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Пире кам тунӑ?  Библи, Турӑ Сӑмахӗ, этем 
йӑхӗ мӗнле пуҫланса кайни ҫинчен каласа парать.  
Ĕлĕк-авалах Турă пӗрремӗш ҫынна пултарнӑ та ӑна 

Адам ят панă.  Турӑ Адама тӑпраран тунӑ.  
Турӑ Адама чун парнелесен вӑл чӗрӗлнӗ.  

Вӑл Эдем ятлӑ 
илемлӗ садра 
пулнӑ.



Адама пултариччен Турă тӗлӗнмелле япаласемпе
тултарнӑ чаплӑ тӗнче тунӑ.  Майĕпен-майĕпен
Турӑ çуллĕ тусемпе сӑртсене, ырӑ шӑршӑ саракан 
чечексемпе ҫӳллӗ йывӑҫсене, тӗрлĕ тĕслĕ кайӑкпа 
хурт-кăпшанка, мăнаçлă китсемпе лăймакаллă 
шуйсене туса хунă.  Тӗрӗссипе каласан, 

тĕнчере мӗн пуррине пурне 
те Турă тунӑ.



Чи малтанах, турӑ мӗн те 
пулсан тӑвиччен, тĕнчере 
Турӑсӑр пуҫне урӑх нимӗн 
те пулман.  Пĕр çын та, 
пĕр вырӑн та, пĕр япала 
та.  Нимĕн те.  Ҫутӑ та, 
тӗттӗм те пулман.  
Ни ҫӳллĕшĕ, ни 
аялăшĕ.  Ӗнерĕ те, 
ыранĕ та.  Нимле 
те пуçланса кайман 
ĕмĕрхи Турӑ кӑна пулнӑ.  
Çапла турă ĕçе пикеннĕ!
Малтан Турӑ тӳпепе 
ҫӗре йĕркеленĕ.



Ҫӗр калăпсăр та пушӑ пулнӑ.  
Тӗпсӗр авӑр пичӗ ҫинче 
сӗм-тӗттӗм пулнă.  
Унтан турӑ 
калаҫма 
пуҫланӑ: 
“Ҫутӑ 
пултӑр”, 
— тенĕ.



Çапла ҫутӑ пулса кайнă.  Турӑ ҫутта Кăнтăр тесе ят 
панă, сӗмлӗхе Ҫӗрле тенӗ.  Каҫ та, ир те пĕрремĕш
куннех пулса кайнă.



Иккӗмӗш кунне Турӑ Пĕлĕт айĕнчи океансемпе
тинӗссене, кӳлӗсене йӗркене кӗртнӗ.  Виҫҫӗмӗш 
кунне Турӑ: “типӗ ҫӗр курӑнтӑр”, — тенĕ. Вăл та 
пулнă.



Ҫавӑн пекех турӑ курӑка, чечексене, йывӑҫсене 
ÿссе тухма хушнӑ.  Вӗсем те курӑннă.  

Каҫ та пулнӑ, виҫӗмĕш 
кунхи ир те пулнӑ.



Унтан Турӑ хӗвелепе уйӑха тата 
никам шутласа кăлармалла мар 
нумай ҫӑлтӑр тунă.  Каҫ та
пулнӑ, тӑваттӑмӗш кунхи
ир те пулнӑ.



Унтан Турă тинӗс 
чӗрчунӗсене, пулӑсене
тата вӗҫен кайӑксене тунă.  
Пиллӗкмӗш кунне Вӑл 
пысӑк хӗҫ-пулӑпа пӗчӗк 
сардинӑсене, вӑрӑм ураллӑ 
страуссемпе хаваслӑ пӗчӗк 
колибрисене тунă.  Турӑ 
ҫӗр ҫинчи юхан-шывсене
тултарма, тавралăхпа 
киленсе пурăнма тĕрлĕ 
пулă тĕсĕсемпе вӗҫен кайӑк 
тĕсĕсене туса кăларнă.  
Каҫ та пулнӑ, пиллӗкмӗш 
кунхи ир те пулнӑ.



Ҫакӑн хыҫҫӑн Турӑ каллех калаҫма тытăннă. 
Турă: “Çӗрĕмĕр тĕрлĕ чӗр чунсене ҫутта
кӑлартӑр...” — тенĕ. Вара Çĕр çинче мĕн пур 
чӗр чун, хурт-кӑпшанкӑ, ҫӗлен-калта тĕсĕсем
çутта тухнă.  Унта ҫӗре чӗтретекен слонсемпе 
вĕткĕленчĕк хăнтăрсем пулнӑ.  Чӑрсӑр упӑтесемпе 
йăраланчăк крокодилсем.  Авкаланакан ăмансемпе 
харсăр пăрăнтăксем.  Çÿллĕ жирафсемпе
мӑрӑлтатакан кушаксем.  Пур чӗр чуна Турă 

пĕр кунтах туса кăларнă.



Каҫ та пулнӑ, улттӑмӗш 
кунхи ир те пулнӑ.



Улттӑмӗш кунне Турӑ тата тепĕр тĕлĕнмелле ӗҫ 
тунӑ.  Халӗ ĕнтӗ Этеме пурăнма пĕтĕмпех хатĕр 
пулнă. Хирте ăна валли апат та, ăна пулăшса 
тăракан чĕр чунсем те пулнă.  Вара Турӑ: “Хамӑр 
евӗрлӗ этем тӑвăпăр. Вӑл 
ҫӗр ҫинче пуриншĕн те хуçа 
пултӑр”, — тенĕ. ТУРӐ 
ЭТЕМЕ ХӐЙ ЕВӖРЛӖ 
ТУСА КӐЛАРНӐ, 
ӐНА ТУРӐ 
ЕВӖРЛӖ 
ТУНӐ ...



Турӑ Адампа 
калаҫнӑ чухне
çапла каланă: 
“Пахчаран мӗн 
ҫиес килет, ҫавна 
ҫийĕр.  Анчах 
ырӑпа усала 
пӗлмелли йывӑҫăн
çимĕçĕсене ан 
ҫийӗр.  Эсир ҫав 
йывӑҫӑн ҫимӗҫне 
ҫисен вилетӗнех”.



Вара Турӑ çапла каланӑ: “Этеме пӗччен пурӑнма
аван мар.  Эпӗ ӑна пулӑшса тăраканне туса 
парнелетĕп”. Турӑ Адам патне мĕн пур 
вӗҫен кайӑкапа тискер кайӑкасене 
илсе пынӑ.  Адам вӗсене пурне те 
ят парса тухнă.  Вӑл питӗ ӑслӑ тунӑ, 
паллах.  Анчах та вӗҫен кайӑксемпе 
тискер кайӑксем хушшинче Адам 
валли юрӑхлӑ юлташ тупӑнман.



Турӑ Адама тарӑн ыйха путарнӑ.  Ҫывӑракан 
ҫыннӑн аяк пӗрчинчен пӗрне кӑларса илнĕ те 
çав аяк пӗрчинчен Хĕрарăма 
туса кăларнă.  Турӑ тунă 
хӗрарӑм Адам валли 
лайăх тантăш 
пулса тăнă.



Ултӑ кун хушшинче Турӑ пĕтĕмпех туса 
пĕтернĕ. Çавăнпа Турӑ ҫиччӗмӗш куна 
канмалли тесе пилленĕ. Эдем пахчинче 
Адампа Ева, унӑн арӑмӗ, пӗр 
ҫитменлӗхсӗр турра итлесе пурӑнни 
телей кӳнӗ. Турӑ вӗсен ПАТШИ, 
вӗсене Тӑрантараканӗ тата 

вӗсен Тусӗ пулнӑ.



Турӑ Пурне Те Тунӑ Чухне

Турӑ Сӑмахӗнчи, Библири, халап

ра вырнаçнă

Пултарни1-2

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



1 60

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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