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Æппæты 
стыр 

лæвар
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Хъуыды ма кæныс, 
ды нын хъавыдтæ 

радзурын æппæты стыр 
лæвæртты тыхæй?

Раст у! уый 
тыххæй дзырд цæууы 
Хуыцауы чиныджы – 

Библийы.

Папа! 
Цæйма!

Эй! Алан, 
Фатимæ! Цы 

æрцыдис?

Æмæ 
кæцæй бæрæг 

у, Библи 
– Хуыцауы 

чиныг кæй у, 
уый?

Радзырд 
Библийæ

Библи, уый 
афтид радзырд 

нæу. Иууыл дæр 
Библи уый 

тыххæй дзуры 
– Хуыцауы 

нысандзинад 
адæймагæн.
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Æмæ 
цахæм  у 
Йæхæдæг, 
Хуыцау? 

Хуыцау 
чингуытæ 

фысы?

Раджы заманы Хуыцау сарыста 
азæхх æмæ йыл цыдæридтæр ис, 
уый. Стæй та сарæста дырхъдон, 
кæцы схуыдта Эдемæй. Хуыцау 

æй ‘сцæдтæ кодта уый йæ уарзон 
адæмæн.

Хуыцау махæн тынг æххуыс кæны æмæ  нын 
дзуапп радты, куы Йа фæкурæм баххуыс кæнын 

уæд. Уый сыгъдæг у. Хуыцауы фенæн нæй, фæлæ 
Уый алцыдæр уыны æмæ зоны. Æмæ алцыдæр 

Йа бон у. Уадз æмæ папæ радзура, æмæ уахæдæг 
бамбардзыстут.

Махæн! 

Цæмæй Библи уа, Алан, уый тыххæй 
Хуыцау равзæрста цыппор адæймаджы, 

æмæ уыдон фыстой. Мин æмæ ‘рдæг 
азы бахъуыдис уый тыххæй. Библи 

æхсай æхсаз чиныгæй арæст у, æмæ дзы 
алкæцыдæр кæрæдзийыл баст сты иу 
нысанæй. Æрмæст дæр Хуыцауы бон 

уыдис ахæм чиныг саразын. 
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Адам æмæ Евæйы 
сывзæрст
Бытие 1,2

Хуыцау загъта: «Сывзарæм адæймаджы 
Нæ фæлгонцмæ æмæ  Нæ хуызмæ гæсгæ». 
Стæй, Хуыцау сфæлдыста адæймаджы 
зæххы рыгæй æмæ дзы бафу кодта цард. 
- Зæххы рыгæй?
- О, Алан. Хуыцауы бон алцыдæр у.
Стæй Хуыцау загъта:  «Æвзæр у адæймаг 
иунæгæй куы уа. Сывзарæм йын æмбал»
Æмæ Хуыцау  бафтыдта адæймагыл арф  
фын æмæ куы бафынæй, уæд ын Хуыцау 
райста йæ фарсджытæй иу æмæ дзы 
сфæлдыста сылгоймаджы.
Афтæ Хуыцау балæвар кодта Евæйы Адамæн 
æмæ сси йæ ус. 
Эдемы дыргдоны астæу Хуыцау ныссагъта 
дыууа балæсы  - царды бæлас,  хорз æмæ  
æвзæр æмбарындзинады бæлас.
Хуыцау загъта адæймагæн: «Дæбон у æмæ 
хæрай аллы бæласы дыргътæй, æрмæст 
хорз æмæ æвзæр æмбарындзинады бæласæй 
макуы бахæр. Фæлæ дзы куы æртонай 
æмæ дзы куы бахæрай, уæд уыцы бон 
амæлдзынæ!»
Адам æмæ Евæ цардысты дзæнæты дыргъдоны 

æмæ уыдысты тынг  амондджын. Тынг 
цин кодтой, Хуыцауы бон алкæддæр 
семæ уын кæй уыди. Фæлæ иу хатт…
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Адам æмæ Евæйы тæригъæд
Бытие 3

Сайтан у Хуыцауы знаг æмæ йæ нæ фæндыди, цæмæй 
адæм уой Хуыцауимæ æмæ йæм хъусой. Иу хатт уый йæхи 
калмы хуызон скодта. 

Калм бафарста Евæйы: «Æцæгæй  у, Хуыцау уæ кæй 
нæ уадзы хæрын æппæт бæлæсты дыргътæй?»

Евæ загъдта: Нæ, Хуыцау нæ бауагъта хæрын аллы 
бæласæй дæр, æрмæст дыргъдоны астæу цы бæлас 
зайы, уымæй фæстæмæ. Хуыцау загъта, цæмæй дзы ма 
бахæрæм æмæ сæм мА бавналæм, кæнæ амæлдзыстæм»

«Нæ амæлдзыстут! – загъдта  калм. Уæхæдæг дæр 
Хуыцауы хуызæн уыдзыстут»

Сылгоймаг йыл буырныдта. Дыргъдтæ  
уыдысты ахæм расугъд уындмæ æмæ сæ бон ай 
уыди сканын тынг зондджын!  Æмæ уый…

- Нæ! Евæ, ма бахæр!
- Раст дзурыс, Алан. Фæлæ уæддæр уый дæр 

æмæ Адам дæр дыргъ бахордтой.
Стæй уыдон тынг фæтарстысты. Хуыцау куы 

æрбацыдис дыргъдонмæ, уæд Адам æмæ Евæ 
бамбæхстой сæхи. Уыдон фæхæрам сты,  Хуыцаумæ 
нæ байхъусгæйæ, уый тыххæй сæ Хуыцау атардта 

Эдемы дыргъдонæй.
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Атардта цæ? 
Хуыцау сæ нал 

уарзы?
Æз ницы хуызы 
байхъуыстайин 

сайтанмæ!

Æмæ адæм никуы 
уал федтой  
Хуыцауы?

Фæлæут! Хуыцау сæ уæддæр 
уарзта. Фæлæ сæ тæригъæд  

Йын уыд тынг хъыг! Тæтигъæд 
нæ Хуцауимæ 
хицæн кæны. Уæдæ цæмæн 

ныссагъта  Хуыцау 
уыцы бæлас? 
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Хуыцау уарзта 
Адам æмæ Евæйы. 

Уый фæндыди, 
цæмæй уыдон 

сæхи бар уой æмæ 
сæхæдæг æвзарой 

– уарзой æмæ 
Йæм хъусой æви 
нæ. Фæлæ уыдон 
сфæнд кодтой нæ 
байхъусын. Адæм 

нæ зыдтой куыд зын 
у æнæ Хуыцауæй 

цæрын.

Адам æмæ Евæ кæй 
равзæрстой хæрам 

дзинад сæ зæнæг дæр 
райгуырынц æгадæй 
æмæ сты Хуыцауæй 

хицæн..

Уæдæ уыдоны 
тыхæй нæу нæбон 

Хуцауимæ уын?  
Уый раст нæу!

Афтид уыдоны тыххæй нæ, Алан. 
Мах иууылдæр хæрам кæнæм, нæхи 

раст кæй нæ дарæм, уый тыххæй. 
Фæлæ Хуыцаумæ уыди стыр пълан, 

куыд нæ раздаха Йæхимæ. Уый 
тыххæй Йæ хъуыдис сыгъдæг, 
æнæрæдыд адæймаг, кæцы йæн  

йæ бон уыдаид амæлын нæ  
тæригъæдты тыххæй.

Рæстæг куы æрцыди,  
уæд Хуыцау райдыдта  

Йæ пълан кæнын.  
Алцы дæр райдæдта 

сывæллоны райгуырдæй!
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Йесойы райгуырд.
Матфейы 1, Лукайы 2

Хуыцау радта Мариан сывæллон ныййарын, кæцы уыд 
Йæхи Фырт.  Сывæллон райгуырд æнæ тæригъæдтæй, цамай 
уа Хуыцауы Фырт. Хуыцау равзæрста Иосифы, цæмæй уый 
феххуыс кæна Мариан хъомыл кæнын уыцы лæппуйы. 
Хуыцауы Зæд арбацыд Иосифмæ йæ фыны æмæ йын 
загъдта: «Мариан райгуырдзæн фырт æмæ йæ ды схондзынæ 
Йесо, уый тыххæй æмæ Уый фервæзын кæндзæн адæмы» 
(Ном Йесо нысан кæны «Хуыцау фервæзын кæндзæн»)

Иосиф æмæ Мæриан Йесойы райгуырды размæ æрцыдис 
Вифлиеммæ фæцæуын.
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Уым Мариан райгуырдис Фырт – йа фыццаг 
сывæллон.

Хуыцау арвыста Зæдты цæмæй уыдон радзурой адæмæн 
Йесойы рацгуырды тыххæй. Æмæ чи фехъуыста уыцы хабар, 
уыдон æрбацыдысты фенынмæ стыр диссаг – Хуыцауы 
ноггуырдмæ.

- Йесо хъомыл кодта иннæ сывæллæтты хуызæн.
- Папæ, Йесо дæр скъоламæ цыди? Æмæ хъазыди?
- О, Алан. Уый хъуыста йæ ныййарджытæм, стæй 

хъуыста йе’ цæг Фыдмæ – Хуыцаумæ.  
Йесо иу хатт дæр тæригъæд никуы 
æрхаста!
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Йесо ахуыргæнæг
Лукайы 2, Матфейы 22, Иоанны 3

Йесойыл дыууадæс азы куы цыд, уæд уый уыд 
Иерусалимы аргъуаны æмæ уым дзырдта закъоны 
ахуыргæнджытимæ.

Уый се’ мæ  кодта зондджын ныхæстæ.
Чидæриддæр æй хъуыста, иууылдæр дис кодтой  

Йæ зондджын дзуаппытыл.
Йесо рæзыд æмæ зонд æмбырд кодта. Уый уарзта 

Хуыцауы, стæй йæ чидæрид тæр зыдта, уыдоны дæр.
Йесойыл æртын азы куы цыд, уæд райдыдта адæмы  

ахуыр кæнын. Уый дзырдта, Хуыцау адæмыл тынг  кæй 
хъуыды кæны, уый тыххæй. Иу хатт загъта : «Сымах 
хъуамæ уарзат Хуыцауы, æппæт зæрдæйа, æппæт 
удæй æмæ æппæт зондæй. Уый у æппæты стырдæр 
фæдзæхст. Дыккаг дæр уый хуызон: бауарз дæ 
хæстæджы, дæхи хуызæн»

Йесо дзырдта Хуыцауы диссаджы пъланыл, Йахимæ 
нæ куыд раздаха, уый тыххæй.

Уый загъта: «Хуыцау афтæ тынг бауарзта дуне, 
æмæ уымæн ратта Йæ иунæггуырд Фырты, цæмæй 
алкæуы, Ууыл æууæндæг, мА фесæфа, фæлæ йын уа 
мыггагмæйы цард»

- Æз уырнын Йесойæн, папæ!
     - Тынг дзæбæх, Фатимæ!
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Йесо адæмы 
дзæбæх кæны.
Матфейы 4,9

Йесо адæмæн æххуыс кодта 
бамбарын, цавæр у Хуыцау. Уый 
сын æвдыста Хуыцау Сæ кæй уарзы, 
уый. Рынчынты дзæбæх кæнгæйа 
алы хуызон низтæй Йесо æвдыста 
Хуыцауы уарзондзинад.

Алырдыгæйтæй Йæм цыдысты 
рынчынтæ, цæмæй сæ низтæй 
дзæбæх кæной , уый тыххæй. Алы 
рынчындæр йæфта анæниздзинæд.  
Йесо сеппæты дæр дзæбæх кодта. 

Иу хатт Йæм æрбацыд иу иудейаг 
хицау æмæ йæ зæнджытыл æрхаудта. 

«Йертæккæ мæ чызг амард, - 
загъта уый. – Фæлæ дæуæн 
у дæ бон фæстæмæ йæ 
цардмæ раздæхын, 
æрмæстдæр Дæ къух 
ыл сæвæр»

Йесо йемæ ацыд, 
чызы къух райста, 
æмæ чызг сыстад!

- Уый та дын о! Йесо 
æцæгæй дæр дзæбах 
кодта адæмы, папæ?

- О, Алан. Уый 
абондæр дзæбæх кæны. 
Уый тыххæй æмæ Йæ бон 
алцыдæр у!
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Йесо диссæгтæ кæны.
Матфейы 14, Иоанны 6

Йесо ма кодта бирæ æндæр диссæгтæ дæр. Уый сабыр кодта 
тымыхъ дымгæтæ æмæ доны сæрты цыди!

- Æвæццæгæн, уый тынг диссаг уыд!
- О, Алан. Иу хатт фондз минæй фылдæр адæймаджы  

æрбацыдысты дард бынатмæ, Йесомæ байхъусынмæ. Изæрмæ 
хастæгдæр Йесойы ахуырдзаутæ , кæдон уыдысты Йе’мбæлтæ 
æмæ æххуысгæнæгтæ, сфæндиаг кодтой чи схормаг ис, уыцы 
адæмы арвитын, цæмæй хæринæгтæ сахицæн балхæной.

Фæлæ Йесо загъта: «Ма сæ æрвитут, уæхи бон сæ у 
бафсадын»

Андрей, ахуырдзаутæй иу, загъта: «Ам мæнæ иу лæппумæ 
ис фондз кæрдзыны, æмæ  дыууæ кæсаджы! Фæлæ уыдонæй 
кæй бон у уыйбæрц адæмы бафсадын?»

Йесо райста кæрдзынтæ, Хуыцауæн бузныг загъта, 
æрсаста сæ, æмæ сæ адæмæн байуарын кодта. Кæсагимæ дæр 
автæ бакодта. Æмæ се’ппæтдæр бафсæстысты!

«Ныр та цыдæриддæр хæринæгтæй базадис, уыдон 
сымбырд кæнут , - загъта Йесо ахуырдзаутæн, - цæмæй дзы 
ма цы фесæфа.»

Кæд æмæ дзы уыд фондз кæрдзыны, уæд дзы сымбырд 
кодтой дыууадæс æнæхъæн чыргъæды.

- Уæдæ дзы баззадис фылдæр хæринаг, лæппумæ цы 
уыд, уымæй?

- Раст зæгъыс, Фатимæ. Йесо равдыста 
адæмæн, Хуыцауы бон кæй у раттын алцыдæр 
уыдонæн, цыдæриддæр сæ хъæуы, уый. 
Хуыцау махæн дæр æххуыс кæны, куы 
Йæ фæкурæм уый тыххæй, уæд.

- Æвæццæгæн, уый  
тынг диссаг уыд!
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Йесо æмæ сываллæттæ
Матфейы 19, Маркы 10

Йесо адæмæн æвдыста, Хуыцау сывæллæтты кæй уарзы, 
уый. Йесо сæ æнæниз кодта, Йахицан сы  æххуысгæнджытæ 
кодта (лæппу, кæцымæ уыдис кæрдзынтæ æмæ кæсаг) æмæ 
сæ æгас дæр кодта! 

Иу хатт Йесомæ æрбакодтой сывæллæтты, цæмæй 
сыл уый Йæ къухтæй сывæра æмæ уыдоны тыххæй 
Хуыцаумæ кува. Йесойы ахуырдзаутæ загътой 
сывæллæттæн, цæмæй Йæ ма хъыгдарой. 
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Уый куы федта Йесо, уæд загъта: «Уазут сывæллæтты 
Мæнмæ. МА цæ хъыгдарут! Сывæллæтты хузæн чи нæ 
уырна, уый никуы бахаудзæн Хуыцауы Паддзахадмæ».

- Мæн фæнды, цæмæй мæнæн дæр Йесо арфæ ракæна
- Уый бон у уыцы хъыдттаг бакæнын, Алан. Йесо нæ 

аивта. Абондæр сывæллæтты тынг уарзы.
Фæлæ алчи нæ уарзта Йесойы. Йæ хъуыдтæгтæ  æмæ 

зоныддзинад мæсты кодтой иудейаг хицæудты.
Уыдон хæлæг кодтой, адæм Йесойы тынг кæй уарзынц, 

уый тыххæй. Æмæ сфæнд кодтой Йесойы амарын.
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Йесойы ахæст æмæ тæрхон
Лукайы 22, Иоанны 19

Иу хатт изæрæй, Йесо Хуыцаумæ куы кувта дырхъдоны, 
уæд, иудейаг хицæудтæ арвыстой адæмы лæдзæгтимæ æмæ 
хъæматимæ, цæмæй Йæ æрцахсой, уый тыххæй.

Ахуырдзаутæ схъæркодтой: «Семæ хæцæм, Хуыцау? 
Махмæ хъæматæ ис!»  Æмæ дзы иу ахурдзау, чи 
арбацыд уодонай, иуæн йæ рахиз хъус алыг кодта.

Фæлæ Йесо загъта: «Дæ хъæма бамбæхс». Æмæ сы 
лæджы хъус алыг кодтой, ууыл Йесо Йæ къух сывæрдта 
æмæ йæ сдзæбæх кодта.
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- Йесо йæ знаджы сдзæбæх кодта?
- О, Фатимæ. Уый алкæйыдæр уарзта.
Йесойы æрцахъстой. Пилатмæ Йæ æрбакодтой, цæмæ 

Йыл тæрхон кæной. Салдæттæ фæнадтой Йесойы, Йæ 
сæрыл Йын ныкодтой сбийгæйæ сындзытæй худ æмæ йыл 
худтысты. Пилат Йесойы адæмæ ракодта æмæ загъта:

- Æз Йæ сымахæн дæтын, фæлæ зонут: аз Йæ 
аххосджын нæ хонын.

- Амар Æй! – адæм хъæр кодтой. – Райтыедз Æй!
Уæд Пилат бар радта, цæмæй Йесойы байтындзой.
- Æмæ Уый æвзæрæй куы ницы бакодта! Уый раст нæу!
- Раст дзурыс, Алан. Фæлæ рох ма кæн, Хуыцаумæ 

Йæхи пълан кæй уыдис уый.
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Йесо амардис дзуарыл
Лукайы 23

Йесойа байтыгътой дзуарыл
Йесо загъта: «Мæ Фыд, бахарыр сын кæ, уый 

тыхæй æмæ адæм не ‘мбарынц cы кусынц, уый».
Йесойы раз ма байтыгътой дыууæ абырæджы. Иу 

дзы Йесойыл худтис: «Ды Мессийа нæ дæ?» (Мессийæ 
– ирвæзын гæнæг, - уый æмæ Хуыцауы Фырты иу ном у). 
«Дæ хъару равдис, дахи фервæзæн кæн, стæй мах дæр, 
цалынмæ мæ нын рæстæг ис, уæдмæ!»

Уæд иннæ та йæ сабыр кодта: «Ныр дæр ма 
Хуыцацæй нæ тæрсыс, кæд æмæ мæлгæ кæныс, 
уæдтæр? Махæн автæ хъæуы мæлын нæ хъуыдтæгты 
тыххæй, фæлæ мæнæ ацы адæймаг æвзæрæй 
æппындæр ницы бакодта».

Стæй ма загъта: «Йесо, æрхъуыды мæ кæн, 
дзæнæтмæ куы бахæцæ уай, уæд.»

Йесо дзуап радта: «Зæгъын дын, абон ме’мæ 
уыдзынæ дзæнæты»

- æмæ уый куы амард, уæд Йесойыл фембæлыд?
- О, Фатимæ. Стæй Йесо Йæ Фыдмæ скувта, æмæ амард.
- Уæдæ Йесо уыд сæйрагдæр Хуыцауы пъланы?
- О, Алан. Хуыцау нæм æрæрвыста Йæ сыхъдæг 

Фырты, Йесойы. Æмæ Хуыцауы Фырт нæ тæригъæдты 
тыххæй амардис.
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Йесо ногæй æгас у
Матфейы 28, Лукайы 24

Æмбæлтæ Йесойы сæвæрдтой ингæны.
Сæумæ раджы, къуырийы фыццаг бон, дыууæ 

сылгоймаджы æрбацыдысты ингæн фенынмæ. 
Æвиппайд зæхх нызмæлыд, уый тыххæй æмæ 

Хуыцауы Зæд арвæй æрцæуæг, афæлдæхта стыр дур 
ингæны дуарæй.

«Ма тæрсут, - загъта Зæд сылгоймæгтæн. – æз зонын,  
сымах кæй агурут Йесойы. Уый ам нæй.! Уый мардтæй 
райгас, куыд уын дзырдта, автæ. Цæут, æмæ йæ 
ахуырдзаутæн ацы хабар радзурут».
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- Ай сеппæты диссаг у!
- Раст загъыс, Алан! Йесо нын нæ тæригъæдтæ куы 

бафыста, уый фæстæ йæ Хуыцау  мæрттæй райгас кодта. 
Йахæм уыд йæ райдайæнæй Хуыцауы пълан.

Фæстæдæр, ахуырдзаутæ куы дзырдтой Йесойы райгасы 
тыххæй, æвиппайд Йесо Йæ хæдæг сæ астæу февзæрыд æмæ 
сын зæгъы: «Фарн смахæн». Иууылдæр бангъæлдтой сæ 
разы уд февзæрыд, æмæ дзы тынг фæтарстысты. «Цæмæй 
автæ тынг фæттарстыстут? – бафарста сæ Йесо – Бакæсут мын 
мæ къухтæм. Æркæсут мын  Мæ къæхтæм. Уынут, æцæгæй æз 
дæн уый. Бамбæлут Мæм, æмæ уæ бауырна, уд кæй нæ дæн, 
уый»
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Ныртæкæ Йесо кæм цæры?
Иоанны 16, Кустытæ 1

Цалдæр къуырийы Йесо базад йæ ахуырдзаутимæ.
- Ææвæццæгæн , тынг амондджын уыдысты!
- Æмæ ныртæккæ кæм ис Йесо?
- Хорз фарста радтай, Фатимæ.
Йесо загъта: «Ныр æз цæуын, автæ сымахæн 

хуыздæр уыдзæн, кæнод уæм не ‘рцæудзæн Сыгъдæг 
Уыд. Æз куы ацæуон, уæд æй æрвицынæн сымахмæ».
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Йесо ахуырдзаутимæ дзырд куы фæци, уæд уыдон 
федтой, Уый куыд ссыд уæларвмæ. Дыууæ зæды сын 
загътой: «Йесо арвмæ куыд ацыд, автæ фæстæмæ 
æрыздæхцæн зæхмæ!»

Йесо фæстæмæ æрцæудзæн Хуыцауы сывæллæттæм. 
Алкæмæдæр, кæй уырны, Йесо  уый тыххæй кæй 
амардис, æмæ уый тыххæй кæй райста йæ тарихъæтæн 
хатыр. Мах уыдзыстæм Йемæ мыггагмæ. Æмæ нæ 
ницыуал хицæн кæндзæн Хуыцауы уарстæ!
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Æмæ мæндæр 
фæнды Хуыцауы 

сывæллон уын, цæмæй 
алкæдтæр Йемæ уон.

Тынг хорз, Алан! Уый сеппæты сæйрагдæр хъыдтæг у дæ 
царды! Библи загъы, нæ тæригъæд дзинад нæ Хуыцауæй 
хицæн кæны. Стæй  ма дзы дзырд цæуы: «Уымæн æмæ 
кæд дæ дзыхæй æргом кæнай Йесо Хуыцау кæй у, æмæ 
дæзæрдæйæ æууæндай, Хуыцау Уый кæй райгас кодта 
мæрдтæй, уæд фервæздзынæ. Уымæн æмæ зæрдæйæ 

æууæндынц рæстдзинадмæ, дзыхæй та æргом кæнынц 
ирвæзындзинадмæ».

 (Ромæгтæм 10:9-10)
Мæ бон у  

автæ загъын!  
Æз æцæгæйдæр 

уырнын Йесойыл!

Цæй уæдæ загъæм уый тыххæй Хуыцауæн. 
Уый нæ кæдтæридтæр хъусы, Алан. Уый нын 
хъусы нæ куывтытæ æмæ нын æххуыс кæны. 

Цæй уæдæ иумæ скувæм.
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Нæ зынаргъ Хуыцау, æз зонын, бирæ тæрихъæттæ  
мæм кæй ис уый. Мæхи хорз нæ дардтон. Æз ууыл  
тынг фæсмон кæнын. Курын Дæ, бахатыр мын кæ!  
Æз зонын, Дæ Фырт Йесо, мæ 
тæригъæд дзинæдты тыххæй 
кæй амард, æмæ мæн уырны 
Ды Йæ кæй райгас кодтæй, 
уый. Мæн фæнды, цæмæй 
Йесо уа мæ Хуыцыау. Бузныг 
дын загъын, мæн кæй уарзыс 
уый тыххæй æмæ мæ бон кæй 
у дæ сабийа уын. Курын Дæ, 
байдзаг мæ кæн Сыхъдæг 
Удæй, цæмæй мæн хъару уа 
Дæумæ хъусын. Аминь.
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Ныртæккæ æз дæн 
Хуыцауы сабитæй иу?

Раст зæгъыс!

Ныр, цæмæй хуыздæр зонай 
Хуыцауы, Йемæ дзур кувгæйæ 

æмæ кæс Уый тыххæй Йæ 
чиныджы.

 Библийы руаджы Хуыцауæн 
дзурдзæн ис демæ сæйрагдæр 

хъуыдтæгтыл, кæцытæ ды 
хъуамæ 

кæнай 
Уымæн.

Уарзын 
Хуыцауы, 

адæмæн 
дзурын Йесойы 

тыххæй æмæ 
æвдисын 

Хуыцауы уарзт 
æмæ тых.

Æмæ 
уый та 

куыд, папæ?

Йесо загъта Йæ ахуырдзаутæн: «Уæдæ, ацæут 
æмæ Мын кæнут ахуырдзауты… Ахуыр кæнут 

æппæт адæмты æххæст кæнын Æз уын цы 
бафæдзæхстон, уый. Æмæ Æз уыдзынæн  

сымахимæ æппæт бонты». (Матфейы 28:19-20)
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Йесо уæларвмæ куы ацыд, уæд нын 
æрырвыста Сыгъдæг Уд. Сыгъдæг Уд дæ ахуыр 

кæндзæн æмæ дын даддзæн Хуыцауы тых, 
цæмæй дзурай адæмæн Йесойы тыххæй.

Мæн 
фæнды 

радзурын Уый 
тыххæй ме’ 
мбæлтæн!

Салам!  
Мемæ цы æрцыдис, 
уый тынг диссаг у! 

Дæуимæ дæр йæ бон 
у æрцæуын! Дæумæ 
дæр уырнындзинад 

æрбацæудзæн! 
Хуыцаумæ скув, 

æмæ дæ фехъусдзæн. 
Уый дæ уарзы. 

Уый дын алцыдæр 
ныххатыр кæндзæн, 
æмæ ды суыдзынæ 
Хуыцауы сабитæй 

иу!

MIS Ossetian.indd   31MIS Ossetian.indd   31 10/7/21   5:18 PM10/7/21   5:18 PM



Djungle Cover_MIS_Update.indd   1 9/21/2015   9:05:43 AM

www.m
ostimportantstory.com

Copyright © 1995. All rights reserved.
The Most Important Story® is a registered trademark. 

Published by The Most Important Story Publications, LLC.
 

ISBN 978 1 60834 373 7 

Ossetian

Æркæс Хуыцауы чиныгмæ, æмæ  
ды базондзынæ Йесойы тыххæй  

– æппæты стыр лæвары!
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