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Ефесян-влаклан  2:2  Тудо жапыште те осалым ыштен иленда,  тиде тӱнясе
илыш-йӱла дене келшышын, южысо властьын тӧражын – мут колыштдымо-
влак коклаште кызытат ыштыше шӱлышын – шонымыж семын ыштенда.

Матфей  6:10  Тыйын Кугыжанышет толжо,  Тыйын эрыкет мланде ӱмбалнат
пылпомышсо гаяк лийже.

Лука 22:42 «Ачай! Тиде чашым Мый дечем кораҥден наҥгаяш шонет ыле гын!
Но тек Мыйын шонымо семын огыл, а Тыйын эрыкет семын лиеш».

Иоанн 16:7-9 Но Мый чыным ойлем: Мыйын кайымем тыланда сайрак лиеш.
Мый ом кай гын, тендан деке Йывыртыктыше ок тол; а каем гын, Тудым
тендан деке колтем. 8 Тудо, толмекыже, язык, чын да суд шотышто тӱнян
йоҥылыш шонымыжым чарашке луктеш: 9 язык шотышто – Мыланем огыт
ӱшане, языкше тиде;

2 Тимофейлан 2:10 Сандене мый ойырен налме-влак верч чыла чытем: нунат
Христос  Иисус  дене  ушнымаште  утарымашым  да  курымашлык  чапым
налшаш улыт.

Римлян-влаклан  15:20,21  Еҥын  ямде  негызеш  чоҥаш  огыл  манын,  кушто
Христосын лӱмжым колын огытыл‚ мый тушто Поро Уверым каласкалаш
тыршенам. 21 Возымо семын лийын: «Тудын нерген уверым налдыме-влак
ужыт‚ Тудын нерген колдымо-влак умылат».

Апостол-влакын Пашашт 2:36,37 Тыгеракын, чумыр Израиль калык пеҥгыдын
палыже:  Иисусым,  Кӧм  те  ыресеш  пудаленда,  Юмо  Господьым  да
Христосым ыштен». 37  Тиде ой шӱмешышт чот логалын. Нуно Петр ден
моло Апостоллан каласеныт: «Иза-шольо-влак, мом мыланна ышташ?»

Еврей-влаклан 4:2 Вет нунылан каласкалыме семынак тиде сӧрымаш нерген
куан  уверым  мыланнат  каласкалыме.  Но  нуно  колмо  шомакыштым
ӱшаныме дене шӱмышкышт пыштен огытыл, сандене тудо нунылан пайдам
конден огыл.

Иеремий 24:7 - Матфей 22:37 Иисус тудлан каласен: «”Господь Юметым уло
шӱмет, уло чонет, уло умылымашет дене йӧрате”.

Апостол-влакын  Пашашт  16:14  Тушто  Фиатира  ола  гыч  улшо,  Израильын
Юмыжлан  кумалше  Лидия  лӱман  ӱдырамаш  ыле,  тудо  шемалге-йошкар
куэмым  ужален  илен.  Лидия  Павелым  колыштын,  да  ойлымыжым
шӱмышкыжӧ пышташ Господь тудын чонжым почын.

Матфей  13:14-16  Исаиян  пророкла  ойлымыжо  нунылан  шукталтеш,  тудо
ойлен: ”Пылыш дене колыштыда, но огыда умыло, шинча дене ончеда, но
огыда уж. 15 Тиде калыкын шӱмжӧ пешкыдемын, пылышышт дене пыкше
колыт,  шинчаштым  куменыт.  Сандене  нуно  шинчашт  дене  огыт  уж,
пылышышт дене  огыт  кол,  шӱмышт  дене  огыт  умыло,  Мыланем нуным
паремдаш манын, Мый декем огыт савырне. 16 А тендан шинчада ужын
кертмыж дене, пылышда колын кертмыж дене пиалан улыт.

Исаиян  6:9,10  -  Апостол-влакын  Пашашт  28:27  Тиде  калыкын  шӱмжӧ



пешкыдемын,  пылышышт  пыкше  колеш,  шинчаштым  куменыт.  Сандене
шинчашт  дене  огыт  уж,  пылышышт  дене  огыт  кол,  шӱмышт  дене  огыт
умыло, Мыланем нуным паремдаш манын, Мый декем огыт савырне”.

Mark  4:11,12  Иисус  вашештен:  «Юмын  Кугыжанышын  тайныж-влакым
умылаш тыланда пуымо,  а тӱжвалсе-влаклан чылажат туштен каласыме
гоч  веле  пуалтеш.  12 Сандене  ”Шинчашт  дене  ончат  да  огыт  уж,
пылышышт  дене  колыт  да  огыт  умыло,  Мый  декем  огыт  савырне,  да
языкыштым ом кудалте”».

Иоанн 12:39,40  Нунын  ӱшанен  кертдымыштын  амалжым  Исаия  вес  вере
ойлен: 40 «Тудо шинчаштым сокырым ыштен да шӱмыштым кӱш савырен,
Садлан шинчашт дене огыт уж, шӱмышт дене огыт умыло. Мыланем нуным
паремдаш манын, Мый декем огыт савырне».

Римлян-влаклан  11:7,8  Тугеже,  Израиль  кушко  тыршен‚  тушко  шуын
огыл‚ ойырен налме-влак веле шуыныт. Молыштын шӱмышт кӱэмалтын‚ 8
Возымо семын «Юмо нунылан шиждымашлык шӱлышым пуэн‚ тачысе кече
мартеат шинчашт огеш уж‚ пылышышт ок кол».

2  Фессалоникыште  илыше-влаклан  2:9-11  Языкын  еҥже  сатанан  ыштен
шогымыж  дене  уло  вий,  шояк  палдарыше  пале  да  шояк  чудо  дене
пытышаш-влакым тӱрлын ондален толеш, вет нуно утаралташлан чыным
йӧратен  огытыл.  11 Юмо  чыла  тидлан  кӧра  нунылан  ондалалтмашым
колта, да нуно шоялан ӱшанат.

Матфей 13:18-23 Тыгеракын, ӱдышӧ нерген туштен каласымем мом ончыкта –
колыштса:  19 Пылпомыш Кугыжаныш нерген шомакым колмеке,  айдеме
тудым ок умыло гын, осал толешат, шӱмешыже ӱдымым налын кая. Корно
воктен ӱдымӧ пырче теве кӧм ончыкта.  20 Кӱан  рокеш ӱдымӧ пырчыже
шомакым колшо да куанымыж дене вигак шӱмышкыжӧ пыштыше айдемым
ончыкта. 21 Вожшо укеат, тыгай айдеме шуко жап огеш чыте. Шомаклан
кӧра нелылык але поктылмаш толмеке, тудо вигак ӧрдыжкӧ кораҥеш. 22
Шӱкшудо коклаш ӱдымӧ пырчыже – тиде Юмын шомакым колшо айдеме,
но  тиде  илыш  верч  тургыжланымаш  да  поянлыкым  йӧратымаш  саде
шомакым пызыралыт, да тудо саскадыме лиеш. 23 Сай мландыш ӱдымӧ
пырче шомакым колыштшо да умылышо еҥ лиеш. Тыгай-влак саскам пуат:
иктыже шӱдӧ пачаш, весыже кудло, южышт кумло пачаш».

2 Коринфян-влаклан 3:15,16 Моисейын законжым лудмо годым леведыш таче
мартеат  нунын  шӱмышт  ӱмбалне  кия.  16 Но  кунам  Господь  велке
савырнат, леведыш налалтеш.

Осийын 11:3-7 - Матфей 11:28-30 Орлыкышто илыше да нелым ужшо-шамыч,
чылан  Мый  декем  толза,  Мый  тендам  тынысландарем.  29 Мыйын
нумалтышем шке ӱмбакыда налза да Мый дечем тунемза, вет Мый ӱҥышӧ
да  пушкыдо  кумылан  улам.  Тунам  чонланда  тынысым  муыда.  30 Вет
Мыйын нумалтышем нумалаш поро, Мыйын туныктымем куштылго».

Апостол-влакын  Пашашт  26:18  Тый  нунын  шинчаштым  почат,  нуным
пычкемыш гыч волгыдо деке, сатанан озаланымыж деч Юмо деке савырет.
Тунам  Мылам  ӱшанымышт  дене  нунын  языкыштым  Юмо  кудалта  да



святитлыме еҥ-влак коклаште нуно верыштым налыт”.
2  Тимофейлан  2:24-26  Господьын тарзыже ӱчашышаш огыл,  а  чыла  дене

тыматле, туныктен моштышо да чытыше лийшаш. 25 Ваштареш шогышо-
влакым тудо тыматлын тӧрлышаш. Юмо нунылан языкыштым касарыкташ
да  Шкеж  деке  савырнаш ала  йӧным пуа.  Тыге  лиеш гын,  нуно,  чыным
пален налын 26 да ушым шынден, диаволын вапшыж деч утлен кертыт,
вет диавол, шкенжын эрыкшым шуктышт манын, нуным кучен.

Иоаннлан Почмаш 3:17-19 вет тый ойлет: ’Мый поян улам, поенам да мылам
нимо  ок  кӱл’.  Тый  пиалдыме,  чаманышашлык,  йорло,  сокыр  да  чара
улметым  от  пале.  18 Тыланет  ойым  пуэм:  поян  лияш  манын,  тулеш
эрыктыме шӧртньым Мый дечем тӱлен  нал;  чияш да намысле чаратым
петыраш  манын,  Мый  дечем  ош  вургемым  нал;  шинчат  ужшо  манын,
шинчашкет эмым шӱрӧ. 19 Кӧм Мый йӧратем, чылаштымат шылталем да
наказатлем. Тыгеракын, чон йӱлен тыршыше лий да, языкетым касарыктен,
Юмо деке савырне. 1 Кугыжашт 18:37 - God turned heart back to God

2  Коринфян-влаклан  7:10  Титын  толмыжо  веле  огыл,  тудын  тендан  дене
лыпландарымашым  налмыжат  мемнам  лыпландарен.  Мыйым  ужмо
шумыда  нерген,  мыйын  верч  ойганымыда  да  тыршымыда  нерген  тудо
мыланна каласкален, тыгеже мый эшеат утларак куаненам.

2 Коринфян-влаклан 4:4 Нине ӱшаныдыме-влакын ушыштым тиде курымысо
юмо сокырым ыштен. Тыгеракын, Христосын чапше нерген каласкалыше
Поро  Уверын  волгыдыжо  нунылан  ок  йолгалт.  Христосшо  –  [ужаш
лийдыме] Юмын тӱсшӧ.

Лука 8:11-15 Тиде туштен каласыме теве мом ончыкта: шурно урлыкаш – тиде
Юмын шомакше. 12 Корно воктеке вочшо пырче – тиде нуно улыт, кӧмыт
шомакым колыт, но вара диавол толеш да ынышт ӱшане, ынышт утаралт
манын, шӱмышт гыч шомакым наҥгая. 13 А кӱан верыш вочшо пырче –
тиде нуно улыт, кӧмыт шомакым колыт да, куанен, шӱмыш пыштат, ик жап
ӱшанат,  но  вожышт  укеат,  алгаштарен  тергыме  годым  кораҥыт.  14
Шӱкшудан верыш логалшыже – тиде нуно улыт, кӧмыт шомакым колыт, но
тысе илышыште тургыжланыме, поянлыкым погымо да ракатланыме дене
пызырналтыт, сандене саскашт кушкын ок шу. 15 А сай мландыш вочшыжо
– тиде нуно улыт, кӧмыт шомакым колмеке, тудым поро да яндар шӱмыштӧ
аралат,  чытымашышт  дене  саскам  пуат».  [Тидым  каласымеке,  Иисус
кычкыралын: «Кӧн колышташ пылышыже уло, тек колеш!»]

Апостол-влакын  Пашашт  15:11  А  ме  нунын  семынак  Господь  Иисус
Христосын порылыкшо гоч утаралтына манын ӱшанена».

Римлян-влаклан  8:13  Вет  кап  ден  чон  йодмо  почеш  иледа  гын‚  тендам
колымаш  вуча‚  а  кап  ден  чонын  ыштымыжым  Шӱлыш  дене  пытареда
гын‚ илаш тӱҥалыда.
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