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“Турӑ сана
кашни йывӑҫӑн
ҫимӗҫне ҫиме
хушман-им?” - тесе
ыйтнӑ ҫӗлен Евӑран. “Эпир улма
ҫырласене ҫиме пултаратпӑр, анчах
пĕрне çисен е ун ҫумне сӗртӗнсен
эпир вилетпӗр”. “Эс
вилместӗн”, - кулса
илнĕ ҫӗлен.

“Эсӗ турӑ пекех
вĕт”. Ева ҫак
йывӑҫĕн ҫимӗҫе
илесшӗн пулнӑ.
Вӑл ҫӗлен
каланине итленӗ
те ҫимӗҫне ҫинӗ.
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Турра итлемен Ева Адама та
ҫимӗҫе тутанса пăхма хистенĕ.
Адамăн: “Ҫук! Эпӗ Турă Сӑмахне
итлемесĕр пултараймастăп”, темелле пулнă.
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Сулхӑнлă каҫ Турӑ пахчана килнӗ. Адампа Ева
мӗн тунине вӑл пӗлнӗ. Адам Евӑна айӑпланӑ.
Ева вара ҫӗлене айӑпланӑ. Турӑ каланӑ:
“Ҫӗлен ылханлӑ. Ача ҫуратсан хӗрарӑма
йывăр пулĕ.” “Адам, эсӗ ҫылӑха
кӗнӗшӗн ҫӗр йĕплĕ курăксемпе,
куршанаксемпе ылханнă. Халĕ
сирĕн кулленхи апата ĕçлесе
илес тесен те тар
тухиччен ĕçлесе
вӑй хумалла”.

Адампа Ева
ҫылӑха кӗрсен вӗсем иккӗшӗ те
сыхлавсăр пулнине ăнланнă. Фига ҫулҫӑсене
сыпăнтарса вĕсем саппун çĕленĕ, çавăнпа
витĕнсе Турӑран тӗмсем хушшинче пытаннӑ.
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Турӑ Адампа Евӑна
тӗлӗнмелле пахчаран
хӑваласа янӑ. Вӗсем
ҫылӑха кӗнӗшӗн вӗсене
чӗрӗлӗх паракан
Турӑран
уйӑрнӑ!
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Вӑхӑт иртнӗҫемӗн Адампа Евӑн ҫемье çавăрнă.
Вӗсен пӗрремӗш ывӑлӗ, Каин, пахчаçă пулнӑ.
Вӗсен иккӗмӗш ывӑлӗ, Авель, кӗтӳҫ пулнӑ.
Пӗррехинче Каин Турра пахча ҫимӗҫ
парнеленӗ. Авель Турра чи лайӑх
темиҫе сурӑх
парнеленӗ.
Турӑ Авель
панӑ парнепе
кӑмӑллӑ пулнӑ.

Вӗсене чарас тесе Турӑ ҫунакан
хӗҫ тунӑ. Турӑ Адампа Ева
валли тиртен тумтир тунӑ.
Ӑҫтан тупнӑ-ха Турӑ
ҫав тирсене?
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Каин ҫилли ниҫта та çухалман.
Кӑшт вӑхӑт иртсен вӑл Авеле
тапӑннӑ та вӗлернӗ!

Каин парнипе Турӑ кӑмӑллӑ
пулман. Кейн питӗ ҫилленнӗ.
Анчах та Турӑ çапла каланӑ:
“Эсĕ йĕркеллĕ парне парсан,
эпĕ йышӑнман пулӑттӑм-и
вара?”
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Турӑ Каинпа калаҫнӑ: “Санӑн пиччӳ, Абель, ăçта
вара?” “Пӗлместӗп, - суйнă Каин. - Эпӗ хамӑн
пиччен хуралçи-им?” Турӑ Каина хаса тунă, вăл
унӑн ҫӗр ӗҫне тăвас пултарулӑхне
туртса илнӗ те унран
çапкаланчăк туса янă.
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Каин Турă хÿтĕлевĕнчен тухнă. Вӑл Адампа Ева
хĕрне качча илнӗ. Вӗсем ҫемье ҫавӑрнӑ. Кĕçех
Каинӑн ачисемпе мӑнукӗсем вӑл
йӗркеленӗ хулана тултарнă.
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Майĕпен Адампа Евӑн ҫемьи те ӳссех
пынӑ. Ҫав вӑхӑтра ҫынсем паянхинчен
чылай нумайрах пурӑннӑ.

Еван Сет ывӑлӗ ҫуралсан вăл çапла
каланӑ: “Турӑ Мана Авель вырӑнне Сета
парнелерĕ”. Сет лайăх çын пулса 912
ҫул таранах пурӑннӑ, унӑн нумай ача
пулнӑ.
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Ҫав ҫын Ной пулнӑ. Сиф тӑхӑмӗ, Ной тӳрӗ те
айӑпсӑр пулнӑ. Вӑл турӑпа ҫӳренӗ. Вӑл хӑйӗн
виҫӗ ывӑлне те Турра итлесе пурӑнма
вӗрентнӗ. Халӗ Турӑ Нойпа ҫав
тери тӗлӗнмелле
те ятарлӑ
майпа усӑ

Пӗр ӑру тепринпе улшăннăҫемӗн ҫынсем
хаярланса та хаярланса пынӑ.
Юлашкинчен, Турӑ этемлӗхе тӗп
тума шут тытнӑ тискер кайӑксемпе
вĕçен кайӑксене те. Турӑ этеме
туса янăшăн та
хурланнă.

курма шут
тытнӑ!
Анчах та пӗр
ҫын турра
юранӑ ... 17
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Этем хуйхин пуҫламӑшӗ
Турӑ Сӑмахӗнчи, Библири, халап
ра вырнаçнă

Вӗҫӗ

Пултарни 3-6

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