
Chechen - Agape Делан Йозанах     - God's Love Letter Scriptures

Яхьъя 15:9 Сан Дена Со везаре терра, Суна шу а дезна. Хуьлийла шу а
Сан безамехь.

ЕшаІ-ЯхІу 43:1  Якъубан тІаьхье, хьо кхоьллинчу а, Исраилан халкъ, хьо
дІанисдинчу  а  Везачу  Эло  хІинца  иштта  боху: «Ма кхера –  Ас  мах
баларца  паргІатдаьккхина  халкъ  ду  хьо. Хьан  цІе  а  йоккхуш,  Ас
схьакхайкхина хьоьга – Хьо Сан ду.

Ярми-ЯхІу 1:5  «Суна хьо вевзаш вара, ненан кийрахь Айса хьо кхоллале
а, Аса хьо дІакъастийнера, хьо дуьнен чу валале а. Ас хьо къаьмнашна
пайхамар хила дІахІоттийра».

Яхьъя  15:16  Аша  Со  ца  хаьржина,  амма  Ас,  харжа  а  хаьржина,
дІахІиттийна  шу.  Ас  шу  къобалдина,  шу  дахханчохь,  шуьга  лаьттан
стоьмаш кхиадайта. ТІаккха аш Сан цІарах хІуъа а Сан Дега деххнарг
Цо шуна лур ду.

3 Яхьъяс 1:2  Сан хьоме доттагІа, ас доІа до, хьо могуш-маьрша хилийтар
а, массо а агІор хьан дика хилийтар а доьхуш, хьан синан агІо дика ма-
хиллара.

ЕшаІ-ЯхІу  43:4   Сан бІаьргаш чохь  деза  а,  хьоме а  хьо  хиларна, Хьо
Сайна дезарна, хьох нах дІалур бу Ас, хьан синах халкъаш дІалур ду.

Ярми-ЯхІу 31:3 Генначу меттехь Везачу Эло, суна хьалха дІа а хІоьттина,
соьга  элира:  «Массо  а  ханна  болчу  безамца  дезаделла  хьо  Суна,
Исраилан халкъ, Аса хьоьга кховдийна Сан хедар боцу безам.

ХІушаІ 11:8 Муха дІалур ду Аса хьо, Эпрайман халкъ? Муха дуьтур ду Аса
хьо, Исраилан халкъ? Удам-гІалина диннарг дийр ду те Аса хьуна? Я
Цхьабайма-гІалина диннарг дийр ду те? Сан дог меттахдаьлла, мел
болу къинхетам самабаьлла.

Яхьъя  3:16  ХІунда  аьлча  Шен  цхьаъ  бен  воцу  КІант  дІаваллал  дезна
Далла хІара дуьне, муьлхха а Цунах тешнарг, хІаллак а ца хуьлуш, Ша
волчохь долчу хедар доцучу дахаре кхачийтархьама.

ЕшаІ-ЯхІу  49:15,16  Везачу Эло жоп делира: «Нанна дицлур дуй те шен
декхаш долу бер, ша динчу берах къахета йицлур юй те иза? Нагахь
нанна шен бер дицлахь а, Суна цкъа а йицлур яц хьо. 16 Хьажал, Ас
хьан цІе Сайн куьйгийн кераюккъехь дІаязйина. Хьан пенаш гуттара а
Сан бІаьргашна хьалха ду.

ЕшаІ-ЯхІу 41:13  ХІунда аьлча Со Веза Эла ву, хьан Дела. Хьан аьтту куьг
схьа а лаьцна, Ас боху хьоьга: „Ма кхера, Ас хьуна гІо дийр ду“.



Маттайс 28:20 Аса шайна тІедиллинарг дерриг а лардар а хьоьхуш. Ткъа
Со массо а хенахь шуьца хир ву, дуьненан чаккхе тІекхаччалц».

Яхьъя  14:1  «Сингаттаме ма хуьлийла шун дегнаш. Делах а тешалаш,
Сох а теша.

ЕшаІ-ЯхІу 41:14 Ма кхера, гІийла а, кІезиг а долу Исраилан халкъ, Ас гІо
дийр ду хьуна, – боху Везачу Эло, хьо мах баларца ПаргІатдоккхучо,
Исраилан Везачу Дала. –

ЕшаІ-ЯхІу  43:2  Хьо  хийх  дехьадолучу  хенахь, Со  хьоьца  хир  ву. Хьо
Іоврех  дехьадолучу  хенахь, хиша  хьо  дІакхоьхьур  дац. ЦІерах  хьо
дехьадолуш, цо хьо дагор дац, цІеран алунаша хьуна зе дийр дац.

Зәбур 22:1-6 Даудан назма. Веза Эла сан Іу ву. Суна мел оьшуш дерг хир
ду сан. 2 Цо сийначу бай тІехь дІа а вижаво, тийначу хи тІе а вуьгу со.
3 Сан синна ницкъ а луш, Шен цІеран дуьхьа со нийсачу новкъа воккху
Цо. 4 Іожаллин ІиндагІ долчу тогІи чухула со дІагІахь а, вонах кхоьрур
вац со, хІунда аьлча Хьо соьца ву. Хьан некъан Іасано синтем ло суна.
5 Сан мостагІашна а гуш, суна хьалха кхача биллина Ахь. Сан коьртах
даьтта хьаькхна Ахь. Сан кад а тІех буьзна бу. 6 Дикалла а, безам а
хуьлийла соьца сан дахаран дерриг а деношкахь, тІаккха Везачу Элан
цІа чохь сайн тІейогІу хан чекхйоккхур ю ас.

Яхьъя 14:27 Машар буьту Ас шуна, Сайн машар ло Ас шуна. Дуьнено ца
луччу тайпана, машар ло Ас шуна. Синтем боцуш ма хуьлийла шун
дегнаш, кхера а ма лойла уьш.

Пилапхошка  4:7  ТІаккха,  шун  муьлххачу  а  кхетамал  лакхара  а  йолуш,
Делера  схьайогІучу  синпаргІатоно  шун  дегнаш  а,  шун  хьекъалш  а
лардийр ду, шу Дала леррина къобалвинчу Іийсаца доьзна долу дела.

Кицанашца 3:24  Хьо дІавижча,  хьуна кхерам хир бац,  ткъа хьуна наб
кхетча, иза синтеме а йийр ю ахьа.

Зәбур  4:9  Меттахь  Іуьллучу  хенахь  паргІат  наб  йо  ас,  Веза  Эла. Хьо
воцучо цхьаммо а кхерам боцуш вāха ца вуьту со. Зәбур  32:18  Веза
Эла  хьоьжуш  ву  Шех  кхоьручаьрга  а, Шегара  болчу  хедар  боцучу
безаме ладоьгІучаьрга а.

Римхошка  5:2  Вай Цунах тешар бахьана долуш, Іийсас Делан доккхачу
диканна  тІекхочийла  хилийтина  вайна.  ХІинца  вай  дехаш  ду  оцу
диканехь. Даккхий а деш, Делан сийлаллин декъехь хиларе сатуьйсуш
ду вай.

ЕшаІ-ЯхІу  55:12   Делахь,  шу  самукъадаларца  арадевр  ду, машарца
новкъа а дохур ду. Лаьмнаша а, гунаша а шуна хьалха эшарш лоькхур
ю, аренашкарчу дитташа шайн тІараш деттар ду.

Яхьъя  16:22  Иштта шу а хІинца гІайгІане ду, амма Суна юха гур ду шу,
тІаккха хазахетар хир ду шун дегнашна. И шун хазахетар цхьаммо а



дІадоккхур дац шуьгара.
Лака 12:9 Динан дайн Іедалехь ма-хиллара, кхаж тесира. Иштта Закрина

кхаж белира Везачу Элан цІа чохь хаза хьожа йолу хІума яго.
Маттайс 10:30 Шун коьртара массо чо а багарбина бу шуна!
ЕшаІ-ЯхІу 54:10 Лаьмнаш дегадахь а, гунаш меттахдовлахь а, Сан хьоьга

болу хедар боцу безам дІабер бац, Сан хьоьца бина машаран барт
меттахбер бац», – боху хьох къинхетам беш волчу Везачу Эло.

Маттайс  11:28-30  Дуьйла Суна тІе,  кІадделларшший,  балехь дершший.
Аса дагна синтем лур бу шуна.29 Сан дукъ шайна тІеэца, Сох Іама,
хІунда аьлча даг чохь Со чІогІа эсала а, кІеда а ву шуна. Цундела шуна
Со волчохь деган синтем карор бу. 30 Сан дукъ а дІакхехьалур долуш
ду, Сан мохь а бац беза».

Сулим 2:10  Сан везарг соьга баха хІоьтти: «ХьалагІатта, сан хьомениг,
сан исбаьхьаниг, араяла.

ХІушаІ 2:14,19,20 «Цундела Аса иза хьостур ма ю. Яьссачу аренга иза дІа
а йигина, цуьнан дагна там беш дерг дуьйцур ду Аса. 19  Гуттаренна а
Сайна тІеерзор ю Аса хьо. Нийсо а, бакъдерг а, хедар боцу безам а,
къинхетам  а  баларца Сайна  ерзор  ю  Аса  хьо. 20  Сайна  тешаме
хиларца тІеерзор Аса хьо, Веза Эла волу Со тІаккха къобалвийр ву
ахь.

Исход 3:14  Дала  Мусага  элира:  «Со  „Со  Верг“  ву.  Иштта  дІаала
исраилхошка: „Ша Волуш Волчо ваийтина со шуна тІе“».

ХІушаІ  13:4  Адамийн  дикаллин  тІийрагашца  Аса  уьш  тІеийзабора,
безаман  машшашца  Аса  уьш  лелабора. Церан  вортана  тІера  дукъ
хьалаойура Аса. Охьа а таьІна, уьш кхобура Аса.

Яхьъя  15:14  Шу Сан доттагІий ду,  нагахь аша Ас тІедиллина гІуллакх
кхочушдахь.

Яхьъя  14:6  Цунна дуьхьал Іийсас элира:  «Со бу шуна некъ а,  билггал
долу бакъдерг а, дахар а. Цхьа а ца воьду Дена тІе, Соьгахула бен.

Довзийтинарг 3:20 Хьовсал! Со, неІарах пІелг а бетташ, лаьтташ ву. Сан
аз а хезна, неІ дІайиллинчун цІа чу вер ву Со. Цуьнца цхьаьна хІума
юур ю Ас, ткъа иза Соьца шуьне хуур ву.
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