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илме е пичетлеме ирĕк пур.



Иисус ҫӗр ҫинче пурӑннӑ чухне хӑйӗн 
вӗренекенӗсене Çăтмахра пирки каласа 
панӑ. Вӑл ӑна “Аттем Килӗ” тесе ят 
панӑ та унта уйрӑмлатнă
пысăк та хитре çуртсем
нумай тенӗ. Çăтмах
ҫӗр ҫинчи кирек
хăш ҫуртран 
та илемлӗрех.



Иисус çапла каланӑ: “Эпӗ сирӗн валли 
вырӑн хатӗрлеме каятӑп. Хатӗрлесен 
эпӗ каллех пырӑп та сана хам пата 
йышӑнӑп.”



Вилӗмрен чӗрӗлсе тӑнӑ хыҫҫӑн Иисус 
чӑнах та Çăтмаха лекнӗ. Вӗренекенӗсем 
ун çине пăхса тăнă вӑхӑтрах Иисуса 
тăман хупăрласа илнӗ те вӗсен куҫӗнчен 
хупланă.



Ҫавӑнтанпа христиансем Иисус каялла 
таврӑнма тата вĕсене хăй патне илесси 
пирки сӑмах панине астӑваҫҫӗ.
Иисус хӑйне кӗтмен чухне 
сасартăк таврӑнать тенӗ. 

ТУРӐПА ПУЛ



Анчах та вӑл киличчен вилекен 
христиансемпе мӗн пулĕ-ха? Библире 
вӗсем тÿрех Иисус патне лекеççĕ
тенӗ. Ӳт-пÿ ҫукки Турăпа
пĕрле пулнине пĕлтерет. 

ТУРӐПА ПУЛ



Уççăн калани, Библин юлашки кĕнеки, 
пире Çăтмах мӗн тери илемлӗ пулни 
ҫинчен калать. Чи тĕлĕнмелли — Рай 
вӑл - Туррӑн пÿрчӗ.
Турӑ пур ҫӗрте те,
анчах унӑн 
престолĕ –
Çăтмахра.



Ангелсемпе çăтмахра ытти чунсем 
Турра пуҫҫапаҫҫӗ. Çăтмаха лекнӗ 
Туррӑн пур ҫынни те
ҫапла тӑвать. Вӗсем
Турра мухтаса ятарлӑ
юрӑсем
юрлаҫҫӗ.



Акӑ вӗсем юрлакан пӗр юррӑн 
хӑш-пӗр сӑмахӗсем: ЭСӖ 
ТИВӖҪЛӖ, ЭСӖ ПИРЕ 
КАШНИ ЙӐХРАН, …



… КАШНИ ХАЛӐХРАН ХӐВӐН 
ЮНУПА ҪӐЛСА ХӐВАРТӐН, 
ТУРРӐМӐР ВАЛЛИ 
ПАТШАСЕМПЕ 
СВЯЩЕННИКСЕМ 
ТУРӐН. (Уççăн калани 5:9)



Библин чи юлашки страницисенче 
Çăтмаха “Ҫӗнӗ Иерусалим” тесе 
сӑнланă. Вӑл питӗ пысӑк, тул енчен 
ҫӳллӗ стенпа хупланнă. 



Ӑна хрусталь пек тăрă Яшм чултан тунӑ. 
Стена никӗсне, ытармалла мар 
чечексемпе витнĕ. Хулари пур хапхана 
та пӗр пысăк ахах пĕрчинчен тунӑ!



Ҫав пысӑк ахах хапха нихӑҫан та 
хупӑнмасть. Айтӑр кӗрерсе пӑхса 
тухар ... Ай-тур-тур!



Шалтан Çăтмах тата илемлӗрех. 
Хулана витӗр курӑнакан таса ылтӑнран 
тунӑ. Урамĕсене те ылтӑнран тунӑ.



Туррӑн престолĕнчен илемлӗ те таса 
пурнăç юханшывĕ тухать. Юханшывӑн 
икӗ енӗпе Эдем пахчинче пӗрремӗш 
хут ÿснĕ пурнӑҫ йывӑҫӗ пур. 



Ку йывӑҫ уйрӑмах пысӑк. Вӑл вуникӗ 
тӗрлӗ ҫимӗҫ парать, кашни уйӑхра 
тĕрли. Пурнăç йывӑҫӗн çулçисем 
халӑха сыватаççĕ.



Çăтмахра çутă пултăр тесе хӗвел е 
уйӑх кирлӗ мар. Турă мухтавӗ ӑна 
тӗлӗнмелле ҫутӑпа тултарать. Унта 
нихҫан та каҫ пулмасть.



Тӳпери чӗрчунсем те урӑх. Вӗсем пурте 
алла вӗреннӗскерсем те туслӑ. 
Кашкӑрсемпе путексем пӗрле курӑк ҫисе 
пурӑнаҫҫӗ. Хӑватлӑ арӑслансем те вӑкӑр 
пек улӑм ҫиеҫҫӗ. Турă çапла калать: 
“Вӗсем манӑн сӑваплӑ тӑвӑм ҫинче сиен 

тумӗҫ, ăна аркатмӗҫ.”



Йӗри-тавра пӑхсан эпир Çăтмахра 
хăш-пĕр япаласем ҫуккине 
сăнатпăр. Нимӗнле
ылхан сӑмахсем
те илтӗнмеҫҫӗ. 
Никам та
кӗрешмест, 
Эгоистла
хӑтланмасть. 



Алӑк ҫинче ҫӑра ҫук, мӗншӗн тесен 
Çăтмахра вӑрӑсем 
те ҫук. Суеҫӗсем, 
ҫын вӗлерекенсем, 
тухатмӑшсем е 
ытти усал ҫынсем 
те ҫук. Тӳпере 
нимӗнле 
ҫылӑх та ҫук.



Туррӑн Çăтмахра урӑх 
куҫҫуль ҫук. Хӑш-пӗр 
чухне Турă халӑхӗ ҫак 
пурнӑҫри пысӑк хуйхӑ-
суйха тӳссе макӑрать. 
Тӳпере Турӑ пурин 
куҫҫульне те шӑлса типӗтӗ.



Çăтмахра вилӗм те ҫук. Турӑ халӑхӗ 
ӗмӗр-ӗмӗрех унпа пӗрле пулӗ. Урӑх 
хуйхӑ та, куҫҫуль те, ыратни те пулмĕ. 
Ни чир-чӗр, ни
уйрӑлу, ни
пытару.
Пӗлӗтре пурте
турӑпа ялан
телейлӗ.



Çăтмах Иисус Христоса хӑйсене 
Ҫӑлаканĕ вырӑнне хурса ӗненекен, ӑна 
хӑйсен Патши вырӑнне хурса пӑхӑнакан 
арҫын ачасемпе хӗр ачасем
(аслисем те) валли. 



Çăтмахра Путек Пурнӑҫӗн Кӗнеки пур.  
Ӑна ҫынсен ячӗсемпе тултарнă.  Унта 
камăн ятне ҫырнине пӗлетӗр-и эсир? 
Иисуса шаннӑ ҫынсен
ячĕсене пурне те.

Сирӗн 
ятӑр унта-и?



Библири Çăтмахра пурӑнма чӗнсе 
калани вӑл - тӗлӗнмелле йыхрав. 



“Сывлӑш та, ҫураҫнӑ хӗр те: ‘Пыр!’ 
тетчĕр, ăна илтекен те: ‘Пыр!’ — тетĕр

— Пырас теекен пытăр. Илес текен çав 
чӗрӗ шыва ахалех илтӗр”.



Çăтмах, Туррӑн Чаплӑ Ҫурчӗ

Турӑ Сӑмахӗнчи, Библири, халап

ра вырнаçнă

Иоанн 14; 2 Коринф 5 
(Коринфсем патне янă иккĕмĕш 

çырăвăн пиллĕкмĕш пайĕ); 
Уççăн калани 4, 21, 22

“Сирӗн Сӑмахӑрсен алӑкӗ ҫутӑ 
парать.” Псалом 119:130



Вӗҫӗ



Библири ҫак истори пире хамӑр тӗлӗнмелле 
Турӑ ҫинчен каласа парать, вӑл пире пултарнӑ 

тата эсир ӑна пӗлччӗр тет.

Эпир япӑх ӗҫсем тунине турӑ пӗлет. 
Ҫылӑхшӑн наказани-вилӗм, Анчах Турӑ сире 

питӗ хытӑ юратать, ҫавӑнпа Вӑл Хӑйӗн 
Пӗртен-пӗр Ывӑлне Иисуса Хӗрес ҫинче 

вилме тата сирӗн ҫылӑхӑрсемшӗн наказани 
пама янӑ. Унтан Иисус пурнӑҫ патне таврӑннӑ 
та киле, Пӗлӗте, кайнӑ! Эсир Иисуса ӗненетӗр 

пулсан тата ҫылӑхӑрсене каҫарма ыйтатӑр 
пулсан, вӑл ҫавна тӑвӗ! Вӑл килӗ те халӗ 

сирӗнте пурӑнӗ, вара эсир унпа ӗмӗр-ӗмӗр 
пурӑнатӑр.



Эсир ку чӑнлӑх пулнине ӗненетӗр пулсан, 
ҫакна турра калӑр:

Хаклӑ Иисус, эпӗ эсӗ Турӑ пулнине ӗненетӗп, 
ҫылӑхӑмсемшӗн вилме этем пулса тӑтӑм, халӗ 

Вара эсӗ каллех чӗрӗ. Тархасшӑн, ман 
пурнӑҫа кӗр те ман ҫылӑхсене каҫар: эпӗ 

халех ҫӗнӗ пурнӑҫпа пурӑнма, пӗррехинче 
санпа яланлӑхах пурӑнма пултарӑп. Мана 

сана пӑхӑнса тӑма, саншӑн ачу 
пек пурӑнма пулӑш. Аминь.

Библие вулӑр та Турӑпа кашни кун калаҫӑр! 
Иоанн 3:16
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