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Дала Дерриге а
Кхоьллича

Вай хьан кхоьллина? Библи, Делан дош ду,
дуьйцу адамаш муха кхоьллина. Дукха зама
хьалха Далла дуьххьарлера адам а кхоьллина,
Адам аьлла ц1е тиллина цунна. Дала адам
дуьненан овкъарех кхоьллина. Дала
Адамана са чухецчи, иза
денвелла. Иза
хуьлу Эдем олучу
хазачу бешахь.
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Дала Адам кхоллале, цо дукха исбаьхьчу
х1уманех лаьтташ долу исбаьхьа дуьне кхоьллина.
Х1ора баьккхинчу когаца, Дала лаьмнаш а шера
аренаш а, 1атаран зезагаш а лекха дитташ а,
кьегачу басаршца олхазарш а мозийн г1овг1а а,
беттало киташ а шера эмаь1игаш а,

кхоьллина. Ма дарра аьлчи, Дала
дерриг а кхоьллина
–дерриг а.

Дуьххьара, Дала х1умма
а кхолла а кхоллалале,
Дела воцург х1умма хила
а ца хилла. Я адамаш а, я
меттигаш а, я х1уманаш
а. Х1умма а.
Я серло а, я бода
а. Я лакхе а, я
лахе а. Я селхане а,
я кхане а. Цхьа Дела
хилла-кх, шен хьалхе
йоцуш волу. Т1аккха Дала
шен болх д1аболийна!
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Дуьне а хилла гушдоцуш
а деса а. Бода а хилла
1инан т1ехула.
Т1аккха Дала
аьлла:
“Хуьлийла
серло.”

Духхьара Дала Стигал а
латта а кхоьллина.
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Серло схьакхийтира. Дала цунна де альлла ц1е
тиллира, боданах буьйса аьлла тиллира. Т1аккха
суьйре а т1ех1оьттира, 1уьйре а т1екхечирахьалхара де.
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Шолг1ачу дийнахь Дала д1анисдина океанийн а,
хорданийн а, 1аьмнийн хиш а стигланаш бухахь.
Кхоалг1ачу дийнахь Дала аьлла: “Ондалла
хуьлийла”, т1аккха ишта д1ах1оьттина.
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Таккха Дала малх а, бутт а кхоьллина,
т1аккха цхьангге дагар а ца далуш
седарчий а кхоьллина. Т1аккха
суьйре а т1ех1оьттира, 1уьйре а
т1екхечира-доьалг1а де.

Иштта кхайкхина Дала беце а,
зезагашка а, коьллашка а. Уьш схьа
а х1иттина. Т1аккха суьйре а
т1ех1оьттира, 1уьйре а
т1екхечира-кхоалг1а
де.
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Хурдан даьхьни а иштта
кхин д1а кхоьллина дара
Делан кхолламашлахь.
Пхоьалг1ачу дийнахь цо
кхоьллина боккха тур-ч1ара
а, кегий ч1ерий сардинош а,
дехий когаш долу
виркотамаш а, кегий
моза-хьозарчий а. Дала
х1ора олхазар дуьненан
хиш а хьоза а дуза, латта
дуза а, хорд а, стигал а дуза
кхоьллина. Т1аккха суьйре
а т1ех1оьттира, 1уьйре а
т1екхечира-пхоьалг1а де.
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Цулла т1аьхьа Дела юха а вистилла.: “Латто
дийнаташ кхуллийла.” т1аккха дуьненчу евлира
х1ора акхаро а, садолу х1ума а, лаьхьий а.
Схьакхечира латта дегош пиланаш а, белхана
т1ера долу чадехкий а. Маса хьийза маймалш а,
ситтина ца йолу вуоканаш а. Сетташ йог1у
чхьаьвригаш а, беснеш йолу оьпатарсалш а.
Лекхий вортагиланаш а, 1оьхаш долу цицигаш а.
Х1ора садолу х1ума Дала цу дийнахь кхоьллина.
Де а хилира, 1уьйре а хилира.
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Ялхалг1ачу дийнахь Дала цхьа тамашийна х1ума
дира. Адамана оьшуриг дерриг а кийча дара.
Майданашкахь адаманна даарш а дара, царна
оьшу дийнаташна а яра.
Т1аккха элира Дала:
“Вайх тера кхуллура
вай адам. Олалла
дойла цо дуьнен
т1ехь”. Т1аккха
кхоьллира Дала
адам Делан
хьесапехь.
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Дала Адаме аьлла:
“Х1ора бешара
дитта т1ера
кхоллийла ахь,ам
вон-зе къаьстачу
дитт т1ера ма
кхаллалахь, х1унда
аьлчи, ахь цуьнан
чам баьккхинчу
дийнахь
1ожаллица валар
хир хьан.”
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Таккха олу Дала: “Цунна г1оьнча кхуллур вай,
цунах тера а волуш” Т1еялайо цо Адамана т1е
майданара ерриг а дийнаташ а, стиглара
олхазарш а. Адама царна х1оранна
а ц1е елла. Ч1ог1а хьекъалдолуш
хиллачух тер аду-кх иза, и дерриг
а кхочушдалла. Амма цу ерригге
а дийнаташна юкъахь Адамана
ца караво Адамана товш

Дала Адамана т1е ондда наб тосийта. Цуьнан
цхьа п1енда схьа а боккхий, цу п1енданах Цо
зуда кхуллу. Далла кхоьллина
зуда Адамца йог1уш яра.

волу
г1оьнча.

15
Дала дерриг а ялх дийнахь кхоьллина.
Ворх1олг1а де Дала сада1аран де дан
к1обалдина. Эдем бешахь Адам а,
цуьнан зуда Хьава а Далла бохург а
деш, ирсе баьхна. Дела церан Эла а,
Г1оьнча а, Доттаг1 а хилла.
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Дала Дерриге а Кхоьллича
Делан Дашца истории, Библи
чохь ю
Хилам 1-2
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“Хьан дешнех бакъдерг кхетаме ду.”
Псалом 119:130
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Х1окху Библин историно дуьйцу, хьо кхоьллинчу, Ша
хьуна вевзийла луучу исбаьхьчу Делах лаьцна.
Далла хаьа Ша къа олуш долу вон х1умнаш вайгара
дийлинийла. Ахь диначу къинна хьуна 1ожалла йог1у,
амма Далла хьо сила ч1ог1а дукхавезарна шен цхьаъ бен
воцу к1ант 1иса воуьйту, хьуна хьалхара ж1ара т1ехь вала а,
ахь дина къинош такха а. Цул т1аьхьа 1иса, дуьнен т1е а
вог1ий, юха стигала хьалавоьду! Иза хьан дахаре а веана,
хьо цуьнца азаллехь вехара ву.

Чаккхе

Хьо тешахь иза бакъ хиларх ала Деле: Хьомсара 1иса, со
хьо Дела хиларх а теша, хьо сан къиношна хьалхара
валархьама адам хиларх а теша. Х1инца хьо юха а дийна
ву. Доьха Хьоьга, Хьайца цхьана дийнахь азаллехь
хилархьама керла дахар доладайтахьа соьга, сан дахаре а
волий гечдехьа суна сан къинош а. Г1одехьа Хьайна
т1еверза а, Хьайн Бера санна ваха а. Амин.
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Библи еша. Делаца денна а къамел де. Ивана 3:13
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