Арфæ кæнут Хуыцауæн Йæ æнæрлæугæ 
уарзондзинадыл сымахмæ.

 Мах цæрæм, цæстæй цы уынæм, уымæй 
нæ, фæлæ уырнындзинадæй. 

2 Коринфæгтæм 5:7

Иухатт, ацы Æмдзæвгæ куы кастæн, Хуыцау 
мын раргом кодта æхсызгон æцæгад. Кæд æз 
дæн дингæнæг, уæд хъуамæ мæ царды алцыдæр 
кæнон уырнындзинадимæ. Уырнындзинад – уый 
у æххæст æууæнк Хуыцауыл æмæ абсолютон 
урнындзинад Йæ уарзодзинады тыххæй. Уæ 
уырнындзинад фидар цæмæй уа, уый тыххæй 
фидаруырнæг ут уæ растдзинады тыххæй. Тынг 
бирæ адæмы фæнды, цæмæй сæ уырнындзинад 
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фидар уа, фæлæ уый гæнæн нæй, цалынмæ нæ 
бамбарой сæ растдзинад Чырыстийы мидæг 
æмæ сæ Хуыцау куыд тынг уарзы, уый.

Уырнындзинады мидæг ис уарзондзинад 
(Галатæгтæм 5:6). Адæм æмбарынц ацы 
æмдзæвгæ афтæ: «Адæм куы нæ уарзон, уæд 
мæ уырнындзинад тых нæ уыдзæн». Ам загъд 
цæуы, уырнындзинад тых кæй нæ уыдзæн, 
цалыммæ адæймаг нæ базона Хуыцау æй куыд 
бирæ уарзы, уый. Уырнындзинад тых нæ уыдзæн 
æнæ уарзондзинадæй – ам загъд нæ цæуы 
сымах цæмæй уарзат иннæты, фæлæ цæмæй 
æнæгуызавæ уат Хуыцауы уарзондзинады 
тыххæй. Цæмæй уæ уырнындзинад суа тыхджын, 
уый тыххæй хъуамæ раттат бар Хуыцауæн уарзын 
уæхи. 

Бамбæрстат хъауджыдардзинад? Мах 
уыдзыстæм дзаг уырнындзинадæй, Хыцауæн 
бæрны куы кæнæм алцыдæр. Уæ бон нæ уыдзæн 
Хуыцауæн бæрны кæнын, цалыммæ нæ бамбарат 
куыд бирæ уæ уарзы, уый. Куы бамбарат, цæй 
бирæ уæ уарзы Хуыцау, уæд уын рогдæр уыдзæн 
райсын Хуыцауæй æнæниздзинад æмæ ирвæзд 
магуырдзинадæй.

Куы нæ уырнат, Хуыцауы кæй фæнды сымахæн 
хорзæх раттын, уæд уæ бон нæ уыдзæн айсын Йæ 
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хорзæх. «Мæн фæнды бауырнын, фæлæ куыд?» 
- бафæрсдзыстут сымах? Хъуыды кæнут, Хуыцау 
уыл раджы акалдта Йæ уарзондзинад, сымахæн 
та хъæуы базонын йæ равдыст. Библии афтæ 
фыст у: «Мах уарзæм, уымæн æмæ нæ Хуыцау 
Йæхæдæг раздæр бауарзта» (1Иоанн 4:19) Нæ 
бон нæ уыдаид Хуыцауы бауарзын, цаллынмæ 
нæ базыдтам Йæ уарзондзинад махмæ.

Хуыцауы уарзондзинад цæры нæ зæрдæйы 
мидæг. Ма гуырысхо кæнут – уым у! Хуыцау 
уæ уарзы! Самах ут диссаг! Сымах ут зынаргъ! 
Хуыцау уæ уарзы æнæуавæр уарзтæй! Æнæхъæн 
дунейы мидæг уæ ничи уарзы, Хуыцау уæ куыд 
тынг уарзы, афтæ.

Хуыцауимæ бастдзинад уыдаид нæ фаг, фæлæ 
Хуыцау æрбакæны нæ цардмæ æндæр адæм. 
Дунейы мидæг сымахæй æмæ Хуыцауæй уæлдай 
куы ничи уыдаид, уæд тынг хорз цардыстайат. 
Йесо у уæ иуыл хуыздæр хæлар. Уый уын 
баивзæн уæ бинойнаг, кæд ут иунæгæй, Уый 
уын суыдзæн уæ фыд æмæ уæ мад, кæд уын 
нæй. Афтæ тынг уæ уарзы Хуыцау! Уый тыххæй 
уæ бон у бæрны кæнын Хуыцауæн алцыдæр. 
Хуыцау уæ уарзы æмæ Йæ тынг фæнды сымахæн 
раттын бирæ хорзæхтæ. Фæлæ, цалыммæ уый 
нæ базонат, уaлыммæ уæм нæ уыдзæн уыйбæрц 
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уырнындзинад, цæмæй исты райсат Хуыцауæй.
Уæ уырнындзинад тых суыдзæн, куы базонат 

Хуыцау уæ кæй уарзы, уый. Раттут бар Хуыцауæн 
уæхи уарзын! Æнæхъæн бон мидæг дзурут 
Хуыцауæн: «Хуыцау, æз зонын кæй мæ уарзыс! 
Аллилуйæ! Æппæлын Дæ, мæ Фыд. Кад Дын 
дæттын».

Смит Вигглвсорт уыдис Хуыцауы диссаг 
архайæг. Иу хатт æй чидæр бафарста, бирæ 
рæстæг фæкувы, уый. Дзуыпп йын радта: 
«Стæмхатт фæкувын рдæг сахатæй фылдæр, 
фæлæ нæ куывдæй дæр рдæг сахат стæмхатт 
фæлæууын». Иу чидæр йæ кæддæр рахатыдта 
уый, æмæ иу алы 15 минуты дæргъы Хуыцауимæ 
куыннæ аныхас кодта, уæд иу дзы хатыр ракурдта. 

Мах дæр фæхъавæн цыдæртæ аразын, фæлæ 
раст кæронæй нæ райдайæм. Хъуыддæгтæй 
Хуыцауы зæрдæ нæ балхæндзæ. Хуыцау нын 
арфæтæ кæны, æрмæст нæ кæй уарзы, уый 
тыххæй. Йæ хорздзинæдтæ нын ис райсæн æрмæст 
ирвæзт цæмæй исæм, уымæй-уырнындзинадæй. 
Цæмæй уæ бинонты Хуыцаумæ рбакæнат, уый 
таххæй уæ цыдæртæ аразын нæ хъæуы. Бауадзут 
уал Хуыцауы уарзондзинад уæ цардмæ, æмæ 
уый фæстæ уæ бон суыдзæн бауарзын уыцы 
адæймаджы, кæцыйы уæ фæнды аирвæзын 
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кæнын. Библи нын зæгъы уый,æмæ адæймаджы 
Чырыстимæ тагъддæр рбаввахс кæндзыстæм, 
исты сайдтытæй æмæ зондамыдтыты бæстæ 
йæ куы уарзæм, уæд. Сыгъдæг Уд дзурдзæн йæ 
зæрдæмæ, æмæ уын уæ уарзондзинад уындзæн. 
Фæлæ цæмæй искæмæн уæ уарзондзинад лæвар 
кæнат, уый тыххæй уал бауадзут Хуыцауы цæмæй 
уын Йæ уарзт равдиса.

Хуыцауы Ныхас зæгъы: «Хуыцауы хорзæх 
сымах фервæзын кодта уæ уырнындзинады 
фæрцы...» (Эфесæгтæм 2:8). Мах ницы сарыстам 
нæ фервæзыны тыххæй. Нæ уавæр уыд ныфссаст. 
Нæ ирвæзт нæ хорз хъуыддæгтыл æмæ нæ 
сыгъдæгдзинадыл лæуд нæу. Мах ирвæзт стæм 
æрмæстдæр нæ Хуыцау афтæ кæй бауарзты: 
«Уымæн æмæ Хуыцау афтæ бауарзта дуне, 
æмæ радта Йæ Иунæг Фырты, цæмæй Йыл 
чидæриддæр æууæнды, уый ма фесæфа, 
фæлæ йын уа мыггагмæйы цард.» (Иоанн 
3:16). Арфæтæн дæр ис афтæ раиртасын, куыд 
Хуыцауы фæнд равдисын Йæ тых уæ царды 
æмæ уæ зындзинæдты дзуапп радтын, уый. 
Æмæ нын Йæ арфæйæ куыд радта ирвæзтыл 
уырнындзинад, афтæ нын Йæ уарзондзинадæй 
дæтты нæ Хосгæнæг æмæ Дæттæг кæй у-уый 
уырнындзинад. Кæд уын фаг ис уырнындзинад 
ирвæзт райсын, уæд уын уæ уырнындзинад 
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хъуамæ сфаг уа, Хуыцау уæ зындзинæдтæй 
кæй аирвæзын кæндзæн, уымæн. Кæд уырнут 
Хуыцауы уарзондзинадыл, уæд æууæнддзыстут 
Хуыцауыл æмæ Йæ Ныхасыл, уый зонгæйæ æмæ 
уæ кæй нæ фæсайдзæн, уый. Библийы мидæгдæр 
переводы фыст ис- уырнындзинад у Хуыцауыл 
бынтон æууæнкдзинад, æууæнкдзинад Йæ 
тыхыл, зондыл æмæ арфæйыл. Хуыцауы куы 
бауадзат æмæ уæ уарза, уæд Йæ уæхæдæг уарзын 
æмæ Йыл æууæндын базондзыстут. Æмæ уæм 
уыдзæн тыхджын уырнындзинад. Хуыцау уæ 
уарзы.
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 Сæрибар тæрсындзинадæй

Уарзондзинадæн тасимæ иумæйагæй 
ницы ис, æцæг уарзондзинад кæм уа, уым 
тасæн бынат нæй. Уымæн æмæ тæрсгæ чи 
кæны, уый ныридæгæн æфхæрд æййафы. 
Чи тæрсы, уымæн йæ уарзт алцæмæй 
æххæст нæу.

 1 иоанна 4-18.

Бирæ хатт вæййы афтæ: нæ уырнындзинадимæ 
алцы дæр у хорз, мах зонæм Хуыцау нæ уарзы 
уый, æууæндæм Йыл. Фæлæ кæддæр на царды 
рцæуы цыдæр взæрдзинад. Нæ уырныдзинады 
сусæг сафджытæ разынынц нæ царды 
хъуыддæгтæ. Мах уырны Хуыцау нæ кæй уарзы, 
фæлæ куыддæр исты рцæуы, афтæ уыцы æууæнк 
цыдæр фæвæййы. Стæй рбацæуы хæйрæг æмæ 
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йемæ тасдзинад æмæ хи зылындзинад., цæмæй 
нæ ноджы адард кæна Хуыцауы уарзтæй. «Цæй 
куыддæ? Æз афтæ куы нхъæлдтон Хуыцау 
дæ уарзы уый,-мастæй маргæйæ уын дзуры 
хæйрæг.-Уæдæ дын афтæ бирæ зындзинæдтæ 
цаман ис? Æвæццæгæн тынг взæр ми бакодтай 
æмæ дæм Хуыцау рамæсты и». Афтæмæй мах 
сафæм Хуыцауыл æууæнк æмæ нын Йæ бон 
æххуыс кæнын нал вæййы. Хуыцауы уарзтыл куы 
дызæрдыг кæнат, уæд тыхджын нал уыдзыстут, 
уырнындзинадæй едзаг дæр нæ уыдзыстут æмæ 
хæйрæг æнцонæй уæ зæрдæты нывæрдзæн 
тасдзинад æмæ аххосдзинад.

Ай диссаджы ныхæстæ не сты: «…Æцæг 
уарзондзинад кæм уа, уым тасæн бынат 
най»(1 иоанн 4:18). Æз бирæ хъуыды кодтон ацы 
фыстыл, цæмæй йæ бамбарон. Æмæ мын иу хатт 
Хуыцау бамбарын кодта: æцæг сыгъдæг уарзт 
тасдзинад асуры, æмæ уыцы сыгъдæг уарзт у 
Хуыцау Йæхæдæг. Куы йæ фембарæм цы диссаг 
у Йæ уарзт махмæ, уæд ницы ис ахæм цæмæй 
фæтæрсæм, уый. Куы йæ фембарæм Хуыцауы 
уарзт, уæд нæ тæрсæм исчи нæ ныууаддзæн 
уымæй, нæ нæ фæтæрсын кæндзысты исты 
зындзинæдтæ.

Хуыцауы уарзт ахæм дынджыр у æмæ нæ суонг 
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нæ сæры йонг дæр æхгæны. Кæцы Хуыцау нæ 
ссæрибар æмæ аирвæзын кодта, уыцы Хуыцау 
нæ зылындзын кæндзæн? Уыцы хъуыддаг аразы 
хæйрæг:  аххосджын уæ кæндзæн цæмæй нкъарды 
ныххауат. Кæд уын Хуыцау уæ тæригъдтæ райгом 
кæны, уæд уын ирвæзыны фæндаг дæр æвдисы.

Ацы сæргонды уын рхастон бындур Иоанны 
4:18 фысты перевод. Бирæ тæ йæ афтæ мбарынц 
ацы фыст: адæймаджы кæд уарзыс, уæд дзы 
тæрсгæ нæ кæныс, æмæ дæ кæд исчи уарзы, 
уæд дæ нæ тæрсдзæн. Фæлæ уый раст нæу. Ацы 
фыст нысан кæны: Хуыцауы куы бауадзай æмæ 
дæ уарза, уæд ницæмæй тæрсдзынæ. Бауадзут 
Хуыцауы æмæ уæ уарза, цæмæй уæ тасдзинадæй 
аирвæзат.Райсут Хуыцауы уарзт уæхимæ æнæ 
иргъæвгæйæ. Райсоммæ йæ ма ахæссут-райсут 
Хуыцауы уарзт ныртæккæ уæхимæ.

Хуыцау мын Йæ уарзондзинад куы байгом 
кодта, кæцы ирвæзын кæны алы тасдзинадæй. 
Уæд дзы æз æнæ рлæугæйæ райдыдтон мæ царды 
пайда кæнын. Нæ машинæ куыста взæр æмæ мах 
æнхъæлдтам коробка передачæйы аххос у. Йæ 
баивын кодта 500 доллæры, æмæ мах нæ фæндыд 
уыйбæрц ахца харц кæнын. Æмæ афта дарддæр 
цыдыстæм уыцы машинæйыл.

Иу хатт мæм райсом Хуыцау сдзырдта: 
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«Джойс, бауадз мæ æмæ дæ уарзон. Ницы дын 
хъæуы аразын. Нæ дын хъæуы дæ тыхджын 
уырнындзинад æвдисын. Æрмæстдæр дæ хъæуы 
цæмæй Мæ уарзай æмæ Мæ уадзай цæмæй дæ 
Æз дæр уарзон ацы нæхъæн бон дæргъы. Бауадз 
Мæ æмæ дæ уарзон абон».

Æмæ мæхи æрцæттæ кодтон нæхъæн бон 
Хуыцауыл куыд цин кæндзæн, ууыл. Зарыдтæн 
Йын, афтæ дзæбæх æрвыстон мæ рæстæг. Иу 
афон дын фехъуыстон мæ лæг куыд æрбацыд 
æмæ гаражмæ куыд фæхæццæ кодта, афтæмæй 
та ныма сахат размæ ацыд йæ куыстмæ. Дуар 
байгом кодта æмæ загъта: «Мæн бон не сси 
фыццаг скоростæй дыккагмæ рахизын. Æмæ йæ 
гаражы сывæрдзынæн». Уыцы рæстæджы мæ нæ 
фæндыд худын, фæлæ мын йæхигъæдæй рауад. 
Мæ циндзинад мидæгæй æттæмæ рахыст. Хуыцау 
мын равдыста. Мæ циндзинадæй едзаг уыдтæн 
уымæн æмæ нæхъæн бон Хуыцауы уагъдтон 
цæмæй мæ уарза. Æмæ уый тыххæй нæ фенкъард 
дæн. Хуыцауы уарзт уæ цардмæ уадзгæйæ, сымах 
гом кæнут дуар уырнындзинадæн. Мæ бахудт 
мын æвдыста мæ уырнындзинад.

Хуыцау Аврааммæ куы рбацыд æмæ йын куы 
загъта лаппу йын кæй райгуырдзæн уый, уæд 
Авраам ныххудти фыр цинæй. Саррайы бахудт 
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та вдыста  кæй йæ нæ уырны уый, æмæ йæ Хуыцау 
бафхæрдта.

Хæйрæг уæ ныхмæ куы фæцæуы, уæд йыл уæ 
бон у æмæ бахудат. Уый тыххæй æмæ Хуыцауы 
афтæ дзæбæх зонут æмæ уæ хæйрæгæн нæ 
рауайдзæн фæтæрсын кæнын. Сымах æй хо зонут 
Хуыцау уæ кæй уарзы æмæ уæ кæй хъахъхъæны, 
уый.

Æмæ куы хуыдтæн  Дейвы ныхæстыл, уæд 
мын Хуыцау сабыр загъта, фæлæ тынг тыхджын 
ныхæстæй. Æртæ хатт мын загъта Йæ ныхæстæ: 
«Дарддæр дæр Мæ куы уадзай æмæ дæ уарзон 
æмæ Мæ ды дæр куы уарзай Джойс, уæд дæ никуы 
фæхъыг кæндзæн. Йæ ныхæстæ цыма нæхъæн 
хæдзарыл фехъуыстысты: «Æз дæ никуы фæхъыг 
кæндзæн… Æз дæ никуы фæхъыг кæндзæн…».

Хуыцауыл уæ ныфсытæ вæрут , Йæ 
уарзондзинад йын уæ цардмæ бауадзут æмæ Йæ 
уæхæдæг дæр уарзут, æмæ Йыл уæд æнцонæй 
æууæндзыстут. Хуыцауыл æууæнкдзинад уын 
баххуыс кæндзæн уæ бæллицтæ сыххæст кæнын. 
Æмæ уæм Хуыцауы уарзт та асурдзæн цы фæнды 
тас. Хуыцау уæ уарзы!
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Æмæ нын Уый бафæдзæхста, Хуыцауы чи 
уарзы, уый йе’ фсымæры дæр куыд уарза, 
афтæ.

 1 иоанн 4:21

Сымах стут Хуыцауы уарзон сывæллæттæ. 
Алчи дæр уæ у диссаг, æмæ æндæр уæ хуызæн 
нæй. Уæхи уымæ гæсгæ дарын куы райдайат, уæд 
уæ зæхх хатыныдзинад дæр аивдзæн. Фылдæр 
худын райдайдзыстут, уый æмбаргæйæ, æмæ цы 
ран стут, уыцы бынат уыдзæн арфæгонд. Уæ бон у 
æхситт гæнгæйæ кæннод заргæйæ цæуат уынджы 
æмæ уæхи хатат диссаг, кæдæм дариддæр уæ 
фæндаг ма цæуа.

Уæ диссагдзинад куы бамбарат æмæ уæхи 
куыд Хуыцауы уарзон сывæллон дарын куы 
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райдайат, уæд уæ бон суыдзæн Чырыстийæн 
нæхъæн зæхх байсын. Уарзондзинад рæзы артау. 
Фæлæ Чырыстийыл дзургæйæ уæхæдæг мæсты 
æмæ хъуыр-хъуыр куы кæнат, уæд уæ бон никæй 
суыдзæн æрбакæнын ирвæзтмæ (Чырыстимæ). 
Сымах дзурут: «Æз дæн уырнон æмæ чырыстон 
адæймаг», фæлæ уæ фæндагыл исчи куы фæхъавы 
аййафын, уæд мæстыйæ фæдзурут: «Ама цæй, 
фæбыр фæндагæй. Дæу тыххæй мын аргъуанмæ 
рæджы кæны». Уæхи базыдтат?

Сымах фæнды алы ран дæр уат æнтысджын.  
Æнтысдзинады секрет ис уæ уды. Нæуи зæгъут: 
«Хæйрæг, æз бирæ рæстæг хъуыстон дæ 
сайдмæ æмæ цардтæн тасдзинады. Фæлæ ныр 
Чырыстийы фæрцы æз дæн уæлахиз адæймаг. Æз 
дæн диссаг. Æз дæн удгоймаг. Æз дæн Хуыцауы 
уарзон сывæллон, æмæ дæуæн хæйрæг дæ бон 
ницы у!»

Хуыцауы уарзт, кæцы ис нæ мидæг, ирвæзын 
кæны алы тасдзинадæй. Æмæ уый тыххæй ма 
тæрсут уæ уарзондзинад адæмæн æвдисын. 
«Мæныл чи æууæнды, уый кæндзæн Мæ 
хъуыддæгты хуызæн хъуыддæгтæ, æмæ 
уыдонæй ноджы стырдæртæ сараздзæн, 
уымæн æмæ  Æз Мæ Фыдмæ цæуын» (Иоанн 
14:12). Хуыцауы фæнды цæмæй уæ ацы ныхас 



Зæгъ сын, Æз сæ кæй уарзын, уый.

42

бауырна. Ма дызæрдыг кæнут, Хуыцауы фæнды 
архайын сымах уылты. Цы уæ бауырна, уый 
уын иуылдæр раддзæн. Ахуыр кæнут адæмимæ 
æууæнкдзинад аразын æмæ сæ уарзут.

Æз афтæ бирæ хатт лæууыдтæн цыдæр диссаг 
ми саразыны раз, фæлæ иу мæ тас бацыди, æмæ иу 
мæ Хуыцау рсабыр кодта: «Джойс ма тæрс, сараз 
къахцæф. Æз сараздзынæн дæ уылты уыйппæт 
диссаг хъуыддæгтæ». Размæ иу тырныдтон æмæ 
Хуыцау алы бон дæр æххуыс кодта. Зонут цæмæн 
нæ тæрсын æнæнтыстæй? Уый тыххæй æмæ йæ 
зонын: Хуыцау мæ уарзы! Зоны йæ, æз дæр Йæ 
кæй уарзын, уый. Мæ цардыл мын фæарфæтæ 
кодта, цæмæй Йыл бынтон æууæндон. Сымах 
дæр афтæ куы уæндат, кæд Хуыцауы уарзут, 
æмæ йæ зонут, Уый дæр уæ кæй уарзы, уый, уæд 
зæххыл нæ уыдзæн ахæм зындзинад, кæцыйыл 
нæ фæуæлахиз уыдзыстут.

Цы нæ ахицæн кæндзæн Хуыцауы уарзтæй: 
хъыг, уынгæгдзинад, æфхæрд, æххормаг, 
бæгънæгдзинад, тас æви цирхъ?

Куыд фыст ис: Дæу кæй стæм, уый тыххæй 
иудадзыг кæсæм мæлæты цæстытæм, нымайынц 
нæ æргæвдинаг фыстыл (Ромæгтæм 8:36).

Фæлæ уæддæр мах стæм уæлахизуæвæгæй 
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уæлдæр, æмæ диссаджы уæлахизтæ кæнæн Чи 
нæ бауарзта Уый фæрц.

Уымæн æмæ æз æууæндын: нæдæр 
мæлæт, нæдæр царт, нæдæр зæрдæ, нæдæр 
æнæбуар æлдæрттæ æмæ тыхджынтæ, 
нæдæр абон, нæдæр фидæн, нæдæр 
уæле цы ис, нæдæр бынæй цы ис, кæй 
сфæлдыстæуыди, нæдæр уыдонæй исчи 
бафæраздзæни, нæ Хицау Йесо Чырыстийы 
фæрцы Хуыцауæй кæй райстам, уыцы 
уарзтæй мах æнæхай фæкæнын. 

Ромæгтæм 8:38-39.

Сымах йæ зонгæ дæр нæ кæнут, Хуыцауы куыд 
тынг фæнды цæмæй уат амондджын. Хуыцауæн 
тынг зын у, махæн нкъард куы вæййы, уæд. Иуæй 
иу хатт уын вæййы взæр зæрдæйы уаг: гæдыйы 
тъæпп кæнут, сывæллæттыл хъæр кæнут, 
сыхæгтимæ хыл кæнут, уæхимæ мæсты кæнут 
æмæ дзурут: «Æз æрмæст кусын, кусын, кусын 
æмæ мын мæ куыстæн ничи аргъ кæны».

Мæнæн уый у зонгæ. «Æмæ рмæст сихормæ 
цæмæ ахуыр кæнут, нæхъæн бон бæсты?»-
мæсты кæнут, уæ сывæллæттæ куы рбацæуынц 
хæдзармæ. Зонут æй æмæ уый Хуыцауæн зын 
у? Нæ мæ фæнды æмæ ныр уæхи зылынджын 
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кæнат. Мæн фæнды цæмæй бамбарат: куы уæ 
бауырна Хуыцау уæ уарзы уый, уæд Йын сымах 
дæр уыцы уарзтæн дзуапп ратдзыстут. Йæ уарзт 
уæ байдзаг кæндзæн æмæ иннæ адæммæ дæр 
кæлын райдайдзæн. Адæмæн хорздзинад куы 
аразат, уæд уæм уыдон дæр дзæбæх цæстæй 
кæсын райдайдзысты.

Хуыцау уæ кæй уарзы, уый куы мбарат 
уæд уыдзыстут æнæниз, хъæлдзæг, æмæ уæ 
хъуагдзинæдтæ уыдзысты æххæст. Цæмæ? Уый 
тыххæй æмæ рсабыр уыдзыстут. Хуыцауæн уын 
алцы йæ бон кæй нæу саразын, уымæн йæ аххос 
у уæ мæтæйдзаг æмæ уæ тыхстдзинад. Нæ Йын 
уæйы никуыд цæмæй Йæм мах фæкомкоммæ 
уæм. Хуыцауы æрмæст фæнды цæмæй Йыл 
æууæндæм, уарзæм Æй, æмæ Йæ бауадзæм 
цæмæй нæ Уый дæр уарза.

Уарзондзинадæй дзаг куы уат, уæд хæйрæгæн 
нæ рауайдзæн нæ цардмæ арфæтæ бауромын, 
уый тыххæй æмæ уарзондзинад махæй аразы 
нæртон адæймаг. Адæймаг куы фæуарзы уад йæ 
фæфæнды уыцы уарзт дæттын.

ГГæнæн ис æмæ ацы рæстæг уæ сæйраг куыст 
у, цæмæй хæдзары уат, уæ бинонтæм зилат, 
фæлæ уæ кæд фæнды æмæ уæ Хуыцау Йæ 
куысты сцархайын кæна, уæд уæ дзы сцархайын 
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кæндзæн. Фæлæ уал уый тыххæй сымах хъуамæ 
сывæрат бындур: бамбарат Хуыцау уæ кæй 
уарзы, уый.

Уæ тыхтæ иуылдæр ма хардз кæнут уæхиуыл 
æмæ уæ фæндонтыл. Зæгъут Хуыцауæн, цы уæ 
хъæуы, уыйт æмæ уый фæстæ уæ уырнындзинадыл 
архайут адæмæн сæ зындзинæдтимæ 
æххуысгæнгæйæ. Чырысти куывта æмæ ныхас 
кодта Уæларвон Фыдимæ. Æмæ стæй дзырдта 
адæмæн Хуыцауы Ныхас, Йæ къухтæ иу сыл 
сывæрдтæ æмæ иу сыл диссæгтæ рцыди. Кæм 
дæр иу къуымы не сбадти, Хуыцаумæ  лæугæйæ.  
Хуыцауæн уæ бон у дзурын цы уæ хъæуы, уый. 
Фæлæ уæ фæндонтæ уæ царды фыццаг бынат 
хъуамæ ма ахсой. Адæмæн æххуыс кæнынмæ 
тырнут.

Æцæг царды рæсугъддзинад у - зындзинады 
æххуыс кæнын. Хуыцауы уарзт уын баххуыс 
кæндзæн искæй хъуагдзинæдтæ уæхи уæдтæй 
уæлдæр æвæрын. Бауырнæт уæ, Хуыцау уын 
хъуыр хъуыргæнæг  æмæ нæбузныг адæмы дæр 
баххуыс кæндзæн бауарзын.  

Сразы ут, сымах чи уарзы, уыдоны уарзын 
зын нæу. Уый тыххæй тыхархайд нæ хъæуы, 
уый тæригъæдджын адæймагæн дæр сараздзæн. 
Фæлæ цæмæй уарзат, сымахмæ гæсгæ 
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уарзондзинады аккаг чи нæу, ахæмы, уый 
тыххæй хъæуы удон рæгъæддзинад, мидæггон 
тых, быхст, хъæдыхдзинад. Уæд уæ бон суыдзæн 
уарзын адæмы, сæхи взæр куы дарой, уæддæр. 
Уæ уарзондзинад сæ раивдзæн. Гæнæн ис æмæ 
уыл ацæуа аз, кæннод фондз. 25 дæр ацæуæт, 
уыцы тых харц уый аккаг у. Чырысти сымахмæ 
цас лæууыд??

Хуыцау уæ уарзы, уарзы уæ алыварс  чи ис 
уыдоны дæр, тæригъæдджын ой, æви ирвæзт. 
Тынг уæ уарзы æмæ Йæ фæнды сымах уылты Йæ 
уарзондзинад иннæ адæмыл дæр уадзын.

Хуыцау уын радта уарзынмæ тых. Ма тæрсут 
адæмæн уæ уарзондзинад æвдисын. Уый 
фæрцы тасдзинадæй æмæ хи зылындзинадæй 
аирвæздзыстут.  Уæндонæй уæ уарзондзинад 
æвдисут! Райдайут уал уæ хъармдзинад æвдисын. 
Уæхимæ иу фæхонут адæм, цин кæнут уæ алыварс 
чи ис, уыдоныл. Хуыцаумæ ис дæуæн хъуыддаг, 
кæцы йыл фæтых уыдзынæ æрмæст ды. Ис адæм, 
кæцыйæн лæггад кæнын йæ бон у æрмæст дæуæн. 
Æндæр никæмæн рауайдзæн семæ баввахс 
кæнын,  æрмæст дæуæн. Хуыцауæй кур æмæ дын 
равдиса куыд сын ис гæнæн уарзондзинад лæвар 
кæнын, æмæ уын равдисдзæн дуне фæндæгтæ. 
Хуыцау уæ уарзы.
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Хуыцауы уарзондзинад уæ 
раивдзæн

Уарзондзинад уый мидæг нæй, æмæ мах 
бауарзтам Хуыцауы. Хуыцау нæ Йæхæдæг 
бауарзта æмæ Йæ Фырты нæ тæригъæдты 
тыххæй рарвыста фидауынгæнæг нывондæн.

 1 Иоанн 4:10

Хуыцау нæ уарзы, фæлæ бирæ уырнон адæм 
не’ мбарынц куыд арф у уыцы уарзондзинад. 
Хуыцау мын равдыста Библи куы кастæн,уæд: 
æцæгæй дæр æй куы базонæм, куыд тынг нæ 
уарзы Хуыцау, уæд тагъд раивтаиггам æмæ удæй 
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рæгъæд суыдаиггам.
Хуыцауы уарзондзинадыл хъуыды кæнут. 

Уыцы хъуыдытæ уæ раивдзысты. Уæ мидæг уæ 
зæрдæмæ исты кæд нæ цæуы, уæд Хуыцау уæ 
кæй уарзы, уый зонгæйæ тагъд раивдзыстут. 
Цы фæхатут, чидæр уæ уарзы, уый зонгæйæ? 
Æхсызгон уын нæу? Нæ уæ тыхсын кæны уый. 
Фæлæ бирæ адæм сæхицæ йæ удхæссæг уынынц. 
Сæ удхæссæг уынынц цыдæриддæр аразынц, 
уымæй. Нæ йæ мбарынц, нæуæг арыст сты 
Хуыцау фæрцы, æмæ сæ раздæры æрдзимæ 
хæцынц. Цалынмæ уæхицæй уæ удхæссæг уынат 
æмæ ма мбарат Хуыцауæн куыд адджын стут 
уый, уалынмæ не суыдзыстут ныфсджын æмæ 
тыхджын. Стыр тых ис Хуыцауы уарзондзинад 
мбарыны. Хуыцауы фæнды сымахимæ алы бон 
ныхас кæнын. Уыцы ныхас уæ ивдзæн. Уæ царды 
Хуыцауы фыццыг бынатыл куы нæ сывæрат, уæд 
Йын Йæ гæнæнтæ дæр уæ царды факъаддæр 
кæндзыстут. Æнæмæнг дæр уæ рæстæгæй 
Хуыцауимæ ныхас кæнынмæ адих кæнут. Вдисут 
Ын уæ уарзондзинад æмæ Йын Йæ уарзондзинад 
уæ цардмæ уадзут. Æрмæстдæр афтæмæй 
райдайдзыстут удæй рæгъæд кæнын æмæ 
суыдзыстут тыхджын, амондджын адæймаг.

Фæлæ бирæ адæм сты зивæггæнаг. Афтæ 
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сæ фæнды, цæмæй сын сæ куыст сæ бæсты 
исчи араза. Уæхи цæмæй сраст кæнат, уый 
ма агурут. Гæнæн ис æмæ уын Хуыцауимæ 
уæхи бастдзинад нæй æмæ уæ зæрдæты уæхи 
зылынджын хатут. Зонут, хæйрæг уын уæ уырнын 
кæндзæн бирæ хъуыддæгтæ кæй ис, уый. Æмæ 
Хуыцауимæ ныхас кæнын нæмæнг хъуыддаг 
нæу. Бирæ аххосдзинæдтæ уын агурдзæн. Фæлæ 
бындур æркæсут уымæ, цæмæй Хуыцауимæ 
тынг бастдзинад рцæуат. Хуыцауы ныхасыл 
хъуыды, æмæ Хуыцауимæ ныхас уæ раивдзæн. 
«Мæ бон æппæт дæр у мæнæн тых дæттæг 
Чырыстиимæ»(Филиппæгтæм 4:13). Зæххы 
цъарыл ахæм ницы ис, уæ бон цæуыл нæ уыдаид 
фæтых кæнын Чырыстийы тыхы фæрцы.

Куыддæр уын Хуыцау равдиса цæй мидæг 
ис уæ проблемæ афтæ йыл ныфсимæ архайын 
райдайут. Уæ сæры ацы хъуыды уæт: Чырысти 
алы проблемæйыл кæй фæтых ис, уый. Райсут 
Хуыцауы уарзт. Æмæ хæйрæджы сайд уе’ 
взæрдзинæдты тыххæй асурут. Æмæ афтæмæй 
фæуæлахиз уыдзыстут!

Гæнæн ис æмæ уæхи раст нæ дарут, фæлæ уæ 
бон у æмæ раиват, куы уæ бауырна нæуæг арызт 
кæй стут, уый. Уæхицæн иу æй æрхъуыды кæнут: 
«Табу Хуыцауæн, диссаджы арæзт мæ кæй 
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скодта. Равзæрста мæ. Æз дæн Хуыцауы æвзæрст 
сывæллон. Хуыцау мæ ссыгъдæг кодта. Æмæ 
ныр дæн раст. Мæ рæдыдтытæ мын иуылдæр 
ныххатыр кодта! Хуыцауы æххуысимæ мæ бон у 
æмæ раивон æмæ раст митæ кæнын райдайон»

Нæй ахæм зындзинад, кæцыйыл ма фæтых 
уат, куы йæ зонат Хуыцау уæ уарзы, уый! Цы 
фæнды проблемæйыл фæуæлахиз уыдзыстут.

Ахъуыды ма кæнут: ис гæнæн зындзинæдтæ 
нæ рацæугæйæ фæуæлахизгæнæгæй суæвын? 
Уæ уд стыхджын кæнынмæ ис æрмæст иу 
фæндаг-зындзинæдтæ. Зындзинæдтæ уын куннæ 
уа, уæд ма уæ уырныдзинад цæмæн хъæуы? 
Зындзинадæй пайда кæн, цæмæй дæ уд рæза 
æмæ базонай цы Хуыцау дæ уарзы, Уымæ цы тых 
ис, уый.

Хуыцауы уарзондзиад дæ цардмæ куы 
бауадзай æмæ Йæ дæхæдæг дæр куы уарзай, 
уæд дын Йæ уарзондзинад ратдзæн тых æмæ дæ 
ницы бауромдзæн дæ нысанмæ бахæццæ кæнын. 

Сыгъдæг Уды крещений фæстæ иу мæй 
дæргъы мæхи хатыдтон расыг Хуыцауы уарзтæй. 
Фарстой иу мæ: «Цы дыл æрцыди? Афтæ тынг 
раивтай. Джойс, зын у бауырнын фæлæ дыл 
исты æрцыди? Мæнæн нæ хъуыди сбæлвырд 
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кæнын кæй раивтон, уый æнæуи дæр мыл 
зынди. Хуыцауы уарзтыл фидар куы уат, уæд 
уæ цæсгомæй цин никуы ацæудзæн. Æмæ уæ 
хуыз хуыздæрæй хуыздæрмæ кæндзæн, фылдæр 
тых уæм фæзындзæн. Сыгъдæг Удæй афтæ 
едзаг уыдзыстут æмæ адæймагæн цы фæнды 
зындзинадимæ баххуыс кæндзыстут.

Зæгъ дæхицæн: «Хуыцау мæ уарзы. Æз дæн 
диссаг. Æз дæн Йæ сывæллон. Хуыцау мæ уарзы!» 
Бауырнæт уæ, Хуыцау уæ цæгæй дæр уарзы!
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Куывд фæсмоны тыххæй 

Кæд Чырыстийы никуы рбахуыдтат уæ 
цардмæ куыд уæ Хуыцау æмæ Ирвæзæг, уæд 
саразут уыцы хъуыддаг ныр. Уæ зæрдæйæ Йæм 
скувут æмæ уын Чырыстийы мидæг нæуæг цард 
райдайдзæн.

Хуыцау мæн уырны Ессой Чырысти у Дæ 
Лæппу æмæ нæхъæн зæххы ирвæзæг. Мæн уырны 
Йæ цард мæн тыххæй æмæ мæ тæригъæдты 
тыххæй кæй радта. Мæрдты бæстæм ацыд мæ 
бæсты æмæ мæ таригъæдты тыххæй бафыста. 
Мæн уырны Чырысти кæй райгас мæрдтæй 
æртыккаг бон æмæ ныр бады Дæ рахиз къухы 
рдыгæй.

Дæуæй дæн хъуаг æмæ мæ тынг хъæуыс. 
Ныххатыр мын кæн мæ тæригъæдтæ, аирвæзын 
мæ кæн, мæ Хуыцауæй су. 

Ныр Чырысти цæры дæ зæрдæйы. Хуыцау 
дын ныххатыр кодта, Йæ разы дæ сыгъдæг, æмæ 
царды фæстæ ацæудзынæ уæларвмæ.
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Ссар дзæбæх аргъуан, кæцы ахуыр кæны 
Хуыцауы Ныхасыл æмæ райдай Хуыцауы ввахс 
дæр зонын. Хуыцауы Ныхасы зонынад дын 
аивдзæн дæ цард:

«…Уæд Ыл цы иудейтæ баууæндыд, уыдонæн 
Йесо загъта: «Мæ ныхасмæ гæсгæ куы цæрат, 
уæд æцæг Мæ ахуыргæнинæгтæ уыдзыстут, Æмæ 
базондзыстут æцæгад, æмæ уæ æцæгад ссæрибар 
кæндзæн »(Иоанна 8:31-32).

Кæс æмæ ахуыр кæн Хуыцауы Ныхас, цæмæй 
дæ зæрдæйы уидæгтæ ауадза. Цы фæнды 
хъуыддаджы иу Хуыцауы Ныхасмæ ркæс, цæмæй 
бонæй бонмæ Чырыстийы хуызæн фылдæр 
кæнай(кæс 2 Коринфæгтæм 3:18)

Мæ уарзондзинадимæ, Джойс



54

Фыссæгыл

Джойс Майер-диссаджы Библийы фыстыл 
ахуыргæнæг. Хуыцауы Ныхас дзуры иу дуне 
адæмæн зæххы цъарыл.

Ныффыста 70 фылдæр чиныджы, алы аз иу 
20 конференци уадзы. 2004 азы 2,5 миллионы 
чиныджы йын ауæй, æмæ миллионæй фылдæр 
та рвыст æрцыд æнæ хцайæ. Йæ передачатæ йын 
вдисынц бирæ бæстыты.

Хуыцау сдзырдта Джойсмæ цæмæй адæмæн 
Хуыцауы Ныхас дзура. Кæддæр уый дæр уыд йæ 
цардæй хъыг адæймаг. Абон цардыл цин кæны, 
уый тыххæй æмæ сахуыр ис Хуыцауы Ныхасæй 
пайда кæнын.

Джойс æргомæй дзуры цы фыдмитæ йын 
кодтой гыццылæй, йæ фаццаг взæр мойы тыххæй 
æмæ йæ зындзинæдты тыххæй кæцытимæ 
æмбалди нæхъæн цард.

Нæхъæн цард Джойс дзуры Хуыцауы æнæсайд 
æмæ хорзæхдзинадыл. Ахуыр кæны ууыл æмæ 
взæр цардæй кæд царди адæймаг, уæд Хуыцауæн 
ис фæндæг нæуæг хъæлдзæг цардмæ.




