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ХРИСТОС ТУРРӐМӐР ШЫВА КӖНЁ КУН ВӖРЕНТСЕ 
КӐЛАНИ (6 января).

1исус Христос халӑха вӗрентме тухитдан Ун ҫинт,еи, 
Вӑл ҫӗр ҫине килни ҫинт,ен, шыва кӳртекен 1оанн халӑ- 
х а  каласа вёренте пуҫланӑ. Вӑл вёсене: ӳкӗнӗр, ҫӳлтипат- 
ш алӑх ҫывӑхарТ)ӗ ёнтӗ, тесе вёрентнё. Ш ыва кӳртекен 
1оанн Христос умён килсс халӑха вӗрентесси ҫинт,ен Иса- 
ia  пророк малтанах каласа хунӑ. Вӑл каланӑ: п у т ӑ  хир- 
те: Турӑ валли ҫул хатӗрлӗр, Ун валли сукмаксене тӳрӗ 
туса хурӑр, тесе т,ӗнекенӗн сасси илтёнет, тенб. Исаля 
пророк калани ҫитнё: шыва кӳртекен 1оанн ҫӗр ҫине кил- 
нӗ. Вӑл пуш ӑ хирте халӑха вӗрентнӗ, унӑн сасси пушӑ 
хирте илтӗннё. Вӑл ҫынсене Турӑ валли ҫул хатӗрлеме 
хуш нӑ, Ун валли сукмаксене тӳрӗ туса хума каласа вӗ- 
рентнӗ. Хамӑр патӑра пёр-пӗр аслӑ, ^аплӑ ҫын килес-тӑ- 
вас пулсан, ҫулсене тӳрлетеҫҫӗ, шыв ҫурӑксене тӑпра тул-
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тарса тасатаҫҫӗ. Ш ыва кӳртекен 1оанн та 1исус Христос 
валли ҫулсене ҫавӑн пек тӳрлетме хушат-ши? Ҫук, тӑва-_ 
нӑмсем! Вӑл епир ҫӳрекен ҫул ҫинт,ен каламаст. Вӑл ҫав 
ҫула тӳрлетме хушмаст. Вӑл каласа вӗрентнӗ сӑмаха урӑх- 
ларах ӑнланас пулат. 1оанн ҫул тесё ҫыннӑн ӗҫӗсене па
лат. Ҫынсем хӑшӗ ёҫёсене куккӑр туса пурӑнаҫҫӗ: Турӑ 
хуш нӑ пек пурӑнмаҫҫё, Турӑ хуш нӑ ҫул ҫинт,ен тухса 
урӑх ҫулпа кайаҫҫё. Ҫавӑнпа 1оанн ҫулсене тӳрлетме ху- 
шат: ҫынна Турӑ ҫулёпе пыма вёрентет. Унтан тата вӑл 
сукмаксене, утма ҫулсене, тӳрӗ туса хума хушат. Сук- 
макпа ҫуран ҫӳреҫҫӗ. Вӑл вӑрттӑнтарах ҫул. Сукмаксене 
тӳрӗ туса хурӑр тени вӑрттӑн ҫёрте, улах т,ухне тӑвакан 
усал йӑлӑрсене те пӑрахӑр, тени пулат. Турра хӑвӑр 
ӑш ӑра йышӑнма, кӳртме пӗтӗм йёркесӗрлёхе пӗтерсе, т,у- 
нӑрсене тасатса хурӑр, тесе вёрентни пулат.

Ш ыва кӳртекен 1оанн халӑха вёрентнине илтсеы пур 
те ун патне пухӑна пуҫланӑ. Вӑл халит^ен ҫынсем илт- 
мен т,ёлхепе вёрентнё: вӑл вёрентнинт,ен пур те тӗлёнсе 
тӑнӑ, вӑл вёрентни ҫьзнсен т,ёрине кёрсе вырӑнаҫнӑ. Ун 
патне пынӑ ҫынсем, вӑл вёрентнине илтсе, нумайёшё ҫы- 
лӑхёсент,ен ӳкённё. Вӑл вара вӗсене 1ордан шывӗнт,е ш ы 
ва кӳртнӗ.

1исус Христос та Хӑй халӑха вёрентме тухигг,т,ен 1о- 
анн патне ш ыва кӗме пынӑ. Ант,ах пире, ҫылӑхлӑскер- 
сене, акӑ йепле ш ухӑш  кӗрет. 1оанн патне ҫынсем шыва 
кӗме, ҫылӑхӗсен^ен тасалма пынӑ. 1исус Христосӑн ҫылӑ- 
хӗ пулман. Вӑл тата мёншӗи 1оанн патне шыва кӗме пы- 
нӑ-ши? 1исус Христос 1оанн патне мӗншён шыва кӗме 
пыни ҫинт,ен пире святой аттесем лайӑх каласа параҫҫё.

Святой Епифанш калат: 1исус Христос ш ыва кёрсе 
ӑна Хӑй ҫуттипе ҫутатнӑ; ёненсе тӗне кӗрекен ҫынсенӗн 
ҫылӑхӗсене ҫуса тасатма хӑват панӑ, тет.

Святой Амвросш калат: 1исус Христос шыва кӗрсе,
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ш ыва Хӑй ӳт)ӗ ҫумне перӗнтерсе тасатман п ул сан , вӑл 
тӗне кӗрекен ҫынсенён ҫылӑхёсене ҫуса тасатма вӑй-хӑват 
нихӑҫан та илес ҫук-т,ӗ. Incyc Христос шыва кӗрсе пур 
ҫӗрти шывсене, тӗрлӗ ҫырмари шывсене пурне те тасатнӑ, 
тет.

Тата 1оанн Златоуст калат: 1исус Христос ш ы вакёр- 
се ӳлӗмӗнт,ен Хӑйне ёненекен ҫынсен пуринӗн те тӗне кӗ- 
мелле пулнине кӑтартса хӑварнӑ, тет. Святой аттесем 1и- 
сус Христос 1оанн патне мӗншён шыва кӗме пыни ҫин- 
"§ен ҫапла калаҫҫӗ.

Турӑ 1оанна ҫёр ҫине йанӑ т,ух каланӑ: есӗ шыва 
кӳртнё т,ухне Святой Сывлӑш анса Кам ҫинт,е тӑнине ку- 
рӑн, тёнт,ене Ҫӑлакан ҫавӑ пулӗ, тенӗ (1оан. 1, 33). 1о- 
анн хӑй патне 1исус Христос ҫывӑхара пуҫласанах Вӑл 
камне пёлнӗ; унӑн т,унё ун патне кам шыва кӗме пыни- 
не сиснӗ. Вӑл вара: ку хам патӑма килекен Турра епӗ 
йепле шыва кӳртме пултарӑп? тесе шухӑш ланӑ. Вӑл 1и- 
сус Христоса каланӑ: Санӑн Хӑвӑн мана шыва кӳртмелле, 
Есӗ манран аслӑ, епӗ Санран кӗҫӗнскер, ҫылӑхлӑ ҫынтан 
ҫуралнӑскер, йепле Сана шыва кӳртме пултарӑп, тени 
пулат.

Вара 1исус Христос 1оанна каланӑ: Есӗ Мана т,арса 
ан тӑр, закон мӗн тума хушнине тӑвас пулат, тенё. 1о- 
анн Ана т,арман, ш ыва кӳртнӗ.

Калаҫҫӗ: 1исус Христос ёлӗк 1исус Навин 1ордан шыв- 
не икӗ йенелле уйӑрса еврей халӑхне типӗ ҫӗртен каҫар- 
нӑ вырӑнта кёнӗ, теҫҫё. 1исус Христос шыва кӗнё вырӑна 
ҫухатас мар тесе ёлӗкех унта пысӑк хёрес лартса хунӑ. 
Ҫав хӗрес нумайт)т,ен ларнӑ. Ҫынсем 1исус Христос шыва 
кёнӗ т,ух тумтирне хывса хунӑ вырӑна та пӗлсе тӑнӑ. Вӑл 
вырӑна пӗр пёт,ӗк 1)иркӳ туса лартнӑ. 1исус Христос шыва 
кӗнӗ вырӑнта 1ордан пит хытӑ йухат. Ҫавӑнпа Палести-



нана Турра пуҫҫапма кайакансем ҫав тӗлте шыва кӗнӗ 
'рух Т|ӑркуҫҫи тарӑнӑш ӗнгГ)ен ытла ш ала кайаймаҫҫӗ.

1исус Христос шыва кёнё т,ух Турра кӗл-тунӑ. Вӑл 
Хӑй ш ыва кёнипе пур етемсен ҫылӑхне ҫуса тасатма Тур
ра тархасланӑ. Унтан ҫынсене ҫӑлас ӗҫне туса т,ипер пё- 
терме унтан вӑй-хӑват ыйтнӑ.

1исус Христос шыва кёнё Т)ухне пит тӗлёнмелле eg 
пулнӑ. Вӑл шывран тухсанах, ун тӗл ӗш р  пӗлёт уҫӑлса 
кайнӑ. Ҫав тӗлтен Святой Сывлӑш кӑвакартдш пек пулса 
ун ҫине аннӑ. Туррӑн хӑват,ё унпа пӗтмен-ха! Пёлӗт ҫин- 
т,ен сасӑ илтӗннё. Вӑл сасӑ: „ҫакӑ Манӑн савнӑ Ывӑлӑм, 
Манӑн ирӗкӗм Ун ҫин^е*1, тенё.

Ҫавӑнпа, тӑванӑмсем, Христоса асӑнса тӗне кёрекен- 
сен ҫылӑхӗсем каҫарӑнаҫҫё. Вёсем т,ун тёлӗшӗн^ен ҫӗнё- 
рен ҫуралаҫҫӗ. Ҫын ӳт,ӗпе ашшё-амӑшӗн^ен ҫуралат, т,ун- 
па ш ыва кёрсен ҫуралат. Ҫын ашшёпе амӑшё урлӑ ҫук 
ҫӗртен пур пулат. Ш ыва кёрсен ҫыннӑн т,унё ҫылӑхпа 
вилнёскер, ҫукскер, Т|ӗрёлсе тӑрса пур пулат. Тёне кӗре- 
кене виҫӗ хутт,ен шыва т,иксе кӑлараҫҫӗ. Вӑл Христос 
Туррӑмӑр ҫёрте виҫ кун выртнине пёлтерет. Святой Кирилл 
1ерусалимсгай калат: есир виҫӗ хутт,ен шыва кётёр, виҫӗ 
хутт,ен шывран тухрӑр. Ҫапла туса Христос ҫӗрте виҫё 
кун, виҫӗ ҫёр выртнине кӑтартрӑр. Есир виҫӗ хут шыва 
кёни Христос виҫӗ ҫёр ҫёрте пулнине пёлтерет, виҫӗ хут 
шывран тухни Вӑл виҫё кун хушши ҫёрте выртнине кӑ- 
тартат, тет. Тӗне кёрсе ҫын Христоспа пёрле вилет пул- 
сан, Т)ӗрёлсе тӑрас тӗлёшрен те унӑн Христос йевӗрлё пул- 
малла. Ҫапла ҫыннӑн шыва кёни ҫылӑхшӑн вилни, шыв
ран тухни вилёмрон Т|ӗрӗлсе тӑни пулат. Амин.
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