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Турра юратакан священниксем: 
т\р. пурёнакан иноксемпе инокиньёсем: 

хаклё  тёванёмсем!
Христос Чърълнъ!

Сире пътъм чун-чъререн  чи савёнё=лё уяв ячъпе _ 
Христос Чърълнъ ятпа _ саламлатёп. Ъмъртен ъмър =ър 
=ийън савёнё=лё сёмахсем янёра==ъ: Христос Чърълнъ! 
Мёнкун кунъсенче =ак сёмахсене нумай хутчен кала-
машкён пире питъ ырё та хаваслё! Мёнкунра чирк(ри къ-
лъсем те Чён тънън ытарайми аслёлёхне кётартса мън 
тери =ъклен(ллъ кёмёлпа ирте==ъ!

Асап эрнинчи кълъсенче эпир Евангелире Иисус Хри-
стос Туррёмёр асапъсемпе вилъмъ =инчен =ырнине 
чунтан-вартан хурланса итлеръмър. +ав асапсем =ин-
чен Исаия пророк Христос =ураличченех =апла =ырнё* 
«...Вёл пирън =ылёхсемшън суранланнё, пирън йърке-
сър ъ=семшън  асапланнё... Ёна =ынсен =ылёхъсемшън 
вълернъ» (Ис? 53: 5-8)?

Йъплъ хулёран явнё пу=кёшёль тёхёнтартса Хърес 
=умне пёталанё Туррёмёр умънче эпир хамёра айёплё туйрёмёр. Вёл, пър айёпсёр-
скер, Хёйън въ=ъмсър ырё кёмёлъпе пире, этемсене, =ёласшён асапланнё-=ке.

Хърес =умне пёталанё Туррёмёр вилес умън «Пулса =итръ!» _ тенъ (Ин? 19: 30)? 
+ак сёмахсем ънтъ этем йёхне =ёлма мън кирлине пътъмпех туса =итертъм тенине 
пълтернъ. Турё Ывёлъ, Т(пери Ашшън иръкне туллин пурнё=ланё Христос, Ашшъне 
=апла каланё: «Эй Аттем, Сывлёшёма Санён аллуна паратёп», _ тенъ (Лк? 23: 46). 
Аслё вёрттёнлёх _ Атте Турё Хёйън =ър =инчи ачисене ви=есър юратнипе этеме мал-
танхи сёнарне тавёрса пани _ =апла пулса иртнъ.

Христос Чърълсе тёни =ынсене вилъмрен хёранинчен, усаллёхран тата курайман-
лёхран хётарса въсен чърисене таса ъненъвън с(нми =утипе =утатнё.

Христос Чърълни _ пурёнё=  уявъ. Пире вилъмрен чърълсе тёнё Христос  парне-
ленъ =ав сёваплё пурёнё= _ Христос Хёй вёл (Ин? 14: 6). Христосра _ пурёнё= +ёл-
ку=ъ, =акё _ кашни =ын валлиех. Пирън чърълнъ Христос валли у=ё кёмёлпа, ъненсе 
хамёр чърене =е= у=са памалла* Христос _ пурёнё=ён  ъмърхи +ёлку=ъ, Вёл Атте 
Турёпа тата Святой Сывлёшпа пърле пирън чърене къръ те пирънпе пулъ (/л.м? 
3: 20). +авнашкал ырёлёха тивъ=нъ =ын Чърълсе тёнё Христос +ёлаканёмёр пътъм 
тънчене парнеленъ вёй-хала, канё=лёха тата савёнё=а хёйън чъринче кашни кунах, 
кашни самантрах сиссе-туйса тёръ.

Христос Чърълсе тёни _ пирън ъненъвън никъсъ, вёл яланах сёмахпа калайми савё-
нё= парса тёрать, =авё вара =ър =инчи инкек-синкеке те, хън-асапа та, хъсърленине 

Чёваш митрополий.н пу=лёх.: 
Шупашкар тата Чёваш 
митрополич. Варнава
  МЁНКУН ЯЧ,ПЕ ЯНЁ 

САЛАМЛЁ +ЫРУ



3Тивлет05 (135)

те, асаплантарнине т(сме  пулёшать* Турра юрёхлё пулнё святойсем, вилнъ хы==ён 
Турёпа тъл пуласса ъненсе, вилъме те «ырёлёх» те==ъ (Флп? 1: 21).

Юратнё тёвансем!
Эпъ сире Христосшён юратса ъ=леме, а=ёрсем Турра мънле ъненнине тивъ=лън 

упрама чънетъп. Чирк( вёл пирън Анне пулать, эсир Унён шанчёклё ачисем пулёр, 
Турё ятне Ёна иккъленмесър, пър 
шухёшлён пулса, чунтан-вартан ънен-
се мухтавлёр, Унён (къчъсене пурё-
нё=ёр тёршшъпех тъп-търъс тытса 
пурёнёр.

Паянхи самана тикъс мар, Чён тъне 
търъс сыхласа хёвармашкён, Чирк( пъ-
рлъхне х(тълемешкън пир  ън вёйлёрах 
кълтумалла. Тёванёмёрсене, уйрёмах 
=итмен пурнё=па пурёнакансене, ыт-
ларах пулёшма тёрёшмалла, чён-чён 
христиан пулса, въсене хамёра юра-
тнё пек юратса, ыттисене ырё тъслъх 
кётартмалла. Уйрёмах ачасене търъс 
върентме тёрёшмалла, въсем Чён тън 
=ыннисем пулса (счър, ашшъ-амёшъ 
въсене Чирк( ъ=не хутшёнма върент-
тър, ачасем тётёшах Христос )чъпе 
Юнънчен пай илсе тёччёр.

Чён тън Чиркъвъ тата пирън Прави-
тельство ачасене тарён пъл( парас тъ-
лъшпе пысёк пулёшу пара==ъ.

 Ачасем _ пирън пуласлёх. Тёван 
=ършывёмёр търеклъ те тулёх пултёр 
тесессън =амрёк ёрёва търъс =итъ-
нтермелле: въсем ъненекен =ынсем 
пулччёр, ёслё-тёнлё, вёй-хаваллё 
пулччёр.

Христос Туррёмёрён Чърълъх пара-
кан Тупёкън тивлетлъ =ути пире ъненъвън ъмърлъх савёнё=ъпе =утатса тётёр, сире 
Турё иръкъпе пурёнма търек патёр _ =апла эсир Христос Чиркъвъшън, =ър =инчи тё-
нё=лёхшён, хёвёр чунёрти Турё Патшалёхъшън ырё ъ=сем тума пултаратёр.

Турра юратакан священниксем, иноксемпе инокиньёсем, Шупашкар тата Чёваш 
епархийън шанчёклё ачисем, сире Аслё Уяв ячъпе _ Христос  Чърълнъ ятпа _ тата 
тепър хут саламлатёп! +акё аслёран та аслё кун сиръншън пътъм чун-чъререн къ-
лтёватёп, сире тивлетлъ савёнё=, сывлёх сунатёп, сирън чун хавалъ =иръп пултёр! 
+ак аслё уяв сире пурсёра та савёнтартёр. Сирън пата тънчене =ънтерсе Чърълсе 
тёнё Туррён пиллъхъ =иттър, сирън Чърълъх паракан Христос Чърълнине мухтавла-
са ырё ъ=сем тумалла пултёр.

Чърълнъ Христос =ути тата Туррён сёмахпа калайми юратёвъ яланах сирънпе пъ-
рле пултёр! Аминь.

Христос Чърълнъ! Чён Чърълнъ!
Турё ырёлёх.пе: Чёваш митрополий.н пу=лёх.: 
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