
Chuvash - Agape Ҫырнинче     - God's Love Letter Scriptures

Иоанн 15:9 Эпӗ сире Хама Аттем юратнӑ пек юратрӑм. Манӑн юратулӑхӑмпа 
пурӑнӑр.

Исаия 43:1,2 - Ефесри 2:10 Мӗншӗн тесен пире Турӑ ҫапла пултарнӑ: Христос
Иисуспа пӗрлӗхлӗ туса, пире Хӑй палӑртнӑ ырӑ ӗҫӗсене пурнӑҫламашкӑн 
хатӗрленӗ.

Иеремия 1:5 - Галатири 1:15 Анчах та ырӑ кӑмӑллӑ Турӑ мана аннем 
варӗнчех суйласа илнӗ пулнӑ. Турӑ мана Хӑйӗн Ывӑлӗ камне уҫса пачӗ, 
чӑн Турра пӗлмен халӑхсене Ывӑлӗ ҫинчен Ырӑ Хыпар пӗлтерсе ҫӳреме 
мана Хӑйӗн ырӑлӑхӗпе чӗнсе илчӗ. Ун чухне те эпӗ этемсенчен ӑс ыйтма 
васкамарӑм,

Иоанн 15:16 Эсир Мана суйласа илмен, Эпӗ сире суйласа илтӗм. Эпӗ сире, 
тӗнчене тухса, пӗтми ҫимӗҫ паччӑр тесе суйларӑм. Вара эсир Аттемрен 
Ман ятӑмпа кирек мӗн ыйтсан та, Вӑл сире парӗ.

3 Иоанн 1:2 Савнӑ тӑванӑм! Эпӗ санӑн сывлӑхушӑн кӗлтӑватӑп, чуну 
ырӑланса пынӑҫемӗн санӑн пурне те ӑнӑҫтарса пымалла пултӑрччӗ тетӗп.

Исаия 43:4 - 1 Петр 2:9,10 Эсир вара – суйласа илнӗ халӑх, Патша 
священникӗсем, сӑваплӑ халӑх, Туррӑн ҫыннисем. Сирӗн тивӗҫӗр – хӑвӑра
тӗттӗмрен Хӑйӗн чаплӑ ҫутине Чӗнсе илекенӗн тӗлӗнмелле ӗҫӗсем ҫинчен
хыпарласси. 10 Тахҫан эсир те халӑхах пулман, халӗ – Туррӑн халӑхӗ. 
Тахҫан сире каҫарман, халӗ – каҫарнӑ.

Иеремия 31:3 - Ефесри 1:4 Вӑл пире, Христоспа пӗрлӗхлисене, сӑваплӑ та 
таса, юратуллӑ пурӑнччӑр тесе, тӗнчене пултаричченех суйласа илнӗ.

2 Тимофея 1:9 Турӑ пире ӗҫӗмӗрсене кура мар, Хӑйӗн шухӑш-кӑмӑлӗпе, 
ырӑлӑхӗпе ҫӑлнӑ, Хӑйӗн халӑхӗ пулма чӗнсе илнӗ. Вӑл пире ҫав ырӑлӑха 
Иисус Христос урлӑ ӗмӗрсем пуҫланичченех пама пулнӑ.

Иоанн 3:16 Тӗнчене питӗ юратнӑран Турӑ Хӑйӗн пӗртен-пӗр Тӑван Ывӑлне 
панӑ. Ҫакна Вӑл ӗненекенӗсем пӗри те ан пӗтчӗр тесе, ӗмӗрлӗх пурӑнӑҫлӑ
пулччӑр тесе тунӑ.

Осия 11:8; Исаия 49:15,16; & Исаия 41:13,14 - Лука 12:32 Эй, пӗчӗк кӗтӗвӗм, 
ан хӑра! Аҫӑр сире Патшалӑх пама кӑмӑл тунӑ.

Матфей 28:20 Вӗсене Эпӗ сире каланӑ пил-хушусене тытса пурӑнма 
вӗрентӗр. Эпӗ тӗнче пӗтичченех куллен сирӗнпе пулӑп». Аминь.

Иоанн 14:1 «Сирӗн кӑмӑлӑр ан пӑсӑлтӑр. Турра ӗненӗр, Мана та ӗненӗр.
Псалом 23:1 - Иоанн 10:11 Эпӗ – ырӑ кӗтӳҫӗ. Ырӑ кӗтӳҫӗ сурӑхӗсемшӗн чунне

парать.
Псалом 23:2 - Малашнехине 7:17 Мӗншӗн тесен престол умӗнчи Путек вӗсен 

кӗтӳҫи пулӗ, вӗсене чӗрӗлӗх шывӗпе тапса тӑракан ҫӑлкуҫсем патне ертсе 
кайӗ. Турӑ вӗсен куҫӗнчи кирек епле куҫҫульне те шӑлса ярӗ». 

Псалом 23:3,4 - Лука 1:79 Ырӑ кӑмӑллӑ та хӗрхенӳллӗ Туррӑмӑр тӗттӗмре, 
вилӗм тыткӑнӗнче пурӑнакансене ҫутатма, канӑҫлӑх ҫулне кӑтартма пирӗн 
пата ҫӳлтен Шурӑмпуҫ ҫути ячӗ».

Псалом 23:5,6 - 2 Коринфри 1:10 Турӑ ун чухне пире, вилес патнех 
ҫитнӗскерсене, хӑтарчӗ; халӗ те хӑтарать. Эсир пирӗншӗн кӗлтусах тӑрсан,



Турӑ пире малашне те хӑтарасса шанатпӑр. Вара, нумайӑшӗн кӗллине 
илтсе, пире хӗрхеннӗшӗн нумай-нумай ҫын Турра тав тӑвӗ.

Филиппăри 4:7  Вара Туррӑн этем ӑнланайми канӑҫлӑхӗ Иисус Христосри 
пӗрлӗхре сирӗн шухӑш-кӑмӑлӑра упраса хӑварӗ.

Ытарлăн 3:24 & Псалом 4:8 - Иоанн 14:27 Эпӗ сире канӑҫлӑх парса 
хӑваратӑп, Хамӑн канӑҫлӑхӑма сире паратӑп. Анчах та вӑл ҫак тӗнчери 
канӑҫлӑх мар. Аптӑраса ан ӳкӗр, ан хӑрӑр!

Псалом 33:18 - 1 Петр 3:12 Мӗншӗн тесен Хуҫа Турӑ тӳрӗ ҫынсем ҫине 
пӑхать, вӗсен кӗллине итлет. Усал тӑвакансенчен вара вӗсене ҫӗр ҫинчен 
пӗтерес тесе Хуҫамӑр пӑрӑнать.

Рим 5:2 Ӗненӗве пула эпир Иисус урлӑ ырӑлӑх илтӗмӗр, ҫав ырӑлӑхпа 
пурӑнатпӑр; Турӑ мухтавне те илес шанчӑк пурришӗн савӑнатпӑр.

Исаия 55:12 - Лука 19:40 «Калатӑп сире, – тенӗ Иисус вӗсене хирӗҫ, – вӗсем 
шӑплансан чулсем кӑшкӑрма пуҫлӗҫ».

Иоанн 16:22  Ҫавнашкалах эсир те халӗ тертленетӗр. Акӑ Эпӗ тепӗртакран 
сире курӑп та, сирӗн чӗрӗрсем савӑнӑҫпа тулӗҫ. Ҫав савӑнӑҫа сирӗнтен 
никам та туртса илеймӗ.

Лука 12:9 Кам халӑх умӗнче Мана пӗлмӗш пулать, ӑна хӑйне те Туррӑн 
ангелӗсем умӗнче пӗлмӗш пулӗҫ.

Матфей 10:30 Сирӗн пуҫӑр ҫинчи ҫӳҫ пӗрчисем те пӗтӗмпех шутра.
Исаия 54:10 - Матфей 24:35 Ҫӗрпе пӗлӗт те пӗтӗ, Ман сӑмахӑмсенчен пӗри те

пӗтмӗ. Песни Соломон 2:10 & Осия 2:14,19,20 
Матфей 11:28-30 Эй, эсир, йывӑр ҫӗклемпе халтан кайнисем! Пурте Ман 

патӑма килӗр, Эпӗ сире канлӗх парӑп. 29 Эпӗ йӑваш та лӑпкӑ кӑмӑллӑ, 
ҫавӑнпа Ман туртам хушшине тӑрӑр, Манран тӗслӗх илӗр, вара канлӗхӗре 
тупӑр. 30 Мӗншӗн тесен Ман лава туртма ырӑ, Ман ҫӗклемӗм ҫӑмӑл».

2 Коринфри 11:2 Эпӗ сире Турӑ кӗвӗҫӗвӗпе кӗвӗҫсе чунӑма ҫунтаратӑп, 
мӗншӗн тесен эпӗ сире пӗртен-пӗр ар валли – Христос валли – ҫураҫрӑм, 
сире Ун умне таса хӗр халлӗн тӑратасчӗ тетӗп.

Исход 3:14 - Еврейсем 13:8  Иисус Христос ӗнер те, паян та, ӗмӗр-ӗмӗр – 
Ҫавах.

Осия 13:4 - Ĕçĕ-хĕлĕ 4:12 Эсир, ҫурт тӑвакансем, юрӑхсӑр тесе ывӑтнӑ чул 
никӗсри тӗп чул пулса тӑчӗ. Ҫав чул вӑл – Иисус. Урӑх никам та ҫӑлӑнӑҫ 
кӳреймӗ, мӗншӗн тесен ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере ҫын панӑ ятсенчен пире ҫӑлма 
пултаракан урӑх ят ҫук».

Иоанн 15:14 Эпӗ хушнине туса тӑрсан эсир Манӑн тусӑмсем пулатӑр.
Иоанн 14:6 «Ҫул та, чӑнлӑх та, чӗрӗлӗх те – Эпӗ, – тавӑрнӑ ӑна Иисус. – Ман 

урлӑ каймасан Аттем патне никам та ҫитеймӗ.
Малашнехине 3:20 Акӑ, Эпӗ алӑк умӗнче шаккаса тӑратӑп. Кам Манӑн 

сассӑма илтсе алӑкне уҫӗ, Эпӗ ун патне кӗрӗп те унпа пӗрле тӑванлӑх 
апачӗ ҫийӗп, Манпа пӗрле вӑл та ҫийӗ.
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