
Chuvash - Ҫӑ  лӑнӑҫ Ҫырнинче    - Salvation Scriptures

Ефесри 2:2  Ҫак  тӗнче  йӑлипе,  усал  сывлӑшсемпе  хуҫаланакан  пуҫлӑх
ирӗкӗпе эсир тахҫан ҫылӑхлӑ пурӑннӑ.  Ҫав пуҫлӑх  Турра  хирӗҫҫисемпе
халӗ те хуҫаланать-ха.

Матфей 6:10 Езекия ачи – Манассия, Манассия ачи – Амон, Амон ачи Иосия
пулнӑ;

Лука 22:42  ҫапла  кӗлтунӑ:  «Эй,  Аттем!  Кӑмӑлу  пулсан,  ҫак  асап  куркине
Манран ирттерсе ярсамччӗ. Ҫапах та Ман ирӗк мар, Санӑн ирӗкӳ пултӑр».

Иоанн 16:7-9 Анчах та Эпӗ чӑннине калатӑп: Эпӗ кайсан сире лайӑхрах пулӗ.
Эпӗ каяс мар пулсан сирӗн патӑра Лӑплантаракан килмӗ. Кайсассӑн вара –
Эпӗ ӑна сирӗн патӑра ярӑп. 8  Лӑплантаракан Сывлӑш килӗ те – ҫылӑх
ҫинчен, тӗрӗслӗх ҫинчен, суд ҫинчен тӗнче тӗрӗс мар шутланине кӑтартса
парӗ. 9  Сывлӑш ҫынсем ҫылӑхлӑ пулнине кӑтартса парӗ, мӗншӗн тесен
вӗсем Мана ӗненмеҫҫӗ.

2  Тимофея  2:10  Ҫавӑнпа,  суйласа  илнисем те  Иисус  Христоспа  пӗрлӗхлӗ
пулса ҫӑлӑнӑҫ тата ӗмӗрлӗх мухтав илччӗр тесе, эпӗ вӗсемшӗн тем тӳсме
те хатӗр.

Рим  15:20,21  Эпӗ  яланах  Ырӑ  Хыпара  Христос  ячӗ  ҫинчен  илтмен
вырӑнсенче  пӗлтерсе  ҫӳреме  тӑрӑшрӑм,  урӑххисем  вӗрентсе  хывнӑ
никӗспе усӑ курас темерӗм. 21 Ҫырнинче каланӑ пек:  «Ун ҫинчен хыпар
пӗлменнисем Ӑна курӗҫ, илтменнисем пӗлӗҫ».

Ĕçĕ-хĕлĕ 2:36,37 «Ҫапла вара, пӗтӗм Израиль ҫыннисем, ҫакна ҫирӗп пӗлсе
тӑрӑр: эсир пӑталанӑ Иисуса Турӑ пирӗн Хуҫамӑр тата Ҫӑлаканӑмӑр турӗ».
37 Ҫак сӑмахсем итлекенсен чӗрисене пырса тивнӗ, вара вӗсем Петрпа
ытти  апостолсенчен  ыйтнӑ:  «Тӑван  ҫыннӑмӑрсем!  Пирӗн  халӗ  мӗн
тумалла-ши?»

Еврейсем 4:2 Ҫак юлашки вӑхӑтсенче вара Вӑл пирӗнпе Хӑйӗн Ывӑлӗ урлӑ
калаҫнӑ.  Вӑл  Ывӑлне  пӗтӗм  тӗнчене  еткерлӗхе  панӑ,  Ывӑлӗ  урлӑ  ҫут
тӗнчене пултарнӑ.

Иеремия 24:7 -  Матфей 22:37 Иисус вара ӑна каланӑ: «„Хуҫа Турруна пӗтӗм
чӗререн, пӗтӗм чунран, пӗтӗм ӑс-халтан юрат“.

Ĕçĕ-хĕлĕ  16:14  Пирӗн  калаҫӑва  Фиатир  хулинчен  пынӑ  Лидия  ятлӑ  пӗр
хӗрарӑм  та  итлесе  ларчӗ.  Турра  питӗ  хисеплекен  ҫав  хӗрарӑм  хаклӑ
йышши пир-авӑр сутса пурӑннӑ. Павел сӑмахӗсене ӑнланса илме Хуҫамӑр
унӑн чун-чӗрине уҫрӗ.

Матфей  13:14-16  Исаия пророкла калани вӗсенче пурнӑҫланӗ.  Вӑл ҫапла
каланӑ:  „Эсир  хӑлхапа  илтсен  те  ӑнланаймӑр,  куҫӑрсемпе  пӑхсан  та
кураймӑр. 15 Ҫак ҫынсен чун-чӗри хытса ларнӑ, хӑлхисем те аран илтеҫҫӗ,
куҫӗсем  те  хупӑ.  Ӗнтӗ  вӗсен  куҫӗ  курмасть,  хӑлхи  илтмест,  чун-чӗри
туймасть,  ҫавӑнпа  та  вӗсем,  Мана  сываттарас  тесе,  Ман  енне
ҫавӑрӑнмаҫҫӗ“. 16 Куҫӑрсем курнӑран, хӑлхӑрсем илтнӗрен эсир телейлӗ.

Исаия 6:9,10  -  Ĕçĕ-хĕлĕ  28:27  Мӗншӗн  тесен  ҫак  ҫынсен  чун-чӗри  хытса
ларнӑ,  хӑлхисем  те  аран  илтеҫҫӗ,  куҫӗсем  те  хупӑ.  Ӗнтӗ  вӗсен  куҫӗ



курмасть,  хӑлхи  илтмест,  чун-чӗри  туймасть,  ҫавӑнпа  та  вӗсем,  Мана
сываттарас тесе, Ман енне ҫавӑрӑнмаҫҫӗ“.

Марк 4:11,12   Вара  Иисус  вӗсене  ҫапла  каланӑ:  «Сире  Турӑ  Патшалӑхӗн
вӑрттӑнлӑхӗсене пӗлме тивӗҫ панӑ. Ыттисене вара, тивӗҫлӗ маррисене,
Эпӗ  йӑлтах  ытарлӑн  калатӑп,  ӗнтӗ  вӗсем  куҫӗпе  пӑхсан  та  курмаҫҫӗ,
хӑлхипе илтсен те ӑнланмаҫҫӗ, ҫавӑнпа та, ҫылӑхӗсене каҫарттарас тесе,
Турӑ  енне  ҫавӑрӑнмаҫҫӗ».  12  Вара  Иисус  вӗсене  ҫапла  каланӑ:  «Сире
Турӑ  Патшалӑхӗн  вӑрттӑнлӑхӗсене  пӗлме  тивӗҫ  панӑ.  Ыттисене  вара,
тивӗҫлӗ  маррисене,  Эпӗ  йӑлтах  ытарлӑн  калатӑп,  ӗнтӗ  вӗсем  куҫӗпе
пӑхсан  та  курмаҫҫӗ,  хӑлхипе  илтсен  те  ӑнланмаҫҫӗ,  ҫавӑнпа  та,
ҫылӑхӗсене каҫарттарас тесе, Турӑ енне ҫавӑрӑнмаҫҫӗ».

Иоанн 12:39,40  Вӗсем ӗненме те пултарайман, ун пирки те Исаия пророках
каланӑ: 40 «Ҫак  халӑхӑн куҫӗ  суккӑрланнӑ,  чун-чӗри хытса ларнӑ.  Ӗнтӗ
вӗсен  куҫӗ  курмасть,  чун-чӗри  туймасть,  ҫавӑнпа  та  вӗсем,  Вӑл  пире
сываттӑрччӗ тесе, Ман енне ҫавӑрӑнмаҫҫӗ».

Рим  11:7,8  Мӗн темелле-ха? Пӗтӗм Израиль халӑхӗ хӑй илме ӗмӗтленнине
илеймерӗ, ӑна Турӑ суйланисем кӑна илме пултарчӗҫ. Ҫавна пула ыттисен
чунӗсем хытнӑ. 8 Ҫырнинче ҫапла каланӑ: «Турӑ вӗсем ҫине туйми тӑвакан
сывлӑш янӑ. Вӗсем паян кунчченех курми куҫлӑ, илтми хӑлхаллӑ».

2  Фессалоникăри  2:10,11  тӗрлӗрен  суя-ултавпа  килӗ.  Хӑйсене  ҫӑлӑнӑҫ
кӳрекен чӑнлӑха юратман пирки пӗтес ҫул ҫине тӑнисене вӑл хӑй майлӑ
ҫавӑрӗ. 11 Ҫавӑнпа Турӑ вӗсене ултав аллине парӗ, вӗсем ӗнтӗ суялӑха
ӗненӗҫ.

Матфей  13:18-23  «Эппин  акаҫӑ  ҫинчен  каланӑ  ытарлӑх  мӗне  пӗлтернине
тӑнлӑр: 19 Ҫул хӗррине ӳкни Ҫӳлти Патшалӑх ҫинчен вӗрентнине илтсе те
ӑнланайман ҫынна пӗлтерет. Ун патне шуйттан пырать те чӗрине акнине
вӑрласа  каять. 20  Чуллӑ  ҫӗре  ӳкни  Турӑ  сӑмахне  илтсе  ӑна  тӳрех
хавасланса  йышӑнакан  ҫынна  пӗлтерет, 21  анчах  та  унӑн  чун-чӗри
тымарсӑр та иккӗленчӗк. Сӑмахшӑн хӗн кӑтартма е хӗсӗрлеме тытӑнсан,
вӑл  тӳрех  ӗненӳрен  пӑрӑнать. 22  Пиҫенлӗ  вырӑна  ӳкни  Турӑ  сӑмахне
илтекен ҫыннах пӗлтерет, анчах та ку тӗнчери хӗвӗшӳ, пуянлӑх илӗртӗвӗ
ун  чӗринчи  сӑмаха  пусса  лартать  те,  сӑмах  вара  тӗшӗсӗр  пулать. 23
Пулӑхлӑ ҫӗр ҫине ӳкни Турӑ сӑмахне илтсе, ӑнланса илекене пӗлтерет, ун
чӗринче сӑмах тӗшӗ кӑларать. Ҫапла вара, пӗринчен ҫӗр пӗрчӗ, тепринчен
утмӑл пӗрчӗ, тата тепринчен вӑтӑр пӗрчӗ пулать». 

2 Коринфри 3:15,16 Моисей саккунне вуланӑ чухне паян кунчченех вӗсен чун-
чӗрине пӗркенчӗк витсе тӑрать; 16 анчах та Хуҫамӑр енне ҫавӑрӑнсан ҫав
пӗркенчӗк илӗнет.

Осия 11:3-7 -  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».

Ĕçĕ-хĕлĕ 26:18 Мана ӗненнипе вӗсен ҫылӑхӗсем каҫарӑнмалла пулччӑр тесе,



сӑвапласа тасатнисемпе пӗр шӑпаллӑ пулччӑр тесе эсӗ вӗсен куҫӗсене
уҫӑн. Вӗсене шуйттан аллинчен хӑтарса Турӑ аллине парӑн, тӗттӗмлӗхрен
ҫутта илсе тухӑн“.

2  Тимофея  2:24-26  Хуҫа  Турӑ  чурин хирӗҫмелле мар,  пуринпе те сӑпайлӑ
пулмалла,  ӳкӗтлеме  пӗлмелле,  ҫилӗ  тытмалла  мар. 25  Хӑйне
хирӗҫлекенсене те унӑн йӑвашшӑн ӳкӗте кӗртмелле. Шуйттан вӗсене хӑй
танатине  лектернӗ,  хӑйне  пӑхӑнтарнӑ.  Ҫав  танатаран  хӑтарасчӗ  тесе,
чӑнлӑха  пӗлмешкӗн  Турӑ  вӗсене  ӳкӗнтерессе  шанса  вӗрентмелле. 26
Хӑйне  хирӗҫлекенсене  те  унӑн  йӑвашшӑн  ӳкӗте  кӗртмелле.  Шуйттан
вӗсене  хӑй  танатине  лектернӗ,  хӑйне  пӑхӑнтарнӑ.  Ҫав  танатаран
хӑтарасчӗ  тесе,  чӑнлӑха  пӗлмешкӗн  Турӑ  вӗсене  ӳкӗнтерессе  шанса
вӗрентмелле.

Малашнехине 3:17-19  „Ҫитменни ман нимӗн те ҫук, эпӗ пуйрӑм, эпӗ пуян,“–
тетӗн  эсӗ.  Ху  вара  телейсӗр  те  мӗскӗн,  кӗлмӗҫ,  суккӑр,  ҫаппа-ҫарамас
пулнине те пӗлместӗн. 18 Эпӗ сана акӑ мӗнле канаш паратӑп: пуяс тетӗн
пулсан Манран вутпа тасалнӑ ылтӑн туян. Хӑвӑн намӑсна, ҫарамаслӑхна
пытармашкӑн вара Манран шурӑ тумтир туянса тӑхӑн. Куҫна вара, куракан
пултӑр  тесе,  куҫ  эмелӗ  сӗр. 19  Эпӗ  кама  юрататӑп,  ҫавна  питлетӗп,
айӑплатӑп. Ҫавӑнпа чунна ҫунтар, ӳкӗн.

2  Коринфри  7:10  Мӗншӗн  тесен  Турӑшӑн  хуйхӑрни  каялла  тавӑрӑнми
ӳкӗнтерсе ҫӑлӑнӑҫ кӳрет, ку тӗнчеришӗн хуйхӑрни вара вилӗм кӳрет.

1 Патшасен 18:37 - God turned heart back to God
2  Коринфри  4:4   Вӗсен,  ӗненменнисен,  ӑсне ҫак тӗнче турри  суккӑрлатнӑ.

Вӗсем  Христос  мухтавӗ  ҫинчен  калакан  Ырӑ  Хыпар  ҫутине  курмаҫҫӗ.
Христос вара – курӑнман Туррӑн курӑннӑ сӑнарӗ.

Лука 8:11-15 «Ҫак ытарлӑх акӑ мӗне пӗлтерет: вӑрлӑх вӑл – Турӑ сӑмахӗ. 12
Ҫул хӗррине ӳкни – сӑмаха илтекен ҫынсене пӗлтерет, анчах, ӗненсе ан
ҫӑлӑнччӑр  тесе,  вӗсем  патне  кайран  шуйттан  пырать  те  Турӑ  сӑмахне
вӗсен чӗринчен вӑрласа каять. 13  Чуллӑ ҫӗре ӳкни вара ҫакӑн пеккисене
пӗлтерет:  вӗсем Турӑ  сӑмахне илтсен хавасланса йышӑнаҫҫӗ,  анчах  та
хӑйсем тымарсӑр.  Унашкаллисем пӗр вӑхӑт ӗненсе пурӑнаҫҫӗ,  анчах та
тӗрӗслев вӑхӑтне тӳсеймесӗр ӗненме пӑрахаҫҫӗ. 14 Пиҫенлӗ вырӑна ӳкни
те Турӑ сӑмахне илтекен ҫынсене пӗлтерет, анчах та пурӑнан пурӑнӑҫра
вӗсене хӗвӗшӳ, пуянлӑх, ҫӗр ҫинчи киленӗҫ пусса лартать те, сӑмах вара
тӗшӗсӗр  пулать. 15  Пулӑхлӑ  ҫӗр  ҫине  ӳкни  ҫакӑн  пеккисене  пӗлтерет:
вӗсем илтнӗ сӑмаха ырӑ та таса чун-чӗрере упраҫҫӗ, тӳсӗмлӗ пулса тулли
пучах кӑлараҫҫӗ».

Ĕçĕ-хĕлĕ  15:11  Эпир  те,  вӗсем  пекех,  Иисус  Христос  Хуҫамӑр  тивлечӗпе
ҫӑлӑнасса ӗненетпӗр».

Рим  8:13  Мӗншӗн  тесен  ӳт-пӳшӗн  пурӑнатӑр  пулсан  –  вилетӗр.  Енчен  те
Сывлӑш  пулӑшнипе  ӳт-пӳ  илӗртӗвӗ  хыҫҫӑн  каймастӑр  пулсан  –  чӗрӗ
пулатӑр.
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