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%1я САМА! ЗАПОВВД ҪИ Н рН .

Ҫылахлӑ ҫынсем: ҫӑлӑнӑҫ ҫулӗ пит 
йывӑр, Турран заповйдсеневырӑна кӳмепи- 
рӗн вӑй ҫитес ҫук, тесе $ас-т,асах упке- 
леҫҫӗ. Апла пулсан ак пире Турӑ пит ҫӑ- 
мӑл заповйд парат. Вӑл заповйд ак ҫакӑ: 
„ҫынна хӗрхенекенсем телейлӗ, вӗсене Ту
ра хӗрхенӗ. Турӑ вӗеене Хай иккомӗш хут 
вилнисене те, ^ӗррисене те ҫак заповйд та
рах сут туса уйӑрма килсен хӗрхенӗ. р -  
нах та, ҫынна хӗрхенсе ыра тӑвассин^ен мӗя 
ҫамалтарах пултӑр? Пысӑк ӗҫсем, ырӑлӑх 
ӗҫёсем темиҫе тӗрлӗ; вёсен^ен хашин валли 
нысак хастар кирлӗ: хӑшин валли Тураран 
килекенвӑй-хӑват, тивлет кирлӗ; тата хаш ин 
валли урӑх тӗрлё вӑйсем те кирлӗ. Ҫавӑн 
пек йывӑр ӗҫсеи тата ^иркӳ ӗҫӗсем пур, 
вёсене те нумайӗте йе хайсем хатёрлен- 
мен пирки, йе вай ҫитмен тӑрӑх тума пуд-
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тарайжаҫҫё. Ҫынна хӗрхенме пултарайжан 
ҫын ҫук; ҫ ы н , хӑй ^ёрине хытармасан, ырӑ 
ӗҫ тума пултарат. Ҫынна ырӑ ёҫ тӑвакан- 
еем кирек хӑҫанта нужай, ҫаванпа вёсем 
пёри те Тура ҫынна хёрхенекенсене пурне 
те пама пулнӑ сӑвапсӑр йулжёҫ. Турӑ пире 
мёнле-жӗнле ырӑ ёҫсеж тужа хушат? Ак 
мӗнле ёҫсеж, итлёр: Incyc Христос тёнт,ене 
сут тума Еилсессён аЕ ҫапла Еалё: „Епӗ вы- 
ҫӑ 'бух есир Мана ҫитертӗр, ёҫес пилсе ӑш 
ҫуннӑ ^ух есир Мана ёҫтертёр, ҫул ҫуренё 
$ух  есир Мана хӑвар патара кӳртрӗр; ҫа- 
рамас пултӑж, есир Мана тужлантартӑр, 
^ирлӗ выртраж, есир пырса пахрӑр Мана; 
тӗрмере лартаж, есир Man патӑма пы тар“, 
тийё. (Me. 25, 85—36). Турӑ пире ак ҫак 
ы рӑ ёҫсене тужа хушат ёнтӗ. Пуринт,ен 
ытла ак жӗнтен тёлёнжелле тата: Вӑл епир 
хамара ҫывӑх ҫынсене ырӑ ёҫ тунипе пур
не те Хӑйне туна выранне хурат. Ҫавӑнпа 
Вал Хӑйӗн харуша сутӗн^е ырӑ ёҫсем ту- 
нисене калё: ят>ан калатап сире: есир вал 
ырӑлӑхсене ҫак Ман Еёҫён тавансент,ен пё- 
риншён турар, вал Маншан тупи пул^ё“,



тийӗ. Ҫапла ннре Ҫӑлакан Христос еппр ха— 
мара ҫывах ҫынсене ырӑлах катартннне, 
ппрӗн ҫав пёт,ӗк паряене Хӑй ҫпне нлме 
камӑл тават. Ҫакан хыҫҫан йепле хы та, 
т,ул пек т,ӗре Христос сӑмахӗсене аса плсе 
хӑйне ҫывах ҫыяна пулӑшукӑтартнӗ? Хри
стос сана Хӑйӗн ӳтне ҫиме панӑ, халӗ те 
парса тӑрат, йепле ёнтӗ Бӑл пӗр татӑк ҫа- 
кар ыйтсан паман Ӑна? Йепле есӗ сапшӑн 
асан курса ӗмёрлӗх вилём куркпне ӗҫсе, 
Хӑй йунпе ӗҫме панӑ Христоса пёр курка 
спвё шыв паман? Йепле есё хӗрес ҫпит,е па- 
таланса вилсе сана ёмёрлӗх пурӑнаҫ, пӗ- 
лӗт ҫият^е рай алӑкне уҫса панӑ Хрнстоеа 
ху алакна уҫса ҫуртна кӳртмӗн? Турӑ сана 
савӑнӑҫпа т,анлӑх тумтирӗ тӑхантарт,ё, есӗ 
Ана сивӗре ҫарамаспа пёрех, ҫӗтӗк тумтпр 
таханса ҫӳренине курсан, ху ҫуртна илсе 
кӗрсе питӗ тумтир тӑхӑнтарса йаманп ва
ра? Турӑ сана емӗрлёх ҫылӑх внлёмӗн^ен 
^ёртсе тӑратрё, Вал халё вилес пек т,прлӗ выр- 
тат, есӗ Ана т>ӗрӗлие пулӑшмӑн-и вара? Тура 
сана тамӑк тнмёрталлпсен^енхӑтарса ӗмёр- 
ӗмӗрлёхех ирёкекӑларпа, есо Анахалё тӗрме-



реҫы хара  лараканскере пырса пахмӑн-и ва
ра? Вӑл ҫылӑх.шсене салаешан тамак тӗпне 
анна вӑтанмаре, йепле ееӗ Уншӑн тӗттӗм 
терпене кайма ватанӑн? Тен есӗ: ку ырӑ 
ӗҫсем пуйансене, сыввнсене тпвӗҫлӗ; Тура 
уншан пысӑк сӑван пама пулнӑ пулсаи та, 
манӑн ана тума вай ҫитеймест ҫав, епӗ хам та 
т,ухӑн, сыва мар, ҫарамас ҫӳретзп тесе шу- 
хӑш лан. Ҫаила шухашласа анпӑш ӑрхан, тӑва- 
нӑм! Тура санран осӗ тума пултарайман- 
нпне ыйтмаст. Нумайне таваймасан, сахал- 
не ту. Уннн ӳтпе ырӑ тӑваймасан, тунне 
ы рӑ тума тарӑш. 1]уп ӳтрен нумай наха- 
рах, ҫанах та ана пулӑшма нуйанлӑх та, 
нумай вай та кирлӗ мар. Ху тавану ^ӑн ҫул- 
тан парӑнса, урӑх суйа ҫулсемпе кайнине, 
1исуе Хрпстос хушна пек пуранманнпне 
курсан, ырӑ т,ӗререн йуратса, |кётлесе ӑна 
^ӑн  ҫул ҫпне кӑларса йар. Пӗлмен ҫынна 
курсан ана тДнлаха, ырра вёрент; хана ҫы- 
вӑх ҫынпа унан пӗр-пӗр йывар ӗҫӗнт,е 
вахӑтла ыра к а н а т  нар; хӑй сисмен усал- 
тан  сыхланна хуш, уншан Турра кёл-ту; 
вӑл хуйха ӳксен лӑплантар; хана усал ту-



сан усала хирёҫ усалпа ан тавӑр, пётём ^ё- 
рӳнтен каҫар ӑна. Ҫак ыра ёҫсен^ен пёрне 
те таваймӑп-и вара есе? Хана сывах сын- 
шан кёл-тума, вал сана ҫплентерсен каҫарма» 
ӑна ыра сунма, хёпертекенсемпе пёрле хё- 
пертеме, йёрекенсемпе-пёрле йёме пултарай- 
ман-и вара есе? Уса л а хирёҫусал тумасӑр^а- 
тайман-и? Ҫапла Турран пёлёт ҫпн^е ырӑ 

ёҫсемпеырӑ самахсемшӗвҫеҫ мар, ҫыннаыра 
суннашӑн та, унан хуйхпне кура унпа пёрле 
куҫҫулё кӑларса хуйхӑрнӑшӑн та саваппур. 
Ҫакан ҫинтфн таса 1овакйепле калат: „епё 
хурлахла ҫынсемшён йёместём - вара, 
т,ухансемшён ман т,ун хуйхармаст-'р?* 
тет. Пёлёт ҫпвт,е куҫҫулёшӗп т е ,' пёр 
ҫынна* хёрхенсе,д куздан са  сывланашӑн 
та сӑвап пулас пулсан, мён тёрлё саван 
пулёшп вёсем ҫумне тата самахсем, ёҫ- 
сем хушас [пулсан? Тура калана: ҫынна 
хёрхенекенсем телейлё; вёсене Тура та хёр- 
хевё“, тенё. Ҫыпна хёрхенекен ҫынсем ҫав 
ҫавапа камран илёҫ? Вёсем ӑна ҫынсен^ен 
те илеҫ, нуринт,ен ытла Турӑран нлёҫ. Ту
ра Хай пысак ӑслӑ тарах ҫынсем хушинт,е 
Хай тнвлетне уйрат: ннкама та Хай тпв-



8 —

лет>ёсӗр хӑвармаст, тата никама та петӗм 
хастарсене памаст. Ҫавӑнпа хашё пуйан— 
ӑсё ҫук; тепри ӑслӑ,—ант>ах вӑйё ҫук, т,ир- 
лӗ; хӑшё вайлӑ т а —йалта халӑх хушшин- 

т,аплӑ пурӑнаймаст; хӑшне тата халах та 
й у р атат— хӑй т>ухан. Ҫапла тендере пурин- 
х,ен те ҫителёклё ҫын пӗрте ҫук: пурпнте 
мӗнрен то пулжн ҫитменни пулат. Пёр Турӑ 
авгр х  пур ыралӑхран та тулахла: „Вал Хай
не етем алл1шт,ен пулнӑ ёҫе ыйтмаст; Унӑн 
нюгёнрен те ҫитменниҫук, т,ёрёлёхе те, сыв- 
лӑха  та иурне те Вал Хай парат" (Дйян. 
17, 25). Кирек каж та хӑйне ҫывах ҫын пу- 
лашнисёр пуранаймаст. Ан^ах камран кё- 
тё  вал ана?—Хай кама ^ас-т,асах пулашса 
танӑ, ҫавӑнтан кётё. Епир хамар ҫынсене 
ы ралӑх катартсассан, хамар та вёсент,ен ыра- 
л ӑх  кётме пултаратпӑр: ху ҫъгана жён та- 
ватӑн, вёсещпн те ҫавнах кет. Ҫавӑнпа 
Incyc Христос та: „ҫынна йепле виҫепе ви- 
ҫёр, хавара та, ҫав виҫепех виҫёҫ", тет 
(Лук. 6, 38): Тата хӑш т,ухне 11К йенле пу
лат: ҫынсем хӑйсен ҫннна ыра ёҫ тӑвасси 
килжен майёпе, йе вӑй ҫитмен тарах, ҫын- 
л а  хёрхенекен ырӑ ҫыннах пулашу к |рей-



меҫҫё. Ҫакан пек т,ухне вёсен ҫапах та па- 
шарханас пулмаст, мёншён тесен ҫынна хер- 
хенекен ҫын пирён пулашушӑн хыпмаст; 
ана ҫынна хёрхепекенсене саван пама пул- 
на Христос, кирек хаҫантапулаш сатӑрат: ку 
тёнт,ере вёсене мёнле хӗн-хур йе инкек-син- 
кек нуласран пуринт,ев те Хай Хатарса тӑ- 
рат, Унӑнкёскелсе ҫитнё пуранӑҫнете Хай 
пулашса тӑрат. Давид пророк ун ҫип^ен 
ҫапла' калат: „туухӑн, мӗскӗн ҫынсемшён тара- 
шакан ҫын телейлӗ, Турӑ та ӑна хёнрен 
хӑтарса тарё, унап пурӑнӑҫне те сыхласа 
тарё. Вӑл ҫын ҫёр ҫинт,е телейлё пулё, Тура 
ана тӑшманёсем аллпне панё“, тет. (Пс- 40, 
2, 3). Ҫапла ҫынна хёрхенекенсене ку тён- 
т^ере те Тура сыхласа усрат, л е т  тӗнт^ере 
те вӗсене пысак сӑвап кётсе тӑрат. Турӑ 
Хӑйён iapym a сутёнт,е калё: „Епё выҫа т,ух 
есир Мана ҫитертёр, ёҫес килсе ӑш ҫунна 
т,ух ссир Мана ёҫтертёр, ҫул ҫуренё ^ух, 
есир Мана хӑвар патӑра кӳртрёр; ҫарамас 
пултам, есир Мана тумлантартар, тррлӗ 
выртрӑм, есир нырса нӑхрӑр Мана; тёрмере 
лартам, есир Ман патӑма пытӑр.... р н  кала-
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тӑп сире: есир вал ырӑлахсене ҫак Маи 
кӗҫӗн тӑвансент,ен пӗриишӗн турар, вал Ман- 
шӑн туни пулт,ё. Вёсем вара ёмёрлёх 
пурӑнӑҫа кёрӗҫ“, тине (Me. 25, 34, 35, 36, 
40, 46). Ҫъгнна хёрхенмеп ҫынсене сут тӑ- 
васса та пёр хёрхенмесёрех сут тавёҫ. Вё- 
сене Турӑ хӑйён харушӑ сутёнт,е ак ҫапла 
валё: „ей ылханлисем! шуйтан валли, унан 
ангёлёсем валли хатёрлесе хунӑ ёмёрлёх 
вута кайӑр Маи патамран, Енё выҫа т,ух 
есир Мана ҫитермерёр; ёҫес килсе аш ҫуннӑ 
т,ух есир ӗҫтермерёр Мана; хавар патӑра 
к|ртмерёр; ҫарамас пултӑм, есир тумлантар- 
марар Мана; ^ирлӗ выртрӑм, тёрмере лар- 
тӑм, есир Мана пырса пахмарар.... ^ ан кал а- 
тап сире: есир вал ырӑлӑхсене ҫак Май 
кӗҫён тавансент,ен нёриншён те тумарар, вал 
Маншан туманни пулт,ё!“.... тийе. Кусем вара 
ёмёрлёх асана кайёҫ (Me- 25, 41, 42. 43,45, 
46). Тавансем, илтрёр-и ёнтё ҫылӑхлӑ 
ҫынсене Тура йепле сут тумаллине. Вё
сем хӑруша, усал вырӑна асапланма кайёҫ. 
Тата пурин^ен ытла Тура вёсен асапнених- 
ҫан та, нёринёине те ҫемҫетмё, ҫӑмӑллатмё,
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нихҫан та улаштармё, ёмёр ёмёрех ҫапла йулё 
вара вӑл. Тӑвансем, тӳрс Тӳре Христос ҫылӑх- 
лӑ ҫыпсеве мӗн кётсе тйнине пире ёлёкех 
каласа катартпӑ. Ҫавӑнпа есир те ҫав вырӑ- 
на Еайасран пит хытӑ сыхланса тӑрӑр, ҫын- 
на хёрхенме хушакан заповйде: ку кирлё 
мар-ха, ҫулти патш алаха ыралах ёҫёсем- 
сӗрех кёме пулат, тесе шанса ан пурӑиар. 
Ҫук, тавансем, ҫак ырӑлӑх ёҫӗсене Турӑ 
пуринт>ен малтан, нуринт,ен те ытларах 
шыраса илӗ, сут тавасса та ҫак ӗҫсем та
рах сут тавё. Таванеем! епир те малалла 
пур ҫынна та хамар пёлнӗ пек, вай ҫитнӗ 
таран ыра тума тӑрӑшар. Йенле пулсанта 
ҫынна пулӑшма май килсен, пулӑшмасӑр 
хӑвармӑпар. Сӑваплӑ Августин ҫынна пула- 
шасси ҫин^ен ак ҫаила каласа верентет'- 
Есё Турӑ ханхи умёнт,е ыйткалаеа таракан 
мӗскӗн ҫын, санран ыйтакан мӗскӗн—саиа 
уҫса куртекен алак“, тет. Ҫапла есӗ хӑвӑн- 
таи ыйтакансене йепле пахса йаран, сана 
та Тура леш тён^ере ҫаван пекех пахӗ: ӑна 
есё ^исласа йарсан, Тура та сана хайён 
иатшалӑхён^е ^исра усрӗ; ӑна хӑваласа



йарсан, сада та Тура пӗлӗт ҫи н р н  хавала- 
са антаре, амин.
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