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ХРИСТОС ҪУРАЛНӐ КУН ВӖРЕНТСЕ КАЛАНИ.

(-5  декабря).

Ҫакӑнта пухӑннӑ йуратнӑ тӑванӑмсем! Ҫӗр ӗҫлекен 
ҫын вӑрлӑхне акас умён анине малтан тислӗк тӑкса ҫем- 
ҫетет, унтан сухалат, сӳрет, вара тин хӑйӗн вӑрлӑхне 
идее тухат, ани ҫине пӗрт,ӗн пӗрт^ӗн сапат. Нумайах та 
вӑхат иртмест, ана симӗсленсе ларат; тата пӑртак тӑрсан, 
ӳссе ҫитнӗ тырӑ-тулли пуҫахёсемпе ҫёрелле усӑнса тара
кан пулат. Хуси ани ҫине савӑнса кайат, ӑна вырат, ва
ра ҫапса илсе тыррине пӳлмёне кӳртсе хурат.

Йуратнӑ тӑванӑмсем! Турӑ та ҫыннӑн т,ёрине Хӑйён 
сӑмахне вырӑнаҫтарас тӗлёшрен, ҫынна Хӑй йенне ҫавӑрас 
тӗлӗшрен ҫаплах тӑват.

Пирӗн тӗп-атте, Адам, ҫылӑха кёрсе т,ӗрине хытар- 
сан, Турӑран уйӑрӑлса усал ҫумне ҫыпҫӑннӑ. Вара т,ори 
тёттёмленнӗ майӗпе, хьггса ҫитнӗ гшрки, Турӑ сӑмахне хӑй 
ӑшне вырӑнаҫтарайми пулнӑ.

Адам ҫылӑхлӑ пулни унтан ҫуралнӑ ҫынсем ҫине 
пурин ҫине те куҫнӑ. Адам урлӑ пур те1 ҫылӑха кӗнӗ. 
Пурне те пёлекен Турӑ ҫын ҫапла ҫылӑха кӗрсе пырса 
йепле пулассине малтанах пӗлнё. Хӑй пултарнӑ ҫынсем 
райран т,унтан-вартан хурланса, ӗсӗкле-ӗсӗкле йёрсе, хай- 
сем пыракан ҫула куҫ-ҫулӗпе йӗпетсе пынине курсан, 
хӗрхеннӗ. Адам, ҫылӑха кӗнӗ пирки, унтан ҫуралас ҫынсем 
пур те ҫак Адам пек райа ӗмӗр ёмӗрех кураймалла мар 
пулнине пӗлсе, ҫылӑхлӑ ҫынна райа кёме, ҫав ҫухатнӑ 
ырӑлӑха илме май тупса панӑ. Вӑл вӗсене каланӑ: 
хӗртен Ҫураласси шуйтанӑн пуҫне ҫёмёрӗ, тенё. Апла ка- 
лани: акӑ, хёртен Ҫураласси шуйтана ҫӗнтерӗ, тени пу-



лат. Ҫапла каласа ҫӗр ҫине Христос .килессине кӑтартат. 
Хуйхӑллӑ ҫынсем ҫакна илтсен пит савӑннӑ: хӑҫан та 
пулин ҫухатнӑ ырӑлӑха тупӑпӑр, шуйтан аллинт,ен, ҫы- 
лӑх танатинт,ен хӑтӑлса ырӑпа пӗрлешӗпӗр тесе шухӑш- 
ласа хӑйсене лӑплантарнӑ. Адампа Ева ҫав ёҫ т,ас пулё 
тесе шухӑшланӑ. Хӑйсен ывӑл ат,а ҫуралсанах: акӑ Хай 
Турӑ калани ҫуралтД, пирӗн ҫӑлӑнас вӑхӑт ҫитрё, тесе 
савӑнеа ӑна Каин йатлӑ хунӑ. Каин тени Турӑ каланине 
тупрӑмӑр тени пулат. Ант,ах Каин ӑсне пӗлсе ҫитсен. 
вёсем кӗтни вӑл маррине пӗлнё. Турӑ йама иулнине 
урӑххине кӗте пуҫланӑ. Ҫавӑнтан вара Адамран ҫуралнӑ 
ҫынсем пур те ҫёр ҫине Ҫӑлакан килессине кётсе тӑнӑ. 
Турӑ Хӑйён пӗртен пӗр Ывӑлӗ ҫёр ҫине килессине ҫын- 
сем ан манТ)Т)ӑр тесе 'gac-'gacax вёсене Хӑй суйласа илнё 
ҫынсем урлӑ, тата паллӑсем урлӑ кӑтартнӑ: Хӑй каланӑ 
сӑмах Т)ӑнах пулассине астутарса тӑнӑ.

Ҫын хӑй патне аслӑ, пит т,аплӑ хӑнана кётнӗ т,ухне. 
ҫуртне-йӗрне тасатат. пуҫне-куҫне йакатат, таса тумтир- 
сем тӑхӑнат, т,аплӑ хӑнана ӑна тивӗҫлё т,испа хирёҫ тух- 

са илме тӑрӑшат.
Турӑ та Хӑйён пёртен пӗр Ывӑлне ҫынсем тивӗҫлипе 

йышӑн^^ӑр тесе вӗсене Хӑй Ывӑлё килессине кала-калах 
тӑнӑ, вёсен ӑшӗсене пусарах тӑнӑ.

1аков хӑйӗн пит,т,ӗшё Исавран Лаван патне тарнӑ т,ух- 
не ҫул тӑршӗне хуйхӑрса пынӑ. „Акӑ мана атте ырӑ 
сунса пиллерӗ, ырӑ курса пурӑнма халалларӗ. Ӑҫта ёнтё 
кунта, атте калани пултӑр? Иепле вӑл вырӑна килтёр? 
Каҫ пулса килет. Йӗри тавӑра никам та ҫук. Мана йулташ 
ҫак хам тавӑра выртакан т3улсем ан^ах. Ҫитменнине атте 
кил ҫуртёнт3ен тухса кайатӑп. Ҫын патенте тепле пурӑн- 
малла пулӗ, темӗн темӗн курмалла пулӗ. Унтан тата та
кам кулли пулмалла. Тискер кайӑк— мӗн тухӗ те. мана 
пӗтерӗ. Ҫак пушӑ хирте мана хута кӗрекен никам та пу-



лас ҫук. Ҫапла шухӑшласа хуйхӑрса пырса ывӑнса ҫитнӗ 
1аковпуҫ вёҫнет,ул хунӑ та. пушӑ хиртех ҫывӑрса кайнӑ *). 
Тёлёкре ҫӗртен пёлёте. ҫитит^ен пусма курнӑ. Пусми та
рах ангелсем ҫӳренӗ: хӑшё хӑпарнӑ, хӑшӗ аннӑ, Т)ӑн 
ҫӳлте Турӑ Хӑй ларнӑ. Турӑ 1акова каланӑ: ан хӑра, ан 
хуйхӑр: епӗ Авраам Турри, Ис-аак Турри... ҫак есӗ выр- 
такан ҫӗре санӑн йӑхна парӑп, тенӗ. Ҫав 1акова 
Турӑ пусма кӑтартса пӗлӗтпе ҫёр, Турӑ ҫынтан. пӗтёмпех 
уйӑрӑлманнине кӑтартат. Ҫӗр ҫине нӗлӗт ҫинт}ен Ҫӑлакан 
килессине пёлтерет.

Пророксем те ҫёр ҫине Ҫӑлакан килессине кала кала 
тӑнӑ. Акӑ сан патна санӑн Патшу килет... CioHa Ҫӑлакан 
килет... Сана Ҫӑлакан Сюн патне пырат.... тенӗ вӗсем. 
<3ах. Ис. 59,20; 60,11). Пророксем Турӑ Ывӑлё ки- 
лесси ҫинт,ен ҫапла каласа тӑнӑ майпа 1удейсем Христос 
килессине темен пек кётнӗ. темӗн пек шанса тӑнӑ. Пӗт,ёк 
лт)а ҫутта курсан ҫутӑ йенелле кармашнӑ пек. пӗре ун- 
талла туртӑннӑ пек, 1удейсем пур те пӗтӗм шухӑшне 
килес Христос ҫинт^е тытнӑ, пур те т^унӗсемпе ун йенелле 
сулӑнса тӑнӑ.

Пророксем Христос хӑҫан килессине каласа тӑнӑ вӑ- 
хӑтсем ҫывӑхарса пынӑ. Давид патша йӑхӗ (Ун йӑхӗнт,ен 
Христос ҫуралмалла пулнӑ) пӗтсе пынӑ. Малтанах каласа 
хунӑ асапсем, хӗнсем ҫитсе пынӑ: 1удей ха,тӑхё, хӑйён 
патшипе иурӑнаканскер, кӗлеткесене пуҫҫапакан халӑх 
аллине кёнё, вӑл халӑха куланай парса нӑхӑнса пурӑнмӑ. 
Дан1ил пророк каласа хунӑ вахӑт ҫывӑхарса ҫитнӗ.

Ҫав пророксем каласа хунӑ сӑмахсем, паллӑсем пур 
те ҫывӑхарса ҫитнине пӗлсе 1удейсем: акӑ Христос килё, 
Вӑл кил||ӗ пулё, тесе темӗн пек кӗтсе тӑнӑ. Христоса 
шыва кӳртекен 1оанн пророк килсенех, вӑл халӑха вёрен-
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лее ҫӳреме пуҫласанах, 1удейссм васкаса, ун патне: епир 
кӗтекен есо мар-и? тесе ыйтма йанӑ. Вӑл каланӑ: ман 
хыҫран манран Асли килет. ҫавӑнпа ӳкёнёр: ҫӳлти пат- 
талах ҫывӑхарТ|ё, тенё. Унӑн сӑмахне итлесе халӑх 1оанн 
натне ушкӑн ушкӑнёпе тухса ҫылӑхсене каҫарттарса тёне 
кӗнё: пур те тахӑҫантанпа кётсе тӑнӑ Христоса тивӗҫлипе 
хирӗҫ тухса илме хатёрленнӗ.

Турӑ Хӑйӗн пёртен пёр Ывӑлне тивёҫлипе йышӑнма 
]удей халӑхне ант,ах мар. ытти халӑхсене те хатёрленӗ. 
Кӗлеткесене пуҫҫапса пурӑнакан ҫынсен хушшинт,е ырӑ. 
ӑслӑ ҫынсем, халӑх пит пӑсӑлса кайса усал пурӑнӑспа 
пурӑннпне курса, ҫӳлтен пулӑшу килсен. ант,ах ҫынсем 
пӑртак тӳрленёҫ тесе кётнӗ. Пит ӑслӑ. нумай вёреннё 
Платон йатлӑ ҫын: пур те вӑл вӑхӑтра „ ҫынсем пёлмен 
Турӑ“ пулӑшӗ тесе кётнӗ, тет. Цицерон йатлӑ ӑслӑ ҫын 
та: ҫак ҫылӑхпа пӑсӑлса ҫитнӗ халӑха пёр Турӑ ант,ах 
тӳрлетме пултарат, тет. Христос ҫёр ҫине килес вӑхӑта 
ытти ҫынсем те ҫӳлтен пулӑшу килессине пит ёмётленсе 
тӑра пуҫланӑ. Тацит, Светон1й тата СаллюсПй йатлӑ сын- 
сем калаҫҫӗ: хӗвел тухӑҫ йен^ине хёвел анӑҫ йентц ха- 
лӑхсем пур те тӗнт,е улӑшӑнассине. урӑхланассине кӗтсе 
тӑнӑ, теҫҫё. Светон1й калат: хёвел тухӑҫёнт,е пурӑнакан 
ҫынсем пур те 1удеяра тёнт,ене Хӑй аллинт,е тытакан ҫу- 
ралмала тесе кётсе тӑнӑ, тет. Китай ҫёрёнт,ен те 1удеяна 
йури йанӑ ҫынсем: пёлёт йанӑ сын суралт,ё-и? тесе ыйт
ма пынӑ. Ун ҫинт,ен Китайра мӗн-мӗн пулнине ҫырса 
пыракан ҫынсем калаҫҫё. Христос ҫӗр ҫине килессине 
Персш ҫёрёнт,е иит кӗтсе тӑнӑ. Вӗсем йаланах пёлёт ҫин- 
т,е пысӑк ҫӑлтӑр тухассине кётнӗ. Вара ҫав ҫӑлтӑр пёлёт 
ҫинт,е курӑнсанах, вёсем хӑйсен кил-ҫуртне хӑварса, ӗҫлес 
ӗҫне пӑрахса 1удеяна пынӑ; пёр йӑнӑшмасӑр: ӑҫта кунта 
халё ҫуралнӑ 1удея патши? епир ӑна нуҫҫапма килтёмёр, 
тенӗ.



Иуратнӑ тӑванӑмсем! Турӑ ҫынсене: еврей халӑхне' 
те, ытти тӗнпе пурӑнакан ҫынсене те, Хӑйӗн пӗртен пӗр 
Ывӑлне, ҫёр ҫинт,и ҫынсем тивёҫлипе хирёҫ тухса илт,т,ёр 
тесе, вёсене 4 пин ҫул ҫурӑ ытла хатӗрленӗ.

Вара ҫапла хатӗрлесе ҫитерсен, ҫыннӑн т,ёрине Хри
стова йышӑнма ҫемҫетсен, ҫёр ҫине пёртен пёр Ывӑлне 
йанӑ.

Ант,ах вӑл Турӑ пулса, ҫумӑр пӗлӗт,ё ҫине ларса,. 
аслати авӑтарса, ҫиҫӗм ҫиҫтерсе, хёвелтен те ҫутӑ ҫутӑпа 
витӗнсе пӗлӗт ҫинт,ен ҫӗр ҫине анмаст. Вӑл... Вӑл, йурат- 
нӑ тӑванӑмсем, ҫуралма ниҫта вырӑн тупаймасӑр, вы.:рӑх- 
сене хупакан витере ҫуралат.

Астӑвӑр-ха, тӑванӑмсем! Патшасент,ен таҫта асли, та- 
са, илемлӗ, ҫутӑ ҫуртра ҫуралмаст, ҫӗр витере ҫуралат. 
Пӗтӗм тёнт,ене, епир пурӑнакан ҫӗре, пирӗн куҫа курӑна- 
кан йапаласене Пултаракан ӑҫта шӑнӑҫса выртат? ВыЛ]ӑх- 
сене апат паракан вырӑнта выртат. Ҫак курӑнакан тӗнт,ене1 
пётёмпе витсе Тӑракан хӑй ат,а кипкипе щӑрканат. IFypne 
те Тӑрантаракан, пурне те кирлё вӑхӑтра ҫимёҫ Паракан, 
амӑшӗ кӑкӑр сӗтне ӗмет.

о  u

Иепле тёлӗнес мар ҫав пысӑк ӗҫрен? Иепле хӑраса 
кайас мар ҫав пысӑк хӑватран? 1аков тёлӗкре курнӑ пус- 
ма тӑрӑх Турӑ Хӑй ҫӗр ҫине аннӑ!

Мёншӗн, тӑванӑмсем, ҫав тӗрлӗ ӗҫ, ҫав тӗрлӗ хӑват пул- 
малла, пулнӑ-ши? Мёншӗн Турӑ Ывӑлё ҫёр ҫине килмелле пул- 
нӑ-ши?Пирӗншӗн, тӑванӑмсем! Пире,ҫылӑхлӑ ҫынсене.ы})ӑ тӑ- 
вас тесе, ҫӳлти патшалӑха кӳртес тесе, Турӑпа пёрлештерес 
тесе, пире ҫухалнӑ сурӑхсене, хул-пуҫҫи ҫине хурса Тура 
патне илсе ггырас тесе килнӗ.

Пайанхи кун ҫав тсрлӗ пысӑк ӗҫе асӑнса праҫник 
тӑватпӑр. Ҫав тёрлӗ нысӑк хӑвата курса тууниа та ӳтпе
те савӑнатпӑр: Христос ҫуралат, мухтав йурри йурлар....
тетпёр.



Йурлар, тӑванӑмсем, Туррӑмӑра йурлар; йурлар, 
•^ӗлхепе ант,ах мар, ӗҫсемпе те Ӑна мухтар. Вӑл хушнӑ 
:пек пурӑнни, Унӑн ирёкӗн^ен тухманни Ӑна мухтани пу- 
.лат. Амин.

Свят. Н . Ь'узъминъ.
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