
Кратюя ев'Ьд’Ь т я  о вновь наз^ченномъ  
на Симбирскую каеедру Преоевященномъ 
Гурш, его п р и бь те и слово, сказанное имъ 
въ Симбирекомъ каеедральномъ еобор^ 16 

мая 1904 года.

На чувашскомъ языкгь.
Кӑҫал аарЪль уйӑхӗе^е ^иркӳсене пӑхса тара

кан Свят-Ьйшш Синод: 'Цӗмпӗрти A pxiepeae Ни- 
кандра Вильнава куҫарас, Самарти Apxiepefie Гу- 
ргйе ун вырӑнне ^ӗмпӗре куҫарас тесе Патшана 
хут ҫырса панӑ. Патша вара апрЬлӗн 23 кунӗнт}© 
ҫав хут ҫине „вӑл ӗҫ пултӑр“ тесе алӑ пуснӑ.

Иирён ҫӗнӗ A pxiepea Гур1й вӑл Хусан хули ҫын- 
ни, священник ывӑлӗ; монаха кӗрит^ен вӑл Сергш  
Буртасовскш йаглӑ пулнӑ, халӗ вӑл 58  ҫулта. Вӑл  
Хусанти Духовный Академ1ара вӗреннӗ; ҫавӑнта 
вӗреннӗ 'ҫухнех 1871 ҫулта вӑл монаха кӗнӗ. 1872  
ҫулта ӑна монах священник феромонах) тунӑ. Ака- 
дем)ара вӑл аван вёренсе тухнӑ. Вӗренсе тухса- 
нах 1872 ҫулта 16 йонре ӑна Сибирти Иркутск 
йатлӑ хулари Духовный Семинар1яра вӗрентекен 
туса йанӑ. 1877 ҫулта ҫав хуларах Духовный учи- 
лищере пуҫлӑх (смотритель) тунӑ. 1879 ҫулта ӑна 
аслӑ iepoMOHaxa (Архимандрита) кӳртнӗ. 1880  
ҫулта Иркутск таврашӗн^и тӗрлӗ халӑхсене суйа 
тӗнрен т}ан тӗне к^ртме тӑрӑшакансен (мисщя)
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суҫлӑхӗ тунӑ; унтан вара Сибиртех Благове
щенск йатлӑ хулари Духовный Семинар1яра пуҫлӑх 
туса хунӑ. 1885 ҫулта 11 майра С вятейтш  Синод 
суйланӑ тӑрӑх, Патша хушнӑ. тӑрӑх Гурш Архи
мандрита Сибирте Камчатка Арх1ерейӗ туса хунӑ. 
1892 ҫулта ӑна вара Самара куҫарнӑ.

ГГирӗн Apxiepefi Гурш Сибирте вумай пурӑнса, 
унта суйа тӗнпе пурӑнакан тӗрлӗ халӑхсене пай- 
тах курнӑ; ҫав Христос тӗнне пӗлмен тӗрлӗ 
халӑхсене 15ӑн тӗне кӳртесшён нумай асапланнӑ, 
вӗсене мӗнле майпа Турӑ йенне ҫавӑрассине лайӑх 
вӗренсе ҫитнӗ, ҫавӑнпа вара ӑна кайран Самара 
куҫарнӑ. Самар губернин^е те вырӑссее^ен пуҫее 
тата тёрлӗ халӑхсем нумай: ^ӑвашсем, ирҫесем (мор- 
двасем), мӑкшӑсем, тутарсем, арсем (вотяксем) пур, 
ҫавӑн пек тӗрлӗ халӑхсем унта пурӗ 102,761 т)ун, 
тӗне кӗменнисем 18,717 здн; тӗне кӗмен т)ӑвашсем 
4 ,6 7 2  -дун, вотяксем 3 48  тдун. Магомет тӗнӗпе пу- 
рӑнакансем 8,841  туун.

Самар губернин^е 12 ҫул пурӑнса Гурш Епископ 
ҫав халӑхсене нумайӗшне Христос тӗнне кӳртсе, 
цӑн Турра пёлекен тунӑ, пурин^ен ытла вӑл унта 
■дӑвашсене пит нумай вӗрентсе усӑ кӑтаргнӑ. В ӗсене  
лаййх ӑнлантарса вӗрентес тесе вӑл свящ енниксене, 
д1аконсене, псаломщиксене, учительсене 'дӑвашсен- 
'ҫенех вӗреннисене кӳртнӗ, 'ҫӑваш йалӗн^е ӑ ҫ т а р р к ӳ  
пур, унта халӗ пур ҫӗрте те священник 'дӑваш. Унта 
вӑл тщркӳре кёлӗсене йалан ^ӑвашла тума хушнӑ, 
школасен-де ^ӑн тӗн ҫин-ҫен, Турӑҫин^ен |йваш ла кӗ- 
некесемпе -ҫӑвашла вӗренттернё. Ҫӗнӗ р р к ӳ сем  
тусан вӑл пур ҫӗре те хӑй кайса освящат тунӑ;
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'дӑваш йалне пырсан тщркӳре вуласса та, йурлас- 
са та 'ҫӑвашла вулама, йурлама хушнӑ, священник- 
сене те 'зӑвашла кӗл-тума, т&вашла вӗрентме хуш- 
нӑ, ^йвашла вулама, йурлама пӗлмесен йуратман. 
Тата вӑл 'ҫӑвашла кӗнексем ҫаптарма пит тӑрӑшнӑ, 
ҫавӑниа вӑл священиксене вырӑсла кӗнекесене 
^ӑвашла куҫарса ҫырма хушнӑ, хӑй патне ■дӗне 
т)ӗне илсе, кам мӗн ҫырассине хӑйех кӑтарта кӑтар- 
та панӑ. Ҫапла вӑл тӑрӑшнипе унта аслӑрах свя- 
тойсен пурӑнӑҫӗ ҫин^ен ҫырнӑ, ^ӑвашла кӗнеке- 
сем пайтах кӑларнӑ.

Самар 'ҫӑвашӗсем халӗ ӗнтӗ, ӗлӗкхин^ен шухӑшла- 
сан, йӑлтах улӑшӑвса кайнӑ. Гурш Apxiepefi пыри^- 
-ден вӗсем унта ^иркӗве те пит сахал ҫӳренӗ, атщ- 
сене те вӗрентме паман, пур ҫӗрте те т$к тувӑ. Гурш  
Епископ цӑвашла кӗл-тума хушсан вара ^иркӗве 
те хӑйсемех пыра пуҫланӑ; халӗ ӗнтӗ унта пур те 
■рркӗве ҫӳреҫҫӗ, хӑш  хӑш ҫӗрте р р к ӗ в е  шӑнӑ- 
ҫайми халӑх nbipaf, пурне те т)йвашла йурлама вӗ- 
рентсе пӗтернӗ, хӑш -хӑш  'ҫиркӳсен^е кӗлӗре пур 
те йурлаеа тӑраҫҫӗ. Пысӑкрах йалсен-ge нур ҫӗрте те 
школасем тутарнӑ, хӑш ҫӗрте арҫын-а^асем, хӑш  
ҫӗрте хӗр-ат;асем вӗренеҫҫӗ. Йалсене ҫӳреме тухсан, 
вӑл пур школасене те хӑй кӗре кӗре пӑхса гух- 
нӑ, а'дасене йалан 'ҫӑвашла вулаггарса, йурлат- 
тарса пӑхнӑ, вӗсен^ен 'ҫйвашла кӗлӗсем ыйтнӑ.

Хӑйсемшӗн тӑрӑшнине кура ^ӑвашсем те пит йурат- 
нӑ ӑна, вӑл пы рассадемпек савӑнса ат}и-пӑт}и аш ш ӗ- 
не кӗтнӗ пек кӗтсе тӑнӑ. Гурш A pxiepefie Самар- 
тан куҫараҫҫӗ тенине илтсен, 'дӑвашсем пӗтӗмпе 
хуйха ӳкнӗ. Самар губерниями 'ҫӑвашсвященниксем
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калаҫҫӗ: хӑйсен йуратвӑ ApxiepeBe Самартан куҫ- 
малла тенине илтсее, 'ҫӑвашсем a-ga аек уласа макӑра 
пуҫларӗҫ, теҫҫӗ. Самар ^ӑватӗсем  вӑл тувӑ ырӑлӑха 
ӗмӗрте те манас ҫук, а-дисен а^исем те асйнӗҫ ӑна, 
мӗншӗн тесен вӑл вилӗм тӗттӗмӗн^ен ^ӑн ҫутта 
кӑларса хӑварнӑ вӗсене.

Кунти 'дӑвашсем те ҫавӑн пек ApxiepeB кил- 
нӗшӗн Турра нит тав-тумалла: ^ӗмпӗр губернин- 
'ge те 'дӑвашсем uyp ҫӗрте те 'дӑв тӗне хытах 
тытса. тӑраймаҫҫӗ-ха: Магомет тӗнӗ майне кайнисем 
те нумай, тӗне кӗмевнисем те пайтах, тӗне кӗнисем 
'дӑн тӗне каллах пӑрахнисем те пур, тӗне кӗрсе 
^иркӗве ҫӳрекенсем те ӑҫта вӑрттӑн, ӑҫта кӗретех  
суйа тӗнлӗ ҫынсем пек пурӑнаҫҫӗ: т^ксем тӑваҫҫӗ, 
йумӑҫа ҫӳреҫҫӗ... Гурш Еаископ пирӗв патӑмӑрта 
та ^ӑваш сеее йуратмалла пултӑр. ӑна еумайт^ен 
ӗҫлеме Турӑ сывлӑх патӑр.

Майӑн 15 кунён^е Гурш ApxiepeB ^ӗмпӗре килсе 
ҫитре; вӑл ирхине 10 сехетре пароходпа кил^ӗ. Вӑл  
килнӗ ҫӗре, хирӗҫ тухса илме, Атӑл хӗррине 
пристань ҫине темӗн ^ухлӗ халӑх тухса тӑ^ӗ: 
Губернатор, унӑн помощникӗ (Вице-Губернатор), 
хула нуҫлӑхӗ (Городской Голова), ытти пур аолӑ 
начальниксем те, хулари аслӑрах священниксем те, 
пур те тухрӗҫ. Пароход ҫиге пуҫласанах, хулари  
пӗтӗм г§иркӳсен,де 'дан ҫапа пуҫларӗҫ. Пароход ҫин- 
■ден тухсанах. вӑл пурне те пиллерӗ те, унтан тӳрех  
собора кайрӗ. Соборта хулари пур священниксем те 
вӑл пырасса ризасем тӑхӑнса кӗтсе тӑ-ҫӗҫ; ^иркӳ 
туллийех халӑх пухӑннӑ-^ӗ. Вӑл пырса кӗрсевех, вара 
кӗске молебен кӗлли турӗҫ. Молебен пӗтсен A pxi-



ерей халӑха пиллерё те, уетан хӑй ҫуртне кайрӗ. Вӑл1 
пыиӑ ҫӗре унта малтан пур аслӑ начальниксем 
те, пур священниксем те пырса кӗтсе тӑдӗҫ, вӑл 
ҫитсен вара ӑна ҫӑкӑр-тӑварпа хирӗҫ тухса ил^ӗҫ. 
Тепӗр кунне 16 майра Троица кунӗ Соборта тщ 
малтан литурпя кӗлли турӗ. Собор диркӗвин вӑл 
кун престол праҫникӗ. Вӑл кӗл-тунине илтме ҫав 
кун Собора халӑх пит нумай пухӑннӑ-дӗ. Кӗлӗ 
пётсен кайран, вӑл халӑха ҫапла вӗрентсе каларӗ:

Канӑҫлӑх пултӑр сире! (loan. 20 , 2 1 ) .
Ей манӑн Турӑ йа-ҫӗпе йуратнӑ тӑванӑмсем!
Хали-эден ееир курман-илтмен ҫын мар епӗ. 

1895 ҫулта, ҫак Турӑ сыхласа тӑракан хулара А р- 
xiepefi Варсонофш вилсен, епӗ ӑна кӗл-туса пы- 
тарма килтӗм; унӑн ырӑ йадӗ ӗмӗр асӑнмалла пул- 
тӑр: вӑл мана нуиай ырӑлӑх турӗ, ҫамрӑк ^ух вӗ- 
ренме, ҫын ҫине кӗме пулӑшрӗ, вӑл манӑн ,дӑн 
йуратнӑ аттем-дӗ. Ҫавна пытарма килсен. есир 
мана ун хыҫӗн^ен ҫакӑнта Apxiepefie хӑварма пит 
ӗмӗтленсеттӗр. Епӗ сире ун дух: диркёвӗп аслӑ 
пуҫлӑхӗсем хушсан, манӑн кунта куҫма кӑмӑлӑм 
пур, тесеттӗм. Андах Турӑ есир ӗмӗтленнине ун ■дух 
ҫитермерб, халӗ, пӗр тӑхӑр ҫула йахӑн иртсен, тие 
ҫитердё. Х алӗ те епӗ сирӗн кӑмӑла ваймалла пу- 
лайӑпин-дӗ! Вӑхӑт пур йапалана та улӑшӑнта- 
рат, ҫынна та пёр сӑн-сӑпатран андах мар, хӑш  
дух -дун тӗлӗш ӗнден, кӑмӑл тӗлӗш ёнден те улӑ- 
ш ӑнтара!: тен есир те, епӗ те ҫак тӑхӑр ҫул хуш - 
шинде пайгах улӑшӑнтӑмӑр пулӗ. Ҫапах та, тӑ- 
ванӑмсем, епӗ ӗлӗк те, халӗ те сирӗн пата, ман



алла Турӑ панӑ пӗтӗм ^ӗмпӗр халӑхӗ патне, йу- 
ратулӑ кӑмӑлпакилтӗм, арх1ерейсен, священниксен 
П уҫлӑхӗ Аслӑ Арх1ерей Христос вӗрентсе хуш са х ӑ -  
варнӑ пек, пурсӑра та сире канӑҫлӑх сунатӑп: ҫак 
Турй ҫуртне канӑҫлӑх пултӑр, ҫак хулана канӑҫлӑх 
пултӑр, манӑн ҫӗнӗ халӑхӑмӑн пур хулисене те, 
пур йалӗсене те канӑҫлӑх пултӑр, аш ш ӗ-амӑш ӗ- 
сене, а'ди-пй'дисене те канӑҫлӑх пултӑр; Христос  
тӗнӗпе тӑракаесене те, вӑл тӗне кӗрейменнисене 
те канӑҫлах пултӑр. Ку таврара -дӑн тӗне кӗрей- 
менеисем те сахал мар.

Ҫак 'диркӳре манӑн 'ди малтанах, престол праҫ- 
ник кунӗ, пит аслӑ праҫник кунӗ кӗл-тумалла nyjg- 
'дӗ. Пайан, Х ристос халӑхӗ Святой Сывлӑш апо- 
столсем ҫине анниее, апостолсем урлӑ пӗтӗм тӗн- 
-дери ӗненекеесем ҫине аннине асйнса праҫник тӑ-  
ват. Пайанхи кун Христос халӑхӗ Турӑ тивлетне 
илсе ҫӗнелеӗ, вӑл тивлете халӗ тӗрӗс ӗненекен- 
сем таинствосем тӑрӑх илеҫҫӗ; таинствосен'де иле- 
кен Святой Сывлӑш тивле'дё пире тасатат, вӗрен- 
тет, Турӑ умён'де тӳрре кӑлараФ. Епир Турӑ а'ди- 
сем, тӗне кӗнӗ 'дух Турӑран ҫ-уралнӑ (Ioae. 1, 13), 
тӗне кӗрсен епир Тура йевӗрлӗ пулнӑ, ҫавӑнпа 
пирӗе пурӑнасса та Турӑ йевӗрлӗ, Турӑ хушнӑ 
пек иурӑнас пула1!. Ҫынна Турӑ 'ди малтан пул- 
тарнӑ т,ухеех ыгти 'дунлӑ йапаласем пек пултар- 
мав, Х ӑй йевӗрлӗ туса ырӑлатнӑ, ҫавӑвпа та пирӗн 
кирек хӑҫан та, пур ӗҫре те 'дуна, ш ухӑш а тасат- 
ма тӑрӑш ас пулаФ; ан'дах апла пурӑнма тытӑнсан, 
ура йарса пусмассерен, епир ҫылӑха кӗрсе пӑсӑлни 
'gapaf. Турӑ етеме ҫылӑхсӑр пултарнӑ, ан'дах



е м пурӑеа киле ҫылӑха кӗрсе пӑсӑлнӑ. Ҫылӑха 
кёресси пирӗн йепле нуҫланса, ӑҫтан пуҫланса 
кайеине есир хӑвӑр та пӗлетӗр. Ҫыннӑн пӗр пӑ- 
еӑлнӑ шухӑш ӗ ӑна ырӑ ӗҫ тума р р м а  мар,— 
тӳрех ӑна усал, ҫылӑхлӑ ӗҫ йеннелле туртат; ун 
ҫи н р н  Турӑ ырӑлӑхӗпе пит хӑватлӑланнӑ ҫын- 
сем те пур те калаҫҫӗ, Павел апостол та хӑй -  
не ҫылӑх аптӑратни ҫи н р н  калат (Рим. 7, 
1 8 — 24). Кирек йепле пулсан та, пирӗн ҫылӑха 
пӗтерме тӑрӑшмалла, ӑна хирӗҫ тӑмалла, пӗтӗм 
вӑйпа тӑрӑшса уитан тармалла, а н р х  хамӑр вӑй 
ҫине кӑна шанмалла мар, Святой Сывлӑш х ӑ в а р  
пулӑшнипе тӑрӑгамалла: Святой Сывлӑш ан 'рх  
ҫылӑха ҫӗетерме пултарат.

Етем ку-тдухнехи пек пӑсӑлса ҫитни, ахӑр, ни- 
хӑҫан та пулман пулӗ: харпӑр хӑй п ур ӑн ӑҫӗн р  
те, ҫемйере те, халӑх хуш ш и н р  т е —пурӑнӑҫпа 
савӑнакаини ҫук, пур те пурӑнӑҫ пӑсӑлнине курса 
тӑраҫҫӗ, пур те пурӑнӑҫа хурлаҫҫӗ; ҫавӑнпа пур 
ҫын та ҫӗткелеиекеп, ҫиленекен, хуйхӑракае пул- 
са кайнӑ, пёр май ҫиленсе ҫӳренипе р р л ек ен  
пулса кайнӑ, ҫавӑн пирки ҫынсем хушгаии-де, ха- 
лӑхсем хуш ш и н р темӗн ^ухлӗ инкек, усал тухса 
тӑра4, вара ҫынеен пӗр-пӗрин хуш ш и н р канӑҫлӑх та 
пӗтет. Пурӑнӑҫа мӗпле майпа тӳрлетес-ш и, тесе 
тӗрлӗ май шухӑшласа пӑхаҫҫӗ, а н р х  вимӗн туса та 
майа кӳреймеҫҫӗ. Нумай ш ухӑш лаҫҫӗ, пӗр кирлӗ 
йапала ҫи н р н  а н р х  темӗншӗн шухӑшламаҫҫӗ, вёсен 
пуҫне вӑл темӗншӗн килсе кӗмест; вӑл йапала— 
пӗтӗм усала кӑларса тӑракан— ҫылӑх. Ҫылӑха пӗ- 
терме тӑрӑшсан, т ӗ н р р е  пур усаллӑх та хӑйех пӗ-
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тӗ-цӗ. Ку-^ухвехи халӑх темӗв тӗрлӗ ҫылӑха кӗр- 
се пурӑна!1. Тӗе^ере ҫылӑх вуҫлаввӑравпа ҫын- 
сем Турӑ умӗв^е йалавах ҫылӑха кӗвӗ, хӑш  ijyx- 
ве тев ха^хив-ҫев те ытла ҫылӑха кӗвӗ пулӗ, за
вах та ӗлӗкхи ҫывсем ҫылӑх тусав, ӳкёввӗ, Турӑ 
умӗв^е хӑйсем айӑпливе, таса маррине пӗлсе, све
се тӑвӑ, хӑйсен усаллӑхве лайӑха хуракав ҫыв 
пулман; вулеав та, ^ӑв Турра ӗвевмев суйа тӗв -  
лӗ халӑхсев хушпшн^е ав'дах вулвӑ.. К у-^ухве 
ӗвтӗ ҫывсем хӑйсем ҫылӑха кӗвиве авав йапала^ 
вырӑвве хурса, вӑл тёнще вӑй-хӑващ ёсемпе, пулаҫ- 
ҫӗ (Кол. 2, В) теҫҫӗ; ҫылӑх тувиве, вӑл усал йа- 
вала мар, увсӑрӑв ҫыв вурӑваймаст, вурне те ту- 
ма fiypaf, теҫҫӗ. Ку 'ҫухве хӑш хӑш  вӗреввӗ, ӑс-  
лӑ тийекев ҫывсемех, тӗрлӗ йавала ҫинцев шу- 
хӑшла шухӑшла усал тувиве, ҫылӑха кӗвиве тӳ- 
рех авав йавала вырӑвве хураҫҫӗ, апла пурӑвсав 
ҫывсем кайрав кайран пит ӑсла тухса каймалла, 
теҫҫӗ. Ҫавӑв пек. вурйвӑҫра вара ^ӑвах та Турӑ 
див^ев те, тёв’деве Турӑ тытса тӑви ҫивцев те, 
ҫыв Турра пӑхӑвса тӑрасси ҫив^ев те ш ухӑш лас- 
си ҫук. Ҫавла Турра хирӗҫ пырса, ҫывсем пӗтӗм- 
пех аптӑраса ҫитезҫӗ: ӑсрав кайаҫҫӗ, нимӗн тӑ.- 
ваймав йевве вумайӗшӗ вурӑвас килиесӗр хӑйсеве  
хӑйсем вӗлереҫҫӗ.

Ҫылӑхпа пӑсӑлвӑ ҫыв, ӑса кёрсен, пурйвӑҫа 
мӗвшӗв пурӑвмалла, йевле вурӑвмалла, тесе, ҫыв- ♦
ва Турӑ ӑслӑ, ирӗклӗ пултарвӑ, вӑл Туррӑв цӑв- 
лӑхве вӗлмелле, тесе шухӑшла пуҫласав, вара вӑл 
пурӑвйҫ мӗвшӗв ӑнмавввве пӗлег те, Турӑ йев- 
велле QaBapaaat,— ҫылӑха кӗрсе пурӑввӑ пурӑвӑҫа



тасат, тесе Турра йӑлӑнат; лён вилид'денех йалан 
шуйттан тума хушакан усал ёҫсене хирӗҫ nbipaf, 
вӗсене пӗтерме тӑрӑшаТ. Ҫыв Турӑ тивле^ӗ пулӑш- 
нипе ҫылӑхлӑ пурӑнӑҫа пӑрахса лайӑх пурӑнматытӑн- 
сав, унӑн ӑсӗ-ш ухӑш ӗ те улӑшӑна!': хал и ^ ен  мӑн- 
кӑмӑллӑ, хӑйне пит асла хурса тӑнӑ ӑсё, — Христос 
Турӑ ӑсне пӑхӑнса тӑракая пула!', мӗнле пурӑнмал- 
лине, Туррӑн -дӑнлӑхне ӑнлама пуҫлат, вара ҫын тин 
хӑйшӗн канӑҫлӑх тупат.^ӗри, Турӑ йенне ҫавӑрӑнитр- 
Ч1ен ҫылӑхлӑ ӗҫсемпе ан^ах савӑнса тӑнӑскер, Турӑ- 
па пӗрлешсен, дӗлхепе каласа кӑтартма ҫук савӑнат, 
апостол та: Турӑпа пёрлешекен, Турӑпа пӗр сывлӑш 
пулам, тевӗ (1 Кор., 6, 17) Ҫавӑн пек ҫынна 
йаланах Турӑ Хӑй ув патне ҫывӑххине, Хӑй йу- 
ратнине кӑтартса тӑрат; вара ҫыннӑн 'дӗри ка- 
нӑҫлӑх Tynaf .  Ҫыяиӑн ҫапла ӑсӗ те, 'дӗри те Ту- 
рӑ йенне ҫавӑрӑнсав, йалан Турӑ, Х ӑй вӗрентнё 
пек пурӑнма тӑрӑшсан, Турӑшӑн, ҫыншӑн, хӑй- 
шӗн мӗн тума кирлине йалан Турӑ мӗнле хушнӑ 
пек тума тӑрӑш сан, вара ҫыннӑн -дунӗ пур йапа- 
лана та Турӑ мухтавӗшӗн тӑва пуҫла1!, ӳт тӗлӗ- 
шӗв-дев мӗн кирливе те Турӑшӑн тӑва пуҫлат, 
ӗҫессе-ҫийессе те Турӑ мухтавёшӗн ӗҫсе-ҫийет  
(1 Кор. 6, 20). Ҫапла Турӑ умӗн-де мӗн тума кир
лине тусан, ҫыннӑн 'дунӗ вара савӑнса тӑракан 
пулат, канӑҫлӑх Tynaf .

Манӑн йуратнӑ, тйванӑмсем! Ҫакӑнта епӗ сире 
ҫӑлас тесе ӗҫлеме килтӗм, ҫавӑнпа сире ҫав ка- 
нӑҫлйха сунатӑп. Вӑл Христос нанӑ канӑҫлӑх, 
ӑна Вӑл пӗлӗт ҫин^ен илсе килнӗ, ҫав канӑҫ- 
лӑха кӳресшӗн Вӑл пирӗншӗн асапланса, хӗрес
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ҫин^е вшшӗ (Евр. 2, 4. 15), епир, — ApxiepeficeM, 
священниксем, ҫэв канӑҫлӑхшӑв ӗҫлекен ҫынсем 
(2 Кор. 5, 18), пире ҫав пысӑк ӗҫе туса тӑма Ту
ра Х ӑй суйласа хунӑ (Д4яв. 20, 28; Ефес 4, 11). 
Епир сире ҫав каеӑҫлӑх ҫин^ен каласа паратпӑр, 
Святой Сывдӑш хӑвацӗпе Турӑ умӗнт}е кӗл-туса 
тӑратпӑр. Турӑ хӑват)ӗпе ҫав канӑҫлӑха илнӗ ҫын- 
сем тӗнт}ере темӗн тӗрлӗ инкек-мӗн килсен те, пӑ- 
рахмаҫҫӗ ӑна. Тата епир пурсӑмӑр та пӗлсе тӑ- 
ракае тепӗр тӗрлӗ канӑҫлӑх пур: вӑл ҫынсем пӗр^ 
пӗринпе, йе ҫемйере, йе халӑх хушш ие^е, пӗр- 
пӗрне ҫшгентермесӗр, вӑрҫмасӑр, килӗшӳлӗ, туслӑ 
пурӑнни пула1!; Христос канӑҫлӑхӗ пултӑр тесее, 
ҫавӑ та кирлӗ, ан'дах вӑл хӑй тӗллӗн кӑна ҫынна 
телейлӗ тӑвайиас?. Тён'дере пӗр-пӗриепе вӑрҫма- 
сӑр, килӗшӳлӗ пурӑнакан ҫын сахал-и? Ҫапах та 
вёсем хӑш ӗ телейлӗ мар: йалан т|унӗ пӑшӑрханат, 
ҫиленсе ҫӳрет, хӑйне хӑй те йуратмас4, мӗншӗн 
тесен ахал, кӑна килӗштерсе пурӑнасси вӑл ^ун- 
шӑн сахал, ҫитмест: ӑна хӑш ӗ хӑш ӗ ырӑ йатлӑ 
пулас тесе, ҫынна йурас тесе ан^ах ирӗксӗртен кӑна 
туса тӑраҫҫӗ, ^ӗри йеплине унга пӗлме ҫук. Тйван- 
сем, ун нек канӑҫлӑх пултӑр теместӗп епӗ сире, 
Христос канӑҫлӑхӗ пултӑр, тетӗп. Святой Сывлӑш 
хӑва^ӗне канӑҫлӑх илсе пурӑнакансем телейлӗ: 
вӗсем ҫӗр ҫинт;е тӗрлӗ хуйхӑ курса нурӑннӑ ■дух- 
нех пӗлӗт ҫин^и савӑнӑҫа, ҫ^лти Аттемӗр Хӑйне  
йуратакансемшӗн хатӗрленӗ савӑнӑҫа кура пуҫ- 
лаҫҫӗ. Ҫав Христос канӑҫлӑхне илер. тесе хытӑ 
тӑрӑшар, Святой Сывлӑш Турра кӗл-тӑвар: Вӑл 
Хӑйӗн тивле^ӗпе пирӗн ^ӗрене тасаттӑр; канӑҫ-



лӑха пӗтерекен, пӗр-пёринпе ҫемйере, халӑх хуш - 
шин^е килӗшӳлӗ пурӑнма -даракан ҫылӑхлӑ ш ухӑ- 
ша пӗтертӗр.

Ҫынсем хушшин^е кавӑҫлӑх пултӑр тесе, пире 
усал, хён-хур ан пултӑр тесе, Туррӑн таса Амӑ- 
шӗ, Тивлетлё Х ӗр Mapia йалан пулӑшса тӑрат; 
Вӑл пире тӑван аннерен ытла йуратат, пире ҫӑ- 
ласшӑн тӑрӑшат. Епӗ Вӑл пирӗншӗн Турӑ умӗн-де 
хута кӗрсе тӑнине хытӑ ӗненетӗп, Турӑ ман алла 
панӑ ^ӗмпӗр халӑхне ҫӑлма та Вӑл пулӑшё тесе 
хытӑ ӗмӗтлеветӗп, ҫавӑнпа та епӗ кунта хам ҫи- 
т и ^ ен  ҫак Увӑн сӑвне ӳкернӗ турӑгаве (иконне) 
парса йатӑм, унпа епӗ пӗтӗм ^ӗмпӗр халӑхне пил- 
летӗп. Ку Турӑ Амӑшӗ иконӗ умён'де епӗ хам кӗл- 
тусан та, ман урлӑ ҫылӑхӗсене каҫарттаракан арам
еем ӗненсе кӗл-тусан та, Турӑ Амӑшӗ Х ӑй ырӑлӑх- 
не памасӑр нихӑҫав та хӑвармав. Кунта та ҫап- 
лах пултӑр. Амин.
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