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ШСУС ХРИСТОС ТУРРАМ АР АСАПЛАНСА
вилни ҫинрш.

1-е поучете-

Тёне кёнё ҫыннӑн кирек камӑн та Турӑ Ы вӑлӗ 
1исус Христос пирёншён хёрес ҫин^е асапланса вилни 
ҫинт,ен тёрёс пёлсе тӑрас пулаТ, Вал мёншён асап 
курнине, мёншён вилнине лайӑх пёлсе ^унтан ёненсе 
пурӑнас пулат. Ҫавӑнпа епё сире 1исус Христос етем- 
семшён йепле асаппа асапланни ҫинт,ен, Вал хёрес 
ҫинт>е йепле вилёмпе вилни ҫннт,ен каласа кӑтартас 
терём.

1исус Христос Хӑйне асаплантарас вӑхӑт ҫывхар- 
сассӑн пит хытӑ хуйхӑрна. Вӑл Хӑйён вёренекенёсене 
Елюн тӑвё ҫине илсе кайнӑ та каланӑ вёсене: „Ма
нан т»унӑм вилес пек хуйхӑраг1“, тенё. Ах, тӑванӑмсем! 
г1)ӑнах т а ,—йепле хуйхӑрмасӑр т,ӑтмалла пулнӑ Унӑн? 
Хайне 1удейсем йепле асаппа асаплантарассине, йепле 
вилёмпе вёлерессине Вал малтанах виттёр курса пёлсе 
тӑнӑ; ҫавӑнпа Вӑл Хӑйне тытса илес умён пит хытӑ 
хуйхӑрнӑ.

1исус Христос 1удейсене ытти пур халӑхсент,ен те 
ытларах йуратнӑ, Вӑл лти патшалӑх ҫинт,ен т,и мал- 
тан 1удейсене каласа вёрентнё: ант,ах 1удейсем А на 
кураймасӑр вёлерме шыранӑ. Вёсем I. Христоса вё- 
лернёшён хӑйсене хӑйсемех пётмелле туна. Тудейсем
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Хӑйне вёлернёшён пётессине 1исус Христос малтанах 
пёлсе тӑнӑ. Ҫавӑнпа Вал вёсемшён вилес умён пит хытӑ 
хуйхӑрнӑ.

Тата Вӑл асапланса вилес умён тёнт,ери пур халӑх- 
семшён те хытӑ хуйхӑрнӑ: Вӑл 1удейсене ҫӑласшӑн 
ант,ах мар, пётём етем йӑхёшён хёрес ҫинт,е асапланса 
вилнё. Ант,ах етемсем нумайёшё халёте Ана ёненме- 
сёрех пурӑнаҫҫё, унӑн йат,ёпе тӗне кёрсе тасалмаҫҫё, 
ёлёкхи суйа тёнёпех пурӑнаҫҫё, т,ан тёне кёрсе Христос 
законӗпе пурӑнма пёре те шухӑшламаҫҫё. Ҫапла пурӑн- 
са вёсем Христос асапланса вилнин^ен пёр усӑ. та 
курмаҫҫё. 1исус Христос ҫавна та малтанах пӗлсе 
тӑнӑ; асапланса вилес умён Вӑл ҫавӑнпа та пит хытӑ 
хуйхӑрнӑ.

1исус Христос Хӑйне ёненекен ҫынсене пурне те 
ҫӑласшӑн асапланса вилнё- Есир хӑвӑрта пёлетёр: 
тёне кёнё ҫынсент>ен нумайёшё халё Христос за- 
конне лайӑх тытса тӑмаҫҫё, Вӑл вёрентнине итлемеҫҫё, 
Вёл хушнине тумаҫҫё; Христос законёпе пурёнас 
вырӑнне вёсем усал йӑлласене тытса пурӑнаҫҫё, суйа 
турӑсене — киреметсене, йёрӗхсене, тӳркёллисене— 
пуҫҫапаҫҫё; вёсем Турӑ хушнине тума ӳркенеҫҫӗ, 
йумӑҫ хушнине хавасланса тёваҫҫё. Ҫапла пуранса 
вёсем, тёне кёнё пулсан та, т,унёсене шуйтан аллин- 
^ен ҫӑлаймаҫҫё, вилсен тамӑк тёпне анмалла пулаҫҫё 
1исус Христос ҫавна та малтанах пёлсе тёнӑ, асапланса 
вилес умён Вӑл ҫавӑнтӑн  та пит хуйхёрна.

Вӑл Геесимашя пах^ин^е ҫапла хытӑ хуйхӑрнё 
'^ухне вёренекенёсен^ен кӑшт айаккарах кайнё та 
т,ӑркуҫҫи ҫине тёрса ак ҫапла каласа кёл-тунӑ: „ей Ат- 
тем! fiypai’ пулсан, ҫак епё курас асап Мавраи иртсе 
кайинэдё; ан^ах Епё тӑвас тенё пек мар, Ху тёвас



тенё пекпултӑр", тенё. Ҫак сӑмахсене Вӑл пётёмт,ун- 
тан каласа кӗл-тунӑ; Ун ҫин^ен тар тумламмӑн- 
тумламмӑн йухса ҫӗре |кн ё . Вӑл пӑйтах кёлтусассӑн 
пулас асапсент,ен хӑтӑлас ҫуккине пёлнё те кёлтума 
т,арӑннӑ. Ҫав вӑхӑтра Ун патне сасартӑк салтаксем, 
1удея ҫыннисем, apxiepeft тарҫисем пынӑ та, Ана тытса, 
асаплантарса вёлерме илсе кайнӑ.

Малтан Ана 1удея пуҫлӑхёсем патне илсе пынӑ. 
1удей пуҫлӑхёсем аслӑ суда (Синедр]'она) пухӑннӑ та 
пёр аМ псӑр таса Христоса хёрес ҫине пӑталаса 
вёлермелле сут тунӑ; ант,ах вёсен Пилат хушмасан 
хӑйсем сут тунипех пёр ҫынна та вёлерме йураман, 
ҫавӑнпа вёсем Христоса Пилат патне илсе кайнӑ. Пи
лат I. Христосӑн пёр айӑп та ҫуккине лайӑх пёлнё; 
вӑл Ана йепле те пулин вилёмрен ҫаласшӑн хытӑ тара
н т а , ҫапахта хӑй ^ёшмёш кӑмӑллӑран А на ниепле те 
ҫӑлса хӑварайман. Вӑл хӑй ӑшӑнт,е шухӑшланӑ: епё ак 
йепле тӑвам: I. Христоса пёрре хытӑ хёнеттерем, 
вара 1удейсем А на хёрхенёҫ те вёлерттересшён пулмёҫ, 
тенё. Ҫапла гаухӑшласан Ана салтаксен аллине панй та 
хёнеме хупшӑ. Салтаксем вара I. Христоса карташ 
варрине илсе тухса, Ана хёнеме тата тепёр ушкан 
салтак ^ёнсе пынӑ; вёсене унта салтак нумайтарах 
т,ёнсе пыма 1удейсем вӑрттӑн калана. Салтаксем мал
тан I. Христос еинт,ен тумтирне хывса илнё, унтан 
Ана йупа ҫумне ҫыхса тӑратнӑ, вара Ана ҫинҫе т,ён 
путана хытӑ ҫапса хёненё; ^ён пушӑ 1исусӑн ӳтне 
касса кёрсе йӗр тава-тӑва хӑварнӑ. Салтаксем 1удей- 
сене лайӑхрах йурасшӑн I. Христоса асаплантарма 
темиҫе тёрлё усал асап шухӑшласа тупнӑ. Вёсем 
Христос пуҫё ҫине йёплё хулӑран авса тунӑ кашӑл 
тӑхӑнтарнӑ, Унӑн сылтӑм аллине пёр туйа тыттарнӑ.



туйине туртса илсе А на пуҫёнт,ен ҫапнӑ. 1исус Христос 
Ҫав тёрлё усал йывӑр асапсене курса тӳснё! Пирён алла 
пёр пё^ёкҫё шӑрпӑк кёрсессён те, епир ыратнине тусей. 
месёр ӑна т^асрах кӑларасшӑн тӑрӑтатп ӑр . I. Христос 
пуҫне йёплё хул йёппи тӑрӑнса тӑнине йепле т |снё- 
ши? Унӑн пуҫё йепле ыратнӑ-ши? Ҫитменнине тата, 
Ӑна 1удейсем пуҫёнт,ен ҫапа-ҫапа пётернё.

1исус Христоса хёнесе асанлантарса тӑрансассӑн 
салтаксем Ӑна Хайне пӑталаса вёлермелли хёресе 
Хӑйнех ҫёклеттерсе хула хыҫне вӑрӑ-хурахсене вёлере- 
кен вырӑна (Голгоеа тийекен ҫёре) илсе кайнӑ. Iepyca- 
лим витёр иртсе пынӑ ^ухне, 1удейсем 1исус Христос- 
ран мӑшкӑласа кулнӑ. I. Христос хёресне йӑтса пынӑ 
т,ухне ывӑнса |кнё. Ҫавӑн т,ухне вёсене Киринея ҫынни 
Симеон тёл пулнӑ; салтаксем вара ҫав ҫынна Христо- 
сӑн хёресне йӑтса пыма хушнӑ- Голгоеана ҫитсен 
салтаксем I. Христосӑн тумтирне хывса илнӑ те, Ана 
хёрес ҫумне урисент,ен, аллисен^ен тӑватӑ пӑтапа 
пӑталаса ҫакнӑ; Христос хёрес ҫинт,е ҫав тӑватӑ пӑ- 
тапа ҫакӑнса тӑнӑ, ҫӑкӑнса тӑнӑҫемён пӑта шӑтӑкёсем 
карӑнса кайнӑ, вара Христосӑн аллисем урисем тата 
хытӑрах ыратнӑ. Унӑн ^ ё -п ё в ё  пётӗмпе суранлӑ пулнӑ: 
пуҫне йёплё хулӑ йёпписем ^иксе шӑтарнӑ, алли-урине 
пӑта ҫапса шӑтарса суранлантарнӑ, ҫурӑмё ҫинт,е 
пушӑпа ҫапса тунӑ йёрсем пулнӑ, тата Унӑн алли-ури 
сыпписене сиктере-сиктере кӑларнй,. Унӑн ҫан ҫурёмё 
тӑрйх йун йухеа ҫёре тумланӑ. 1исус Христос хёрес 
ҫинт,е виҫё сехет ҫакӑнса асапланса тӑнӑ. Ҫав тёрлё 
усал асапсене тӳсме пит хён пулнӑ А на! Виҫё сехет 
ҫакӑнса тӑрсан Вӑл каланӑ: „пулса ҫитрё ёнтё,“ тенё. 
Вара пуҫне пёр йенелле тайӑлтарнӑ та, сывлӑшне 
каларнӑ.
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1исус Христос акӑ йепле асапланса вилнб ;Вал 
курнӑ асапсене епб пурне те каламарамха сире. 1ису- 
Христоса Хӑйбн вёренекенбсем те пит нумай хурлан, 
тарнӑ: пёр вёренекенб Ана 1удейеене тытса панӑ 
тепри Гудейсем умён^е Ана пблмёш пулса туннӑ, 
ытти вёренекенбсем, Ана тӑшманбсем тытса ҫыхсан, 
Ун патбнт,ен тарса саланнӑ. Тата Ана Пилатӑн салтак- 
кисемпе 1удейсем те пит нумай хурлантарнӑ: вбсем 
Ана вӑрӑ-хураха тытнӑ пек тытса илнб, Ана пёр туре 
патёнт,ен тепбр т |р е  патне иле-иле ҫӳренб, сутра 
Ана йепле те пулин айӑпласшӑн Ун куҫб умбнт,ех суйа 
свид'Ьтелсене (кёнтелесене) тупса илсе пынӑ, тата 
Ана тбрлб усал сӑмахсем каласа хурланӑ, Ун ҫине хёр- 
лб тумтир тӑхӑнтарнӑ, аллине туйа тыттарса, Ун умне 
тДлкуҫанса ларса мӑшкӑласа кӑланӑ Ана: „ей 1удей Нат- 
ши, сыв пурнатан-и?“ тенё; Ана пит,ёсент,ен ҫупнӑ, Ун 
ҫине сурнӑ; Варавва йатлӑ вӑрӑ-хураха Христосран мала 
хисепленб, пёр айӑпсйр таса Христоса икб вӑрӑ—хурах 
хушшине хбрес ҫумне пӑталаса ҫакнӑ- 1исус Христоса 
тата 1удея пуҫлӑхёсемпе кбнекеҫӗсем те пит нумай 
хурлантарнӑ: Пилат I. Христоса йепле те пулсан 
вилёмрен ҫйлса'  илесшбн тӑрӑшнӑ, вал 1удея пуҫлӑхб- 
сене Христоса айӑплама пӑрахтарасшӑн пулнӑ, ант,ах 
лешсем ана итлемен; Пилат Христоса еӑласптнмбн 
'^ухлб тӑрӑпшӑ, 1удейсем ҫавӑн т>ухлб хайарланса пынӑ 
Пилата хирбҫ хайар тискер сасӑпа: „пӑталаттар Ана> 
пӑталаттар Ана!“ тесе кӑшкӑрнӑ. 1исус Христос тата 
урӑ, асап та нумай курнӑ, пурне каласа та пбтерес 
ҫук.

Тӑван8мсем! 1исус Христос ҫак тбрлб хён-асапсене 
тӳссе вилнипе пире мёнле ырӑлӑх панӑ?
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Вӑл йывӑр асапёпе, хурлӑхлӑ вилёмёпе пирс тёрёс- 
лёх ҫинт>ен пёлтернё, тата пире ҫылӑхран, вилёмрен, 
ылхантан ҫӑлӑнмалла тунӑ. Вал пирён т,ун-суранёсене 
тӳрлетесшӗн Хӑйне суранлантарма ирёк пана, пире 
мухтавлӑ тӑвасшӑн Хӑйне темиҫе тёрлё хурланине 
тӳснё, пире асла кӑларасшӑн Хӑйне кёҫёне хунӑ. Вӑл 
пире етем т,ёлхипе калама ҫук ырӑ савӑнӑҫа кӳртес- 
шён т,ёлхе калайми йывӑр хён асапсене курнӑ. Вӑл 
пире айӑплӑскерсене асапран ҫӑласшан Хӑй пёр 
айӑпсӑрскер усал асапсене тӳснё; Вӑл пире ёмёрлёх 
пурӑнӑҫа к|ртесш ён Хӑйне вёлерме панӑ. I. Христос 
пирёншён асапланса вилмен пулсассӑн, епир пётёмпех 
пётмелле пулаттӑмӑр, ёмёр ёмёрех шуйтан т,урисем пул- 
са йулаттӑмӑр, шуйтанран та, вилёмрен те, ҫылӑхраи та 
хӑтӑлаймастёмӑр. Вӑл пирёншён асапланса вилсе пире 
пур усалсент,ен ҫӑлӑнмалла тунӑ.— Ҫак тёрлё ырӑлӑх- 
сене панёшён пирён 1исус Христоса ёмёр ёмёрех 
т,унтан-вартан тавтӑвас пула!’, Вӑл панӑ ырёлахсене 
тупасшӑн тарёш ас пула!.

Тӑванӑмсем! 1исус Христос пире ҫӑласгаӑн мёншён 
ҫав тёрлё йывар асаппа асапланнё-ши? Мёншён Вал 
Ҫав тёрлё усал вилёмпе вилнё-ши? Ак мёншён:

Вал Ашшё ирёкне туна. Атте Тура етемсене 
хёрхенсе Хӑйён Ы вӑлне I. Христоса асапланса вилме 
йанӑ. „Вал тёнт,ери ҫынсене сав тёрлё хытӑ йуратнӑ, 
Хӑйне ёненекенсем пёри те ан пёт,т>ёр, ёмёрхи пурӑ- 
нӑҫа тупт,ёр, тесе, Хӑйён пёртен пёр ывӑлне панӑ“. 
(1оан 8 16). Турӑ пире ҫав тёрлё йуратнӑгаӑн, пирён 
те Ана пётём ^ёрепе, пётём вёйпа йуратас пула!, Ана 
ҫапла йуратса Вӑл хушнӑ пек пурёнас пула!.

Тата 1исус Христос Хай те пит йурата! пире. 
Вёл пире йуратмас! пулсан пирёншён ҫав тёрлё асап-
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сене курса вилмен пулӗт,т,ё. Вӑл пирён т,унсене ҫӑлас- 
шӑн Хӑйён ^унне хёрхенмен, асаплантарма пана. 
Ҫавӑншӑн епир I. Христоса йепле йуратмӑпар? Пирён 
Ана пётём т,унпа Ъ^н т,анах йуратас пула!.

Тата I. Христосӑн ак мёншён асапланса вилмелле 
пулнӑ: Турӑ йаланах тёрёс сут тӑва!, Хӑй хунӑ сӑмахне 
Вал улаштармас!. Малтанхи ҫылӑх пирки етем йӑхё Тура 
умёнт,е айӑплӑ, ылханлӑ пулнӑ. Етемсен айӑпне ҫухатма 
вёсем патне Хӑйён пёртен пёр Ывйлне йама Атте Тура 
авалах тёрёс сӑмах хунӑ. Тӑванӑмсем! Туррӑнтӗрӗслёхне 
кура пирён Тура хушнине тёрёс тытса тӑрас пулат,Тура- 
ран хӑраса, ҫылӑха кёресрен сыхланса пурӑнас пула!'

Тата 1исус Христос ак мёншён асапланса вилмелле 
пулна: Атте Тура пирён т,унсене пит асла хура!. Вал 
пирён т>уна асла хумас! пулсан, пире ҫӑласшӑн Хӑй 
Ывӑлийён йунне такта рман пулё^т,ё Вал пирён т,унсене 
пит асла хурса хисепленӗрен ан^ах етем ҫылӑхёсене 
Ывйлийӗн йунёпе ҫуса тасатмалла тунӑ.

Турӑ Ы вӑлё I. Христос та пире пит йурата!. Пире 
тДн-тДн йуратса хёрхенсе Вал пирёншён тёрлё асап 
курма, пирёншён усал вилёмпе вилме Хӑй ирёкёпе килнё.

Тура пирён т,уна ҫав тёрлё хакла хунӑшӑн, ҫав тёрлё 
асла хурса хисепленёшён, пирён темён т,ухлё хёпёртесе 
савӑнас пула!, хамӑр т,уна йаланах таса тытса усрама та
рантас пула!, Тоунӑмӑра ҫылӑхпа вараласран сыхланас 
пула!.

Ей савнӑ тӑванӑмсем! I. Христос тёрёслёхшён, 
пире ҫаласшӑн темиҫе тёрлё асапсене тӳснё. Ҫавӑн- 
пекех пирёнте Турӑшӑн, Унйн тёрёслёхёшён темён 
т>ухлё нумай асапланмалла пулсан та тӳсес пула!. 
Христос Тура пур етемсем те ҫӑлӑнлурДр тесе, ҫылӑха 
кёресрен §арӑ,нт,т,ӑр тесе, Хӑйне ^унган-вартан йуратса 
пурӑнвдӑр тесе2 нумай хён-асапсене т |снё. Есир те



Христостпӑн асап курмалла пулсан т |сёр  ӑна. Сире 
ҫылӑха кӗресрен т,арӑнса пурӑнма йывӑр пулоан, есир 
ӑна тДтӑр: Христос темён т,ухлӗ йывӑр асапсене те
Tfcce ^ӑтнӑ. Вӑл темиҫе тёрлё асапсене тӳссе ёмёр- 
лӗх мухтава тухнӑ, есир те ҫёр ҫинт,и тёрлё асапсене 
тӳссессён ант,ах ӗмёрлёх ырӑлӑха тупатӑр. Сире ҫылӑ- 
хӑрсене каҫарттарса пӗтерме темён т,ухлё хӗн пулсан 
та, есир т,ӑтӑр ӑна. Пёр-пёр асап курмалла пулсан 
Христоса астӑвӑр, Ун сине пӑхӑр. Сире асапсене 
т,ӑтма пит хён пулсан, уншӑн ан к у зд ан ӑр  есир,— 
Хистос Туррӑн Ы вӑлё пулсан та пит нумай асапланнӑ. 
Х ӑш  т,ухне пёр-пёр йывӑрлӑх килсен, есир: пире Турӑ 
пӑрахрё ёнтё, тесе шухӑшлатӑр пулё, кӑмӑлӑра ни- 
йепле те пусӑрӑнтараймастӑр пулё; ун пек т,ухне есир 
Христоса астӑвӑр: Атте Турӑ Ана та хӑварнӑ. Пёр-пёр 
усал пулсан, есир пит хуйхӑратӑр (пӑтӑрханатӑр) 
пулё,—ан хуйхӑрӑр: сирён хуйхӑр Христос Елюн
тӑвё ҫин^е хуйхӑрйинт,ен йывӑрах пулас ҫук. Тӑшма- 
нӑрсем сире кураймасӑр сирён ҫинт,ен елек. парсассӑи, 
вёсем сире вырӑнсӑр хӑртсассӑн, есир Христоса астӑ- 
вӑр: унпеккине Вӑл та нумай курнӑ. Сире кам та пу- 
лин улталасан, йе сире савнӑ тусӑрсемех пӑрахсан, 
есир Христоса астӑвӑр: Хӑйён йуратнӑ вӑренекенёсем 
Ана та пӑрахса хӑварнӑ. Пёри-пёри есир тунӑ ырӑлӑ- 
ха манса, сире ырӑлӑхшӑн усал туса тавӑрсан, есир 
уншӑн ан ӳпкелёр ӑна, Христоса астйвӑр: Вӑл 1удей- 
сене йуратса нумай ырӑлӑх тунӑ, -1удейсем Ана курай- 
масӑр асаплантарса вёлернё. Ҫынсем сире хисеплеме- 
сен, сире вӑрӑ-хурахран та кайа шутласан,— есир 
Христоса астӑвӑр: Ана 1удейсем усал Вараввӑран
кайа хунӑ. Оире пӑсӑк ^ёреллё ҫынсем кӑлӑхах 
айӑпласан, есир вӗсене хирёҫ: епир айӑплй мар, тесе
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калӑр, ан'^ах вбсем сирён сӑмаха ӗненмбҫ; ун пек вдхне 
те ееир Христоса астӑвӑр: Унӑн сӑмахне те Гудейсем 
ёненмен. Сирбн усал ҫынсемпе пбрле хутӑшса пурӑнмал- 
ла пулсан, есир Христоса астӑвӑр: сирёнпе пбрле пу- 
рӑнакан ҫынсем тембн т,ухлё усал пулсан та 1удейсем- 
пекех усал пулас ҫук. Пурнан бмёрте сире йывӑр ёҫ- 
пе аптӑрамалла пулсан, есир Христоса астӑвӑр; Вӑл 
Хӑйбн йывӑр хёресне йӑтаймасӑр аптӑраса ҫёре |кнё. 
Сире ҫук пирки асапланса пурӑнмалла пулсан т а ,есир 
Христоса астӑвӑр: Вӑл ҫӗр ҫинт,е пурӑннӑ т,ухне, 
Унӑн пуҫа хума та вырӑн пулман, Унӑн тумтирб те 
пбрре ант,ах пулнӑ, ӑна та пулин салтаксем хывса 
илнӗ- Сирбн тумтиррёсем пуйаннисен пекех илемлб 
(хитре) пулмасан, есир уншӑн кит,ем пулса ан ҫ |рёр , 
Христоса аса илбр. Ун ҫине пӑхӑр: Ун ҫинт,е суранпа 
йун ант,ах, Ана тӑватӑ тимбр пӑтапа йбплб хулӑ кӑшӑлб 
ант>ах илемлентерсе тӑраҫҫё- Есир т,ирлесе выртнӑ 
т,ух, ҫынсем сире нат,ар пӑхсан, сире хӗрхенес вырӑн- 
не сӑмахпа тёртсе хурласан,-есир Христоса астӑвӑр; 
сирён ҫёрё-ҫёрбпе асапланса хурланмамла пулсан 
та Христоса астӑвӑр ессир, Вӑл-ҫёрб ҫёрёпе асап
ланса хурлӑх курнӑ. Ана хёрхенес вырӑнне— хёненё, 
унтан мӑшкӑласа кулнӑ; Унӑн вут пек хуйхӑрсаҫунакан 
ӑшне бҫсе кантарма мӑшкӑлласа панӑ йӳҫё уксус пул- 
нӑ, хёреспе тӑватӑ пӑта А на канма вырӑн пулнӑ.

Тӑванӑмсем! Есир ҫакӑнти пурӑнӑҫра кирек йепле 
асаппа асапланса аптӑрасан та Христос !асапне астӑ- 
вӑр. Сирӗн асапӑр тембн т,ухлӗ йывӑр пулсан та, есир 
Христоса аса илсен аптӑрамӑр, пур асапа та ҫӑмӑл 
тӳссе ирттерёр. Сире кирек йепле йывӑр асапсене 
тӳссе ҫӗнтерме те Христос Турӑ хӑват патӑр, халё 
те, кирек хӑҫҫанта, бмёр бмбрех, амин.



2-е поучеше-

(въ Великш пятокъ предъ плащаницею).

1исус Христос аслӑ кёҫнерни кун Хӑйён вёрене- 
кенёсене калана: „атцшсем! Манан ёнтё сирёнпе пёрле 
нумай тӑмалла мар. Есир Мана шырӑр Епё кайас 
ҫёре есир пыраймар“, тенё(1оан. 18, 83).

Ҫак сӑмахсене каласан кайран Вӑл ҫёр ҫинт,е 
тДнахта нумай пурӑнман: 1удейсем Ана тытса илсе
тепёр кунах хёрес ҫумне пӑталаса вёлернё. Кӑнтӑрла 
иртсен пирён хисеппе (шутпа) виҫҫёмёш сехет тёлёнт>е 
1исус Христос хёрес ҫинт>е сывлӑшне кӑларса йанӑ та, 
иуҫне пёр йеннелле уснӑ. Йулашкинт,ен Вӑл „пулса 
ҫитрё ёнтё“, тесе каласа вилнё.

Ей Христоса ёненекен тӑванӑмсем! Пайанхи кун 
етемсемшён пит аслӑ, пит паллӑ кун: пайан пире Ҫӑ- 
лакан Христос вилсе тупӑкра выртнӑ; Вӑл асапланса 
вилнипе сӑваплӑ ҫынсем тамӑкран т,ёрёлсе тухнӑ. Ха- 
лё— Христос вилнё вӑхӑтра— пире ҫакӑнта тӑрса ка- 
лаҫма та пит йывӑр. Христос вилсен т,ирк|ри т,аршав 
Ҫӳлтен пуҫласа айала ҫи тед ан ех  ҫурмаран ҫурӑлса 
аннӑ; ҫёр т,ётренё; т,улсем ҫурӑлса кайнӑ; тупӑксем 
уҫӑлса вилнё таса ҫынсем нумайёшё ^ёрёлсе тӑнӑ- 
(Мат. 27, 51— 52). Асаплантарса вёлернё Христоса 
тупӑкра выртнине курсан пирён ^ёлхе-ҫӑварӑмӑр хӑ-
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ряса пёр сӑмах калама та ҫавӑрӑнайиас!. Вилнё ҫын 
пире хирёҫ пёр сӑмах т^ёнмесен те, епир ӑна ҫапах 
йулашкинт,ен мён те пулин калатпӑр. Йуратнӑ (савнӑ) 
тӑванӑмӑрсент,ен пёри-пёри вилсен, пирён ӑна темён 
пек кӑмӑллӑ сӑмахсем каласа усатас килет; ант>ах епир 
ӑна лайӑххӑн пёр ырӑ сӑмах та ҫавӑрса калаймаетпӑр: 
ана курсанах пирён кӑмӑл хурланаФ те, куҫҫулб ант,ах 
шӑпӑртатса йухат. Тӑванӑмӑр, йе савнӑ ҫыннӑмӑр 
вилсен, епир хуйхӑрса ҫапла йёретпёр. Халё тупӑкра 
выртакан Туррӑмӑра курсан мён калама пёлёпёр-ши 
епир? Вилнё Христос умёнт,е етем пёр сӑмахта пулин 
калама пултарайаФ-ти?.... Ей пурне те тытса таракан, 
тёнт>е ҫылӑхне илекен Туррӑм! мён каласа аслӑлам-ши 
Сана? Мёнле йурӑсем йурласа мухтам-ши Сана? Ҫылӑ- 
хӑмӑрсем пит нумайран тархаслатпӑр Сана: пирён
келле хапӑл илсем! Ей Атте Турӑ! Амӑшё хӑйён ат,и- 
сене хёрхеннё пек, Есё те пире хёрхенсем, Хӑвӑн 
йуратнӑ Ывӑлу сапланса вилнине курса, пирён тархас- 
ласа йӑлӑннӑ сасса илтсем.

Тӑванӑмсем! Епир ҫапла каласа т,унтан тархасла- 
сассӑн, нумай ырӑлӑхлӑ Турӑ пире ҫылӑхлӑскерсене 
каҫараФ.

Ей нумай асаппа асапланна Тура! Мана та ҫылӑх- 
лӑскере вӑрӑ-хурахпа пёрле „Хӑвӑн патшалӑхна кёр- 
сен, асна ил мана“, тесе калама тивёҫлё ту. Есё мана, 
Туррӑм, халӑха кӗтме кёт |ҫё  турӑн, вёсене верентме 
йатӑн; ант,ах епё йурӑхсӑр найан т,ура пултӑм, Санӑн 
таса хёрес|не йӑтма уркентём; Киринея ҫынни ырӑ 
Симеон Санӑн хёресӳне Голгоеа тӑвё ҫине йӑтса ҫитер- 
нё, епё унпек пулмарӑм. Ей пурне те тытса тӑракан 
Патша Турӑ! Епё Сана кулленех, сехетсеренех, ҫи- 
лентерсе пурӑвтам. Есё маврав, ҫылӑхлӑ ҫынвунтан,
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ан сивёясем, каҫарсам мана, Санӑн тупакра выртакан 
таса ӳгӳне т,уптума тивёҫлё ту мана.

Христоса ёненекен таса ҫын! ^ӑркуҫланса лар
тупӑк умне; мана 'р п е р  пуранма пар, тесе, асапланса 
вилнё Христоса куҫҫулёпе йёрсе пуҫҫап; сана Вал л е т  
тён^ере ҫӳлти патшалӑха кӗме тивёҫлё ту тар.

Аскӑнланса ҫӳрекен усал ҫын! Есё те Христос
Турӑран ан пытан; малашне текех аскйнланса ан ҫӳре, 
ирсёр ҫылахсене тӑвасран т,арӑн, Христос тупӑкё умне 
килсе тар та, Унӑн таса урисене куҫҫулёпе (макӑрса) 
йёрсе т,уп ту, Вӑл санӑн ҫылӑхусемшён хёрес ҫинт,е 
пӑталанса вилнине астуса тар.

Христоса сахал ёненекен ҫын! Есё те ан хӑра;
малашне текех киреметсене, йёрёхсене ан пуҫҫап, йумӑҫ 
пӑхтарма ан ҫӳре, Христоса ан^ах ёнен, тупӑк патне 
килсе Христосйн суранёсене т,уп ту, вёсем сана тёрёс 
ёнентерТ(Т,ёр, пӑтранса таракан кӑмӑлна лаплантарт,т,ар.

Христоса тёрёс ёненекен ырӑ ҫын! Христос Турра 
тархасла: есё ху ёненнё тӑрӑх Турӑран ырӑлӑх илён.

^ухӑн ҫынсене, ҫул ҫ|рекен ҫынсене хёрхенекен 
ҫын! Всё те Христосӑн асапёсене астуса тӑр, мёскён- 
сене тата икё-виҫё хут ытларах хёрхенсе нӑх; санӑн 
сӑвап темён т,ухлё нумай пулсан та, Христос курнӑ 
асап хакне ҫапах тӑрас ҫук.

Вӑрӑ-хурах тӑвакан усал ҫын! Есё ҫынсене ҫаратса 
сӑтар тунине Турӑ ахалех каҫарё тесе ан шухӑшла; есё 
ҫылӑхусен^ен т,йн-^ӑн ӳкёнсен ан^ах KaQapat Вӑл 
сана, санӑн ҫылӑхусем вара Голгоеа ҫин^и Христос 
хёресён^е пулёҫ. Есё сылтӑм йен^и вӑрӑ-хурах пек 
^кёнсен ан^ах ҫӑлӑнӑн, Турӑ вара сана ҫ^лти 
патшалӑха пыма ҫул кӑтартса парё.



Хаклӑ, т,ет,ен тумтир тӑхӑнса ҫурекен, куллен-кун 
ёҫкё-ҫикё тӑвакан ҫын! Всё те т,ёрёлёх паракан Хрис
това пуҫҫапса каҫарма ыйт; санӑн ылттӑну, кём ёл |; 
илемлё хӳхём кил-ҫурту мёне кирлё? Санӑн т,унуна ҫак 
каҫах кӑларса илсе каймаллӑ пулсан, мулу кама йулё 
вара? 1уда Христоса сутса тупнӑ укҫине хӑй ҫакӑнса 
вилес умён кайса пӑрахнӑ пек, санӑн та мулуна кайса 
пӑрахмалла ан пултӑр.

Ей мёскён ҫын, тӳрёшён асапланса хурлӑх кура- 
кан ҫын! Сан валли ӗҫкё-ҫикё ҫакӑнта— Христос ту- 
пӑкё ҫин^е.

Тӑванӑмсем! Пурсӑр та Христоса пуҫҫапма килёр: 
хуйхӑракансем те, |лайӑх пурӑнакансем те, т,аплисем 
те, мёскӗннисем те, пуҫлӑхра тӑракансем те, (кёҫён- 
нисем те) ахал, ҫынсем те, епир пурсӑмӑрта Ана куҫ- 
ҫулёпе йёрсе тархаслар: Вӑл пире ырӑ пурӑнма патӑр; 
вара пире нийепле усал та ҫыпӑҫаймё, ӳтёмёре те ^ир 
тивеймё; вара пурсӑмӑрта Турра т,ӑн йуратса савӑнса 
пурӑнӑпӑр, амин.
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