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Тӑвансем,Турӑ хушнӑ пек пурӑнматӑ- 
рӑшӑр. Туррӑн п улаехӑр уш ӑ сутне ае- 
туеа, унта пыма малтанах хатӗрленӗр.  

Вӑл сутран малтанах хӑраеа тӑрӑр.

Нумайах та нулмаст, епир, тӑванӑмсем, Христос 
ҫуралса малтан ҫёр ҫине килнине асӑнса праҫник 
турӑмӑр, халӗ Вӑл ҫёр ҫ-иые тепёр хут килессине асӑ- 
натпар. Нумайах та пулмас^ епир тин ҫуралнӑ Хри- 
стоса асӑнса мухтав йуррисем йурларӑмӑр, халӗ, |ир- 
кӳре Вӑл тепёр хут пётӗм мухтавӗпе ҫӗр ҫине килес- 
си ҫинт|ен илтрӗмёр. Нумайах та иулмас'1’, епир Хри
стос ҫуралнӑшӑн савӑнтӑмӑр, халё Вӑл тепёр хут ки- 
лессинҫен хӑраса, ^ётёресе тӑратпӑр.

Малтан Вӑл ҫёр ҫине йӑваш путек пек пулса 
килнё, иккёмёш хут хайар арйслан пек пулса килё. 
Малтан Вал пётём тен^е гылӑхнс Хай ҫине илме кил- 
нё, иккёмёш хут пӗтём тёнт;е ҫылйхне сут тума килё. 
Малтан Вал ҫылахлӑ ҫынсене ҫалма килнё, иккёмёш 
хут вёсене сут туса пётерме килё. Малтан Аиа ҫын- 
сем кётсе илнё. Иккёмёш хут Вӑл ҫынсем кётмен 
сӗртен килё. Малтан Вал хӑҫан килессине, иророк- 
сем ҫырса хӑварнӑ тарах, пёлсе тана. Иккёмёш хут 
хае ан килессине никам та пёлмест. Малтан Вал йа- 
вашшан килнё, иккёмёш хут пит хӑрушшан килё: 
ҫёр ^ётёрё, ту сем кисренсе кайёҫ, тинёссем хумханӗҫ, 
нелӗт улашанё, ҫалтӑрсем таканёҫ, хёвел хӑй..ҫуттине 
ҫухатё. Малтан килнё 'jjyxHe Ana ҫыпсс.м пёг§ёк а'ца
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этулса килнине курна, иккёмёш хут Вӑл ҫитӗннӗ ҫын 
пек пулса килё. Малтан килнё 'цухне Вӑл сырашра 
выртнӑ, иккёмёш хут килсен Вал престол ҫине ларё, 
Хӑйӗн хӑва'§ӗпе, мухтавӗпе пӗтӗм ҫёре ^ӗтёретсе килё. 
4)ӑн, Христос тенёр хут дёр дине килесси пит хӑ- 
руша пулё. к

Ҫавӑнпа ӑна хӑрушӑ сут кунё теддё. Ун т;ух 
Христос вилнисене те ^ӗррисене те сут тӑвӗ. Вал 
пут кунё пурин шён те хӑрушӑ пулё: ҫӳлтисем те, 
сер дшп;исем те, куранаканнисем те, куранманнисем 
те, нур те хӑраса кайёҫ. Ҫӳлтисем пӗлӗт ҫян|и вӑй- 
хӑват тапраннипе хараса кайӗд, ҫёр дин'рсем ҫёр 
хускалнипе хараса ӳ-кёд. Ангелсем хӑйсеые сут тӑвас- 
<синт,ен хӑрёҫ; мёншӗн тесен Павел апостол калат: 
„епир ангелсене хамӑр сут тумалла", тет (1 Кор. 6, 3). 
Овятойсемпе таса дынсем хӑйсем дала пае пирки хӑ- 
рёд: Петр апостол калат: „таса дын та аран аран.да- 
ланат", тет. (1 Петр. 4, ]8 ) .  Ҫав харушӑ сут кунё 
ангелсемпе святой, таса дынсемшён те хӑрушӑ пул- 
сан, пирӗншён, дылӑхла дынсемшён, йепле хӑруща 
пуле. Ҫылахлӑҫынх  аранипе arm а камса керё? (1 Петр. 
4 , 18) Вал харанине йепле $6лхе каласа пёлтерме 
пултарё?

Епё, дыл.ахла дын. манӑн та хӑрушӑ сут кунё 
су та тӑмалла. Саванна йепле-йепле с ылахшан хамӑн 
харамалли дштцен шухашласа иахам, йепле ҫылӑхшан 
пит хӑрушӑ пуласси д.ин^ен тана кёрем. Кам сиртен 
хайне дылахла тет, хӑрушӑ сут кунне кётет, вал та 
манна перле шухашлатӑр. Хайён мёншён харамалли 
дин|ен малтаиах шухашласа пахтӑр. Нулас дилёрен 
халех харани пире пит кирлё. Пирён тунӑ ҫылӑхсем- 
шён сут кунёт^ен хараса вёсене кадарггарас ny.aat,



вёсене каҫарттарса ёмёрхи асапран хӑталма шухӑш 
тытас пулат.

Христос иккӗмӗш хут килес умён архангел труни 
сасси илтӗнӗ. Вӑл сасӑ пӗтӗм тӗн^ене илтёнӗ, пурне 
те сута ^ӗнӗ, вилнӗ ҫынсене тупӑкӗсенҫен кӑларӗ. 
Ун снижен апостол: „трупапа кӑшкӑртнӑ зух вилнисем 
ҫӗрми пулса 'ҫӗрӗлсе тарёҫ". тет (1 Кор. 15, 52).

Турӑ хушнӑ тӑрах, сӗрсе ҫёрпе пёрлешнё, пӗтём- 
пех пӗтнӗ ӳт, каллах ӗлӗкхи пек пуле. Архангел 
труни сасси кашни т;уна харпӑр хӑй ӳтне кёме хушӗ. 
Ун т,ухне ҫылӑхлӑ ҫыннӑн ^унне пит хӑрушӑ пулё. 
Вйл тамӑк тӗрминт,ен тухса хӑйӗн ӳт;ё патне пӗрлеш- 
ме иырӗ. Ант,ах ун ӳг§ӗ ӗлёкхи пек мар, пётёмпех улӑ- 
гаӑнса кайӗ. Ку тендере пурӑннӑ зухнехи таса илемлӗ 
ӳт;ӗ ҫине пӑхма харушӑ иулӗ. Вӑл сӑнсӑрланса, илем- 
сӗрленсе, пит усалланса ларё. Илемёие сынсене ул- 
талакан ии'§ӗ ун 'рухне смалапа, ҫунакан кӗлпе ху- 
ралса кайё. Пи$ӗ еин’§и пёт^ӗк гаатрасем вырйнент;е 
гаапасем нулӗҫ. Вёсем ҫыннӑн питне ҫыртса тӑрёҫ. 
Ҫынна илёртекен, илемлӗ аекӑн куҫёсем ҫблен куҫё- 
сем иек пулса тӑрӗҫ, вёсен^ен вуттухса таре. Аскан 
шухӑшпа ^уп-тунӑ тути йӑшӑлтатакан вёт куракпа тулса 
ларӗ. Аскӑн ёҫне а н р х  калаҫакан ^ёлхи хӗртнӗ ти- 
мерӗ пек хёрелсе ларё, пётӗм алли-урисем, ӳт-пӗвӗ 
усалланса хуралсаларӗ, сӳнтернё вут-пуҫҫи пек хура 
пулӗ. Вӑл, хӑйне тамӑка пйрахат^енех асаплана 
пуҫлё. Хӑй те тамӑк пек пулӗ. Вара |ун хӑйён ӗлӗк- 
хи ӳг§ё сапла пулса ларнин^ен хӑраса кайё, унтан, 
йерёнмелле йапаларан йёрӗннё пек, йерӗнё, уы ӑшне 
кёрес мар, тесе хӑраса ijeTepece ӳкё. Анг§ах Турӑ хуш- 
нӑ тарӑх ӳ|ё темен тӗрлё усал, хӑрушӑ пулсан та 
кӗрё.
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Вӑл ӗлӗк ҫав ӳтрен уйӑраласшӑн мар пулнӑ, халӗ 
ирӗксёр, йӗрӗнмелле ӳрӗ ӑшне кёрӗ. Елӗк вӑл хӑйён 
ӳрёпе, туспа пурӑннӑ пек, пӗрле килёштерсе пурӑн- 
нӑ, хало ӑна тӑшмана курайман пек кураймӗ, унпа 
шӑршӑ кӗрекен, хуртсем ҫисе йанӑ йытӑпа пӗрлеш- 
нё пек, йёрёнсе иёрлешӗ. Вара вӗсем пёр пӗрне ӳп- 
келеме тытанёҫ, пӗр пёрые ылханма пуҫлеҫ.

rljyii уте калӗ: ей усал ӳт, есё ылханлӑ пул. Есӗ 
ҫылӑх тума йуратеа, мана та ху йенне ҫаварса ҫылӑха 
кӳртее пӗтертӗн, тийӗ. Ут руна калӗ: есӗ ху ылханла 
пул: есё мана лайӑх пӑхса тӑрайшарӑн; сана Турӑ ас 
панӑррӗ, есё ҫав ӑспа мана рармарӑн; вькраха йевен 
тӑхӑнтарса тилкепепе тикӗс мар ҫул ҫине тухса кайас- 
ран тытса пынӑ пек, хӑыа Турӑ панӑ ӑспа ҫылӑх та- 
васран рармарӑн; епё пёр пёр ҫылӑх тӑвас тенӗ рухне, 
есё рарас вырӑние, ыаыа ху хётёртсе пытӑн. Ака ӗнте 
иксёмёр ҫапла пурӑнса хамӑра пултарнӑ Турра кӳрен- 
тертёмёр, тийё.

Вара каллах рун уте кале: ей усал ӳт, ылханлӑ 
пул есё: ерех ёҫе-ёҫе мана тамӑк тёпне путартан, 
тийё.

Ут каллах кале: есё те, усал рун, ылханла пул: 
есё манпа перле пёр реркеренех ӗҫее пытан, мана 
рарас тесе тлухашламарап, тийё.

Т)ун татах калё: ей усал ут, хуйхӑ сана: есё ҫын- 
на йуратса, сын па килёштерсе пурӑнас темерён, дын
ная йапалишён пултан, сынна улталама тӑрашран, 
ҫынна сӑмахпа каласа та курентертён, лапка, туре пу- 
ранма пёлмерён, тийё. Ут руна хирӗҫ калё: сана та, 
усал рун, хуйхӑ: есё мана ҫав ҫылӑхсене тунӑ рухне, 
рарас вырӑнне, пулӑшса анрах пытӑн, усал тавас ёдре 
есё ман туе пултан: пур ҫёрте те манна перле ҫӳре-
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рӗн, епӗ сансӑр пуҫне пёр усал ӗҫ те,, пӗр ҫылӑх та» 
туман, тийӗ.

Ҫапла ӗлӗк килӗштерсе пурӑнакан ӳтпе 'рун пӗр 
пӗринне ӳпкелешӗҫ, пёр нӗрне ылханӗҫ, пёр ҫёре- 
ҫыхӑннӑ усал йытӑсем пек хархашӗҫ. Вара хӗрхенмен 
ангелсем вӗсене тупӑксен^ен илсе тухӗҫ.

Вара, тупӑкран тухсанах, усал ҫыннӑн пӗтӗм ҫы - 
лӑхёсем наларӗҫ. Вӑл хӑй туна ҫылӑхсене курсан вӑ- 
танса, хӑраса кайӗ. Ӑна тунӑ ҫылӑхсем те намӑслан- 
тарӗҫ: вӑрггӑн, ҫ-ын курман сӗрте тунӑ ҫылӑхӗсем ку- 
ранёҫ, ҫӗрле тунӑ усал ӗҫёсем кӑнтарлахи пек курӑн- 
са тарёҫ. Турӑ ҫылӑхсем ҫапла курӑнассине Хӑй ка
лана. Вӑл варттӑн, ҫын курман ҫӗрте аскӑн ӗҫ тунӑ, 
Давида каланӑ: „есӗ аскан ӗҫне вӑрттӑн ҫӗрте турӑнг 
Епё есӗ тунине пётём израил халахӗпе ҫак хӗвел 
умёш;е кӑтартӑп", тенё (2  цар. 12, 12).

Есир хӑвӑр та пёлетёр, ҫын усал тунине куҫӑн 
тӑрса каласан, вал хӑрат, намасланса кайат. Вӑрӑ хӑй 
вӑрй тунине йепле те пулин ҫынран пытарма тара
щат. Вӑл хӑй варӑ тунине, ыйтсан мар, хӗнесен те 
каласшӑн мар. Мӗншӗн? Намӑсраи, вӑрланӑ пирки пу- 
лас асапран. Аскӑн ӗҫ тӑвакан та хӑйён усал ёдне 
вӑрттӑн ҫӗрте тума тӑрашат. Вӑл ҫав ӗҫе тума тӗт- 
тём, ҫын курман вырӑн шырат.—Хӑй усал тунине 
ҫынна пёлтересшӗн мар пулат. Ҫылӑх каҫарттарма 
кёрсен те, намӑс пирки, ҫав тунӑ ҫылахне пытарса 
хаварат. Усал ҫын хайӗн усал ёҫёсене калаеан, йу- 
ратмаст, ҫиленет. Ун ҫинг§ен Турӑ ҫырӑвӗы^е те каланӑ.. 
г1)ӑнахах, вӑрра ҫынсем умён^е: вӑра, тесен, ун кӑмӑл- 
не кайӗ-и? Ҫынна ҫаратакана есе: ҫапла ҫын, теее ка
ласан, вал сана йуратӗ-и? Кам та пулин усал ёҫсем,. 
аскан туса, сысна навус ҫинт;е йӑваланна пекех,. йа-
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валансан, есӗ ӑна каласа ӳкӗтлес пулсан, вӑл намӑ- 
сланса сан ҫине ҫиленмӗ-и вара? Пӗрре кёнекеҫӗсемпе 
фарисейсем пӗр хӗр-арӑмааскӑнӗҫпе тытса, ӑна Христос 
патне илсе пынӑ. Христос пӗшкённӗ те пурнипе ҫӗр 
ҫине ҫыра пуҫланӑ. Ун ^ухне Христос мён ҫырнине 
никам та пӗлмен. Евангел1ере ыӗн ҫырнине ӑнлан- 
таракансем калаҫҫӗ: Христос ун ^ухне фарисей-
семпе кӗнекеҫӗсем хӑйсем те вӑрттӑн ҫӗрте, сын кур- 
ман т,ухне аскӑн ӗҫсем тунине ҫырнӑ, теҫҫӗ. Вара вё
сел ҫынеем умӗн^е каласа пире ан намӑслантартӑр, 
тесе ун патӗн^ен кайнӑ. Анр,х Христос вӗсем ҫин^ен 
ҫапла ҫырса намӑслантарнӑшӑн, вӗсем Ун ҫине пит 
ҫиленнӗ, Ана пӗтерме май шыра пуҫланӑ. Ҫыннӑн 
кӑмӑлӗ ӳкӗтленине, намӑслантарнине кураймасЕ унтан 
xapat.

Ҫын пӗр пӗр ҫылӑхне урӑх ҫын нӗлесренех ҫав 
тӗрлё вӑтанаЕ xapat пулсан. хӑрушӑ сут кунӗ тунӑ 
ҫылӑхёсем кантӑрлахи пек пётӗм тӗнт)е умёнг§е курӑнсан, 
йепле ватанӗ, йепле хӑраса кайӗ. Вӑрӑ туни, аскӑн 
туни, ҫынна усал туни, сынна ылханни, йумӑҫа кайни, 
TjyK туни, тухат тунисем пур те куҫ умён'{,е пулӗҫ. 
Ҫав ҫылӑхсене пӗтӗм тӗн^е курса тӑрё. Ҫынсем ангр х  
мар, святой ҫынсем: пророксем, апостолсем, Христос- 
шан асаиланса вилнё святойсем пур те пирӗн усал 
ӗҫсене курӗҫ, пур те ҫав ҫылӑхсене курсан тӗлёнсе 
кайӗҫ, ҫав тӗрлё усал ҫылйхсене тунӑшӑн вёсем те 
пётӗмпе хӑраса ӳкӗҫ.

Епир ӗнтё тата акӑ мён ҫин^ен шухӑшласа па- 
хар. Епир тунӑ ҫылӑхсемшӗн, усал ёҫсемшён хамӑр 
пек ҫынсен уыён^е вӑтанатпар пулсан, святой ҫынсем 
епир тунӑ ҫылӑхсоне курсан, йепле вӗсен^ен вӑтан- 
мапӑр епир? Епир тунӑ пур ҫылӑхсем ҫӳлти ангелсене
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курӑнсан, йепле вӑтанмалла намӑс пулӗ пире? Ун 
т^ухне пӗр ҫылӑх та пытарӑнса йулмӗ. Вӑрӑ варӑпа 
ҫӗрле хуллен калаҫни илтёнё. Аскӑн ӗҫ тӑвакансем 
пашӑлтатни илтӗнӗ. Йумӑҫ умён'р калаҫнисем иаллӑ 
пулӗҫ. Ҫынна тухат тунисем, йумӑҫа кайса пӑсма 
хӑтланнисем пур те курӑнса тӑрӗҫ. Ҫавсем пур те 
курӑнса тӑра пуҫласан, пирён намӑса, ӑҫта хурас? На- 
мӑсланса, хӑраса ӳкнё т^уна мёнпе пуеарас? Ҫылӑхлӑ 
ҫыннӑн хуйхи унпа пӗтмест-ха. Христоепа пёрле па- 
таланӑ пӗр вӑрӑ хурахӗ хӑйён йулташне таса ҫынсем 
тӑракан ҫӗрте курё. Хӑйӗ тамӑка каймаллисемйе пӗр- 
ле тӑрӗ. Аскан ӗҫ тӑвакан хӑйпе пӗрле ҫылӑха кӗнӗ 
йулташне курӗ. Пёрне ангелсем ҫӳлти патшалӑха илсе 
кайёҫ. Тепӗрине шуйттансем тамӑка ҫавӑтса кайёҫ. 'Га
мака кайакансем хӑйсен йулташёсем райа кайнине 
курсан вӑтанса, хӑраса ӳкёҫ. Мӗншӗн апла вёсем ырӑ- 
лӑха каймалла пул^ӗҫ, пирӗн ӗмёрхи вута каймалла 
пул^ӗ, тийёҫ. Бара ҫак тӗн^ере тунӑ еылӑхсене Тур- 
ра кёл-туса, типе тытса, священник урла каҫарттар- 
маннине астуса хӑйсене хайсем ылханёҫ.

Пиртен нумайёшӗ хамар тунӑ ҫылӑхсене ҫынсем 
пӗлсен вӑтанаҫҫӗ, намӑс-ланаҫҫӗ. Хӑшӗ ун пек намӑ- 
са курит,г(]ен вилме те хатёр. Египетри хӗр-арам 
патша Клеопатра Антоншпе ҫылӑх туса пурӑннӑ. Ан
тон! й вӑл Августӑн кӗрӳшё пулнӑ. Пӗрре Август 
хӑйён кӗрӳшне, Антошйе, .Египета йана. Антошй 
Египетра Клеопатрана курсаи хӑйӗн арӑмне пӑрахнӑ 
та уггаа пурӑна иуҫланӑ. Вара Антошй Египет патши 
иулса тӑнӑ. Патшаыа кӗрсен Августпа вӑрҫӑ хускатнй. 
Август ҫар пухса Антошйе хирӗҫ тухна та ӑна ҫён- 
тернӗ, хӑйне вӗлернё, Клеопатраыа тыткана илнӗ. 
Клеопатра хӑйне тыткӑна илсен ытти ҫынсемпе пӗрле



алли-урине ҫыхнипех Риме илсе кайассине пӗлнӗ. 
Патша арӑмӗ пулса ҫав тёрлӗ намӑса курасси уншӑн 
вилӗм пулнӑ. Вара вӑл ҫав намӑса курилен ви- 
лес лутэдё тесе хӑйне хӑй кӑкӑрне оёҫёпе ^икнӗ. Ан- 
Tjax суранё вилмеллех пулман. Вал суранне тӳрлете- 
кен имҫам (емел) сӗрес вырӑнне, вӗлерекен имҫам 
сёртернё. Апла тусан та вилмен. Вара вӑл хӑй пат- 
не аспид йатлӑ ҫёлен куртернӗ. Ҫав ҫӗлене сӑхтарса 
хӑйне вӗлернӗ. Астӑвӑр-хӑ ентё хӑвӑрах! Авӑ Кле
опатра ҫын умӗн^е намӑс курас мар тесе хӑйне хӑй 
вӗлернӗ.

Хӑруша сут кунё те ҫылӑхлӑ ҫынсене пит намӑе 
пулӗ. Ун Зухне Тура тӑшмансене, пур ҫылӑхлӑ ҫын- 
сене Хӑйён вӑй-хӑватне катартё. Ҫылӑхлӑ ҫынсен* 
^ёрӗллех алли-урисене вут-сӑн^ӑрсемне сӑн р р л ӗҫ. 
Вёсене ҫавӑтса, мӑшкӑласа Христос патне сута илсе 
пырёҫ. Вӗсем ҫав хурлӑха, ҫ-ав намӑса куритэден вилес- 
шӗн пулӗҫ, ан^ах вёсем патне вилӗм пымӗ- Вёсем 
тусене: пирён ҫийе йатӑнса вӗлер, тийӗҫ. Аы^ах ве
сенней вилӗм инҫе ҫӳрӗ. Вара ӗмёрлёхе вӑтанса, хур- 
лӑх курса пурӑнмалла ҫӗре кайӗҫ.

Унтан тата ҫылӑхлӑ ҫынсем ҫак тӗн^ере пурӑн- 
нӑ 'цух хӑйсем усал тунӑ рынсене курсан хӑраса укёҫ. 
Каиы хӑй вёлернё Авеле курё. Ирод пёр айӑпсӑр 
пуҫне касгарнӑ 1оанна курё. Нерон, Дтклш тан, Ма- 
ксимюнан, тата ытти иатшасем Христос тӗнёпе пурӑ- 
накан ҫынсене хайсем асаплантарса вӗлернисене ку- 
рӗҫ. Кашни ҫын хӑй усал туна ҫыннине курӗ.

Вӗсем пур те Турра ака ҫапла калӗҫ: „ей Тура, 
пире усал тунисене иурне те тавӑр! Ей тёрёс Туре, 
пире туна усала вӗсене хӑйсене тавӑрса пар!" тийёҫ. 
Ҫынна усал тунисем, йумӑҫ пӑхса ҫынна улталанӑ

— 9 —
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ҫынсем, йумӑҫ хушнӑ тӑрӑх ҫынна пӑсма хӑтланнӑ 
ҫынсем хӑйсем усал тунӑ ҫынсем ҫапла каланине илт- 
сен, пӗтӗмпе хӑраса кайёҫ.

Ун '§ухне тӳрё ҫын хӑйые ҫак тендере усал тунӑ 
ҫын умне пёр хӑрамасӑр пырса тарӗ. Вӑл хӑйне хӗсӗр- 
лесе, усал туса пураннӑ ҫынна: мӗнгаён есӗ мана усал 
турӑн, мёншӗн хӗсёрлерён, мӗншӗн кураймасӑр пурӑн- 
тӑн, йумӑҫ урлӑ пӑсма тӑрӑшрӑн, ^ухӑн тесе нимӗн 
вырӑнне хумаран? тийӗ. Ант^ах лешӗ ӑна хирӗҫ нимӗн 
те калаймё. Хӑй ameHge, хӑйне ылханса: акӑ епир 
хисеплемен, нимӗн выранне хуман ҫынсем Туррӑн а^и- 
сем пулма тивёҫлӗ пулнӑ, тесе ӳкӗнӗҫ.

Ёлёк 1осифа шгэдёшӗсем курайман пирки усал 
туса пётернё: унӑн тумтирне хывса илнё, хӑйне типӗ 
пусса йанӑ, унтан Египет ҫёрне цуралӑха сутса йанӑ. 
1осиф Египетре gana тухсаы, ун патне пиздӗшӗсем 
пынӑ. А н р х  вёсем ӑна паллайман. Вара 1осиф вӗсене 
каланӑ: епё сирён шӑллу 1осиф, тенӗ. Иицёшӗсем 
Ҫ-авна илтсен хӑраса ӳкнипе нимён те калайман. Сут 
куне те ҫавӑн пекех пулӗ. Куштанланса халӑха хӗс- 
терсе, халӑх йунне ёҫсе пурӑнакан, сутра ларса укҫа 
илсе, ерех ӗҫсе туре ҫынна макӑртакан, сутӑ-илӳсен- 
'ge улталакан, укҫине кивҫене панӑ ^ух ӳстересшён, 
услам илесшен наракан, варлакан, пур тӗрлӗ усал тӑ- 
вакан ҫын хӑй усал туна сын ангелсемпе пӗрле ҫӳлти 
патшалаха каймаллине курсан, хараса ӳкё, ӑна хирӗҫ 
нимӗн те калаймӗ.

IlypiiHgeH ытла ҫылӑхлӑ ҫ-ынсем Христос Туррӑ- 
мӑра курсан хӑраса кайбҫ. Ҫав тёрӗс, Тӳрене курсан, 
ҫынна усал тунӑшан таваракана курсан, тендере усал 
туса пурӑннӑшан ҫиленсе ҫитнӗ Турра курсаи пур те 
хӑраса ӳкӗҫ; мӗншен тесен Наум пророк калаЕ „Турӑ.
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ҫилли умение кам тӳссе тӑрӗ, Ун хайарлӑхне хирӗҫ 
кам тарӗ?“ тет (1, 6 ) .

Ҫёр ҫин^е пурӑннӑ ^ухне йӑваш, ҫынна йурата- 
кан, ҫылӑхран ӳкёнекен ҫынна ырӑ кӑмӑлна йышӑна- 
кан Христос харашӑ сут кунӗ хӑрушӑланса, ҫиленсе, 
хайарланса ситё. Ун умӗн^ен пӗлӗтпе ҫӗр тарёҫ. Ҫа- 
вӑнпа та пророк калаЕ „Есёпӗлёте уҫ-сан, тусем ^ӗтӗ- 
ресе кайӗҫ; тусем те цётӗреҫҫӗ пулсан, ҫылӑхлӑ ҫын 
мён тавё?" тет (Иса1я, 64, 1).

Оут кунӗ Турӑ ҫиллинг§ен пётӗм тӗн^е, пӗтём ҫын- 
сем хӑрасси ҫин^ен 1оанн Богослов акӑ мӗн ҫырат: 
„ака ҫӗр хытӑ т,ётёресе кайрӗ, хёвел кивё туытир пек 
тӗттёмлеггҫӗ, уйӑх йун пек хёрел^ӗ. Вӑйла ҫын сил- 
лесен смоква йывӑҫҫи хӑйён пиҫмен смоквисене тӑкнӑ 
пек, сӳлти ҫалтарсем ҫёр ҫпне тӑкӑн^ӗҫ. Пӗлёт те 
маркам пек ^арканса ҫухал^ӗ; пур тӗрлӗ тусем, шыв 
уттисем хӑйсен выранӗсен^ен тапран^ёҫ. Ҫёр ҫпнрт 
патшасем те, аслӑ улпутсем те, пуйансем те пин сын 
пуҫлӑхёсем те, вӑйлисем те, пур тёрлё $ура та, ирёкри 
пур тёрлё сын та сер шйтакёсеие, тусем хушшшп;и 
шатаксене, пытант,ӗс, тусене, ^улсене каларӗҫ: пирён 
сийе ӳкӗр, аслӑ вырӑн син^е Ларакан куҫӗн^ен, П у- 
тек ҫиллин^ен пире пытарӑр: Унӑн ҫиллин аслӑ кунё 
кил^ё, ана кам т,ӑтса тӑрас, терёс“, тет. (Апок. 6, 14— 
17).

Кам пёлмест, иул айне пулса вилнинт,е, стена 
йӑтанса анса пусӑрӑнса вилнин'§е нимён ырри те ҫук. 
Ан^ах сут кунё ҫылӑхлӑ ҫыннӑн Тура ҫиллине тӳси^- 
'gen, уул, йе ту айне пулса вилес килӗ. Ҫав тёрлё 
ҫиленсе ҫитнё, хӑрушӑ Турӑ ҫылӑхлӑ ҫынсене мӗн 
калё? Пурне те илтӗнмелле, аслати пек 'цётретсе йа- 
ракан, ҫиҫём пек хӑратса парахакан сасӑпа калӗ: яей
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ылханлиеем! кайӑр Ман патӑмран шуйттан валли, унан 
ангелёсем валли хатёрлесе хунӑ ӗмӗрлӗх вута“. тийё 
(Me. 2 5 ,4 1 ). Мёншён ырӑ Турӑ ҫавтӗрлё хӑрушасамах- 
сене калӗ-ши? Акӑ мӗншӗн: „Епӗ миҫе хутщен сире, 
^ӗп-амӑшӗ хай ^ӗпписене ҫуна^ё айне пухнӑ пек, пуҫ- 
тарма тытӑнтӑм, ант^ах есир хавас тумарӑр*, тет Вӑл . 
Ҫав хӑрушӑ сӑмахсене илтсен, ҫылӑхла еынсен ajepn- 
сем хӑранипе ҫурӑлса кайӗҫ. Хӑйсем пӗтёмпе г§ётӗресе 
ӳкёҫ. Уласа макӑрса йарёҫ. Хӑйсем ҫуралнӑ куна 
ылханёҫ, Мёншён кун ҫуттине курмалла пулнӑ-ши? 
тесе макӑрёҫ. Темӗн 'рухле хуйхӑрсан та, темён тухлё 
хурланса, таталса макӑрсан та, илтекен, хёрхенекен 
пулмӗ.

Хёрхенекен вырӑнне хура, тёттём, хӑрушӑ шуй- 
тансем ҫавӑрса илёҫ. Ҫылӑхлӑ еынсем уласа макарёҫ. 
Вёсем савӑнёҫ. Вӗсене курсан ҫылӑхлӑ с ын татах 
хӑраса кайё. Шуйттансем ӑна пӑхмёҫ. Херхенмесёр 
тамӑка, асапланмалли ҫёре илсе кайёҫ. Унти асапа, 
ҫын |ӗлхи каласа пӗлтереймӗ, нийепле ҫыннан асӗ 
те ӑнласа илеймӗ.

Тӑванӑм! Ёнтё есӗ хӑрушӑ сут йепле нулассине 
илтрён. Ҫав сут умне тама мёншён хатёрленместён? 
Акӑ санӑн кантура-мӗне сута каймалла пул at. Есё 
ҫав сута кайма малтанах хатёрленетён: кёнтеленсем 
тупатан, вёсене ӗҫ-теретён, сутра ларакан ҫыннипе 
курса калаҫатӑн, есё йепле тумаллине ыйтса пёлетён, 
унтан ӑна парне паратӑн, сута кёрес умён |ёлхе ҫа- 
вар ҫемҫелме тесе, партак хайулларах пулас-цё тесе, 
ерех ӗҫсе кёретӗн. Ҫав пё'^ёк сут умне тӑма ха
тёрленетён пулсан, пӗлётпе ҫёре пултаракан Тура 
умне, Унан хӑрушӑ сутне тама мёншён хатёрленме
стён? Мёншён есё харуша сут кунё хӑвӑн хутна кёме
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евятойсене тархасламастӑн? Есӗ калйн: ун тухне маы 
хута хама сыхлакан ангел кӗрӗ, тийён. Йепле вӑл 
сан хутна кӗтёр? Есӗ усал ӗҫсем туса ана макӑртатӑн? 
Ерех ӗҫсе ирсӗрленсе ӑна ху патӑнтан хӑваласа йара- 
тӑн. Акӑ дынсем пайтахӑшё ҫылӑхсене каҫарттарса, 
Христос ӳтдпе йуннв ӑша илт;ӗҫ, Христоспа пёрлеш- 
рёд, тасал^ӗҫ, дӑвӑнт}6ҫ. Вёсен ангелӗ савӑнат, Санӑн 
ангелу макӑраЕ Ҫук, сана сыхлакан ангел хӑрушӑ сут 
кунё сан хутна кёреймё, саншӑн аслӑ Тӳрене сӑмах 
хушса калаймё. Есӗ калӑн: ман хута хамӑн святой 
кӗрё, тийӗн. Ҫук, вал та сан хутна кёрессе ан ёмёт* 
лен. Мӗшӗн? Есё, вӑл хушна пек пурӑнма мар, унӑн 
пурӑнӑҫне те иёлместён. Есё 1оаны йатлӑ. 1оанн йеп
ле пурӑнса святойа тухнине иёлместён. Есё Петр 
йатла. Ан$ах святой Петр йепле пуранса Турра йу- 
рӑхла пулнине иёлместён. Есё унӑн пурӑнӑҫне те пу- 
лин пӗлме тӑрӑшмастӑн пулсан, йепле тата вӑл хӑ- 
рушӑ сут кунё сан хутна кӗрсе, Турӑ умӗн^е сӑмах 
хушё. Есё калан: ун ’$ухне святой Николай та пулин 
ман хута кёрё, тийён. Ҫук, калатӑп сана, вал та 
сан хута кёрекен мар, сана айаплакан свитетел пулё. 
Мёншён? Акӑ мёншён: есё ун умне йумӑҫсем хыҫҫӑн 
кайса кутӑн дурта лартатӑн; кутӑн ҫурта лартмасан, 
дав йумадсем хыҫҫӑн кайсах, есё св. Николай сӑнӗ 
умне дынна сунса, усал сунса дурта лартатӑн, демйере 
кам та пулин гррлесен „Ишекри Микул турӑ“ тыт- 
рё, тесе каллах дурта кайса лартатан. Хӑрушӑ сут 
кунё сан хутна св . Николай хай умне кутан дурта 
лартнӑшГш кёрё тесе шухӑшлатӑн-и есё? Ие дынна 
сулса ун умне дурта лартнашӑн Тура умение сӑмах 
хушё тетён-и? Йе тата Микул турӑ тытаг1\ тенёшён 
сан хутна кӗрӗ-и-вӑл? Ҫук, тӑванӑм, даксене тунӑшӑн



хӑруша сут кунё св. Николай сан хута кёрсе мар, 
сан ҫине тӑрсаТурӑ умён^е айӑплӗ. Унган калан: сут 
кунё Турӑ Амашӗ те пулин хута кӗрӗ-ха, тийён. Ка- 
латӑп сана: Турӑ Амашё те сан хутна кёрес сук. 
Христос Тура сана айӑпланӑ л;ух сан хутна керсе сӑ- 
мах хушас ҫук. Мӗншён? Мӗишӗнне ху та сисетён 
тгулӗ: есё ӑна урӑх йат патан, Турӑ Амашён^ен-турхан- 
ти турӑн ‘) . Пёлёт ҫинт,е пурӑнаканскере тамакрине 
хутӑштартан. Ы рӑ йат,ё выранне усал, шуйттан йатне 
патӑн. Есё Ун умне йумӑҫсем хыҫсан кайса усал шу- 
хашпа ҫурта лартатӑн. Ҫавна тунашан хйрушӑ сут 
кунё йепле хӗрхентёр Вал сана. Ere шуйттансене кур
са хӑраса уласа макӑрнӑ т$х, йепле сан патна нырса 
лӑнлантарё. Есӗ сапах ш анркна ҫухатмасар: Христос 
Турӑ та пулин хута кӗрӗ-и, тийӗн. Калатӑп сана: ҫап- 
лах пурӑнсан, Вӑл та сан хутна кӗрес сук. Ун т,ухне 
Вал сана Хӑй сут тӑвӗ. Есё ҫёр синце сута: ан айап- 
латӑр, тесе парне паратӑн, курса калаҫатӑн, вара вал 
ӗҫе йепле тума хушат; есё саплах таватйы. Сут кунё 
Христос: сан хутна кётёр, тесе мёншён есё Унпа ку- 
рӑнаҫма тӑрашмастӑн? Мёншён Ака хаван ёҫне, ҫылӑ- 
хусене каласа кӑтартмастӑн. Акӑ ӗнтӗ Вӑл ҫи$б ерне 
хушпш сана Хӑйие курӑнӑҫса ҫылӑхусене каласа ка- 
тартма т)ёнет. Есё мёншён Ун иатне пымастан? Мён
шён Ана парне памастӑн? Турфа йурӑхлӑ парне таса

>) В ъ  силу каки хъ-то  обстоятельств!) икона Скорбящей Б о ш е й  
М атери въ  еознанш  чуваш ъ превратилась в ъ  „ту р хан ти “ . Т ур хан ти  

это что-то и зъ язы ческой ыиеологш. Ядрияцы толпою бы ваю тъ въ 
ce.ui А крам ов'Ь , Козм одем ьянскаго уЬ зда, у часовни в ъ  д ер .б а за р - 
н ы х ъ  Х о р а -к а с а х ъ  и ста в я тъ , по вн уш енш  йумзей или по собствен
ному желанно, предъ иконою Скорбящей Боло'ей Матери свВчи съ  
HexpHOTiaHCKHMii на то побуждешями. Святц. Н .  Кузьмннъ.
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'Зёре: ҫав парнене Турӑ валли хатӗрлерён-и? Аслӑ типӗ 
вӑхӑтне зуина тасатмасӑрах ирттерсе йаратӑн вӗт? 
Вара санӑн Турра пама парнӳ те ҫук пулат? Хӑрушӑ 
сут кунё вара мӗн парса хӑтӑлӑн? Сута кёнӗ зухне 
хӑйуллӑрах пулма ерех ёҫетён. Хӑрушӑ сут кунё Хри
стос Турӑ умне мӗн туса хайулланса пырӑн? Турӑ 
хушнине тунӑ пулсан, хӑйуллӑ пулӑттӑн, хале йепле: 
Христос Турӑ ман хута кӗрӗ тетён? Вӑл сана ҫылӑх- 
сене тасалма хуш ат. Есё Ӑна итлеместӗн. Есё калӑн: 
мана Христос Турӑ мар священник калат, священник 
Тура мар, вал хай те ман пек ҫынах, тен манран та 
ҫылӑхлӑ пулё, тийён. Калакана темён калама та йу- 
paf, ан^ах ана калилен Христос самахне итлес пу
лат. Вал калат: сире итлекен мана итлет; сире йышан- 
манни Мана йышйнмас'Е Мана йышанманни Мана 
Йаракана, Турра йышанмас!’, тет. (Лук. 10, 16). Хри
стос ҫак сӑмахсене апостолсене калана. Апостолсем 
хӑйсен ёҫне тума священниксене хушса хаварна.

Пурсӑра та калатап сире, тӑванӑмсем! Текех ёлёк- 
хи шутпа пурӑнни килмест. Пӑртак та пулин сирен 
ёнтё аса кёрес иулагГ: аса кёме вахат пур ёнтё. Есир 
Тура сӑмахне хӑвӑр йышанма, пӗлме тӑрӑшмастар. 
Пӗлместӗр, тесен, епир, вы.т,ӑх пек, мён пёлетпӗр, пире 
вёрентес пулат, йе тата вёрентекен ҫук, тийекен те 
пур. Вёрентмен священниксене итлеместпёр, тетёр. Вӗ- 
рентекенсенс итлеместёр.

Тӑвансем! Тура хушна иек иуранма тӑрӑшӑр. Тур- 
ран нулас харуша сутне астуса, унта пыма малтанах 
хатёрленӗр. Вӑл сутран малтанах хараса тӑрӑр. Шуйт- 
тана тёлӗкре мёнре курсан та хӑраса, кӑшкӑрса ва- 
ранса кайатпӑр. Ун |ух ҫав усал, тискер, хӑруша шуй- 
тансем gaBiipca илсен, аҫта кайса кёрёпёр. Ҫавӑнпа
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типӗ тытса, ҫылӑхсене каҫарттарса, Турӑ умение куҫ 
ҫулӗ тӑкса асдӑ Type кӑмӑлне ҫемҫетер. Хӑрушӑ еут 
кунӗ хӑҫан пулассине никам та пӗлмест. А н р х  пирӗн 
кашнин ҫав сута тӑмалла. Ҫавӑнпа ҫылӑхлӑ ҫынсен 
ушкӑнӗн^е пулас мар тесен, шуйттансем сырса илнё 
ҫёрте пулас мар тесен, ҫылӑхсене каҫарттарӑр. Амин.

Свящ. Н. Кузьыинъ.
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