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Эпасхошка 2:2 Цхьана хенахь, и къинош тІехь а долуш, кху дуьненан вочу
некъашна тІедевлла а, хІаваан ницкъийн элана тІаьхьахІиттина а 
лелаш ма дара шу. Цу эло хІинца а муьтІахь боцучу нехан дегнаш чохь
болх бо.

Маттайс 6:10 Хьан Олалла тІекхочийла. Стигалшкахь санна, лаьттахь а 
Хьан лаам кхочушхуьлийла.

Лака 22:42 «Дада! Хьайн лаам белахь, и къаьхьа кад Суна юххехула 
чекхбаккхахьа! Делахь а, Сан лаамца доцуш, Хьан лаамца хуьлийла 
дерриг а».

Яхьъя 16:7-9 Ткъа Аса бакъдерг боху шуьга: „Со дІавахар гІоле ю шуна“. 
Нагахь Со дІа ца вахча, шуна гІо Дийриг вогІур вац, ткъа Со дІавахча, 
воуьйтур ву Ас Иза шуна. 8 Ша веача, Цо гучудоккхур ду дуьненна 
цуьнан къинойх а, бакъонцалеларх а, кхелах а лаьцна йолчу агІор 
дуьне тиладалар. 9 Цо гойтур ду дуьнено Сох цатешарна латийна къа.

2 Тимапига 2:10 Цундела Дала къастийначарна хиндолчу диканан дуьхьа 
ловш бу аса хІара массо а баланаш. Лаьа-кх Дала леррина 
къобалвинчу Іийсагахула луш долу кІелхьардовлар а, даим а хиндолу 
сийлалла а царна а кхачийта.

Римхошка 15:20,21 Айса хаза кхаъ дІакхайкхош, суна лаьара Дала 
леррина Къобалвинчун цІе евзаш йоцучу меттигашкахь а дІакхайкхо, 
иза кхечо дІахІотийначу бух тІехь ца дархьама. 21 Амма яздина ма ду: 
«Цунах лаьцна хаам цахилларш а Цунах кхетар бу, цахезначарна а 
вевзар ву».

Векалийн 2:36,37 Цундела, берриг а исраилхой, хаалаш: аша жІарах 
дІатоьхна Іийса – Дала Цунах Веза Эла а, Къобалвинарг а вина шуна».
37 И дешнаш хезча, эхь хетта, нехан дегнаш лелхадохкура. Цара 
хоьттура Кипе а, кхечу векалшка а: «Вежарий, хІун дан деза оха?» – 
бохуш.

Іебархошка 4:2 Исраилхошна санна, вайна а бовзийтина Делан хаза кхаъ.
Амма иза хезначара цу тІе тешар ца тоьхна, цундела царна пайда ца 
бина хазачу кхоо.

Ярми-ЯхІу 24:7  Аса царна лаам лур бу Со вовзийта а, Со Веза Эла хилар
дІадовзийта а. Уьш Сан къам хир ду, ткъа Со церан Дела хир ву, 
хІунда аьлча уьш доггах Со волчу юхабоьрзур бу“.

Векалийн 16:14 Царна юкъахь Тхьайтир-гІалара еана, Лидия цІе йолуш 
цхьа зуда яра. Иза цІен деза кІадеш духкуш яра. Лидия Дела лоруш 



яра. ПахІале ладоьгІучу хенахь Везачу Эло дог схьадиллира цуьнан, 
ПахІала дуьйцучух тешийтархьама.

Маттайс 13:14,15 Царна тІехь Ешаъ-ЯхІу-пайхамарехула Делера болу 
хаам кхочушхуьлу: „Аша ладугІур ду, амма шу цунах кхетар дац, 
хьоьжур ду шу, амма маьІна къастор дац аша. 15 Цу нехан дегнаш 
шагделла, церан лергаш къорделла, церан бІаьргаш дІахьаббина бу. 
Цара иза ца леладахьара, церан бІаьргашна са а гур дара, церан 
лергашна хезар а дара, церан дог кІеда а хир дара, уьш шайна гІо 
дайта Суна тІе а богІур бара, Аса уьш то а бийр бара!“

ЕшаІ-ЯхІу 6:9,10 Цо элира: «Ваха а гІой, ала оцу халкъе: „Хезар ду шуна, 
амма кхетар дац шу. Хьоьжур ду шу, амма маьІна къастор дац аша“. 10
Оцу нехан дегнаш чІагІде, лергаш къорде, бІаьргаш дІакъовла, церан 
бІаьргашна са ца гайта а, лергашна ца хазийта а, дегнаш тІаьхьа ца 
кхиийта а. Цара иза динехьара, уьш Суна тІе а боьрзур бара, царна 
дарба а дийр дара».

Марк 4:11,12  Іийсас жоп делира цаьрга: «Шун таро ю Делан Олаллех 
йолу къайленаш йовза, ткъа кхечарна ишттачу дустаршца дуьйцу Аса, 
12 „царна, хьоьжжушехь, хІумма а ца гайтархьама, хеззашехь, уьш ца 
кхетийтархьама, кхечу тайпана хилча, уьш Суна тІебоьрзур бара, ткъа 
Ас гечдийр дара царна“».

Яхьъя 12:39,40 Цу нехан тешийла а дацара, ЕшаІ-ЯхІу-пайхамаро кхидІа 
а иштта аьлла дела: 40 «Дала церан бІаьргаш бІаьрзе бинера, церан 
дегнаш а шога динера, церан бІаьргашна са ца гайта а, церан дегнаш 
тІаьхьа ца кхиийта а, уьш шайна гІо дайтархьама Шена тІе ца бахийта 
а. – Ас уьш то а бийр бара!»

Римхошка 11:7,8  Иштта жамІ дан мега: Исраилан халкъана ша лехнарг 
ца карийра. Дала хаьржинарш бен ца кхечира Делан дикане. Ткъа 
биснарш Дала дагца дарбинера. 8 Делан Йозанашкахь яздина ма-
хиллара: «Дала церан дегнаш артдина, таханлерчу дийне 
схьакхаччалц хІумма а ца го бІаьргаш а, хІумма а ца хеза лергаш а 
церан хилийтархьама».

2 Тассалникьхошка 2:10,11 Шаьш кІелхьардохур долу билггал долу 
бакъдерг безамца тІе ца эцарна а, иза ца дезарна а хІаллакьхуьлуш 
берш муьлххачу а харцонца лебеш лелар ву иза. 11 Цундела Дала 
чІогІа Іехаболуьйтур бу уьш, билггал бакъдоцучух тоьшуьйтуш.

Маттайс 13:18-23 «Ткъа хІинца ладогІал хІу дІадуьйш волчух лаьцна 
хьекъале дустаран маьІне. 19 Нагахь санна стагана Делан Олаллех 
лаьцна хаза а хезна, иза цунах ца кхеттехь, цунна иблис тІедогІу. Цо 
цу стеган даг чу дижинарг лачкъадо. ХІара ду некъан йисте охьаэгна 
долчу хІуьнан маьІна. 20 ТІулгийн жагІанна юккъе доьжна долчу 



хІуьнан маьІна, хІора дашах а тешаш, иза цу сохьта хазахетарца 
тІеоьцуш волу стаг ву. 21 Амма шен хила ма-беззара орам боцу дела, 
иза кІеззигчу ханна бен ца лаьтта. Дош бахьана долуш хало 
тІехІоьттича, иштта волу стаг сихха юьстах волу. 22 Коканаш долчохь 
охьадоьжна долчу хІуьнан маьІна дича, дахаран гІайгІанаша а, хьолах 
Іехабаларо а и хезна дош диц а долуьйту, цуьнан дахарехь стом а ца 
ло бохург ду. 23 Ткъа ялта хьийкъинчу лаьтта кхаьчна долу хІу – шега 
бохуш долчух кхета а кхеташ, иза хезаш верг ву. Цо бІозза, 
кхузткъазза, ткъе уьттазза дІадийначул сов хІу ло».

2 Коринтхошка 3:15,16 Таханлерчу дийнахь а Муса-пайхамаран Товрат-
хьехамаш адамаша боьшуш церан дегнаш тІехь пардо хуьлу. 16 
Йозанашкахь яздина ма ду: «Иза Везачу Элехьа мосазза воьрзу, и 
пардо дІадоккхура».

ЕшаІ-ЯхІу 30:28 Цуьнан садеІар логе кхаччалц хьаладаьллачу дистинчу 
хих тера ду. Цецаца Цо къаьмнаш дегадо, диканиг вочух 
дІакъасторхьама. Халкъийн мочхалшна Цо гаьллаш йохку, церан 
новкъа тІера уьш зуламечух дІадигархьама.

ХІушаІ 11:3-7 Делахь а Аса-Айса Іамийнера эпраймхой когаш тІе 
дІахІитта. Сайн карахь лелабора Ас уьш. Амма шайна дарбанаш 
лелориг Со хилар къобалдан ца лаьара царна. 4 Адамийн дикаллин 
тІийрагашца Аса уьш тІеийзабора, безаман машшашца Аса уьш 
лелабора. Церан вортана тІера дукъ хьалаойура Аса. Охьа а таьІна, 
уьш кхобура Аса. 5 Уьш Мисар-махка юхабоьрзур-м бац те, Ашур-мохк 
церан паччахь хилла дІахІуттур-м бац те, Соьгахьа юхаберза царна ца 
лиъна дела? 6 Церан гІаланашна тІе тур кхетар ду, кевнийн хьокхий а 
дохор ду оцу туьро, нах а дІакхоллур бу, цара дагалаьцнарг бахьана 
долуш. 7 Сан халкъ тешнабехк барна тІедирзина. Веза Воккхачуьнга 
шаьш кхойкхуш белахь а, Иза баккъалла а ваз ца во цара.

Векалийн 26:18 Церан бІаьргаш схьадиллина, боданера серлоне а 
баьхна, иблисан олаллина тІера Далла тІеберзор бу ахь уьш, царна 
гечдар хилийтархьама а, Сох болу тешам бахьана долуш, Делан 
базбинчу нахана юкъахь церан меттиг хилархьама а“».

2 Тимапига 2:24-26 Везачу Элан лай товш вац къийсалуш. Массаьрца а 
кІеда-мерза, хьехамаш бан дика хууш, собар долуш хила веза иза. 25 
Шен мостагІашна а эсала хьехамаш бан беза цо. Дала царна а 
дохкодовлар а, билггал бакъдерг довзар а дала тарло. 26 ТІаккха и 
мостагІий а, дохко а бевлла, меттабогІур бу. Иблисо шен лааме 
берзийна болу уьш шаьш дІалаьцначу цуьнан речІанах паргІатбевр бу.

Довзийтинарг 3:17-19 ХІунда аьлча аша боху: ‘Тхо дехаш а ду, хьал 
долуш а ду, тхуна оьшуш хІумма а дац’. Ткъа шу ца кхета шаьш ирс 



дайна а, декъаза а, къен а, бІаьрзе а, дерзина а хиларх! 18 Ас иштта 
хьехам бо шуна: шаьш хьал долуш хилийтархьама, цІергахь дахчийна 
деши эца шайна Соьгара. КІайн духар а эца шайна, иза, тІе а 
дуьйхина, шайн эхье меттигаш дІахьулъярхьама! Хьакхар а эций, иза 
бІаьргех хьакха, бІаьрса даийтархьама! 19 Сайна везарг, метта а 
валош, таІзарца нисво Ас. Цундела, дикане а кхийдаш, даггара Далла 
тІедерза!

2 Коринтхошка 7:10 Делан дуьхьа хиллачу гІайгІано кІелхьарвалар 
хуьлуьйтуш долу Далла тІеверзар до – и хиларна, стаг дохко ца волу. 
Ткъа дуьненан гІайгІано Іожалла тІейоуьйту.

1 Паччахь 18:37 Жоп лохьа суна, ва Веза Эла, дІахазахьа со, Веза Эла 
волу Хьо Дела хилар а, Ахь церан дегнаш Хьайна тІедерзош хилар а 
хІокху нахана хаийтархьама».

2 Коринтхошка 4:4 Бакъволчу Делах ца тешачеран хьекъал бІарздина кху
дуьненан харцдала, Делан вастехь волчу Дала леррина Къобалвинчун
сийлаллех лаьцна болчу хазачу кхоан серло царна ца гайтархьама.

Лака 8:11-15 ХІара маьІна долуш ду и далийна дустар: буьртиг Делан 
дош ду. 12 Новкъа йистехь эгна буьртигаш – уьш Делан дош хезаш 
берш бу. Амма схьадеанчу иблисо церан дегнашкара и дош дІахьо, 
уьш, цунах теша а тешна, кІелхьара ца бовлийтархьама. 13 Ткъа 
тІулгаш тІе эгнарш – уьш, дош хезча, хазахетарца и тІеоьцурш бу. 
Амма шайн цхьа а орам боцуш, уьш цхьана ханна теша, ткъа зуьйш 
йолчу хенахь, уьш юьстахбовлу. 14 Коканийн коьллаш юкъа эгна, 
кхиъалц стом ца белла буьртигаш – уьш дош хезнарш бу, амма юха 
дІа а бахана, дахаран гІайгІанех, хьолах, дегІана там лахарх 
Іехабелларш бу. 15 Ткъа дикачу лаьтта тІе эгнарш – уьш, дош а хезна, 
дикачу, цІеначу даг чохь и лардеш, собаре хиларца пайден стом луш 
берш бу».

Векалийн 15:11 Амма вай теша, кхечу къаьмнийн нах санна, Везачу Эло 
Іийсас къинхетам бар бахьанехь вай кІелхьардевр хиларх».

Римхошка 8:13 ХІунда аьлча шайн синан лаамашца дахахь – шу лийр ду, 
ткъа Делан Синан гІоьнца шайн дегІо летош долу къинош аша 
хІаллакдахь – шу Дела волчохь дехар ду.
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