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Ĕлĕк-авал Турӑ Гавриил ангела 
Мария ятлӑ хитре еврей хӗрӗ 
патне янӑ. Вӑл ӑна çапла 
каланӑ: “Санӑн Ывӑл пулӗ, 
Эсӗ ӑна Иисус ятлӑ хурӑн, 
тенӗ. Ӑна Ҫӳлти Турӑ 

Ывӑлӗ 
тейӗҫ. Вӑл 

ӗмӗрех 
патшара 
ларӗ.”



“Мӗнле пулать-ха çапла?” – ыйтрĕ 
тӗлӗннӗ хӗр. – “Эпӗ пӗр арҫынпа 
та пулман.”  Ангел Марийӑна 
ача турӑран килет тесе 
каланӑ. Этем ашшӗ 
пулман пулӗччӗ.



Ангел Марийӑна хӑйӗн 
аппăшĕ Елизавета 
ватлӑхра ачана кӗтет 
тенӗ. Ку та тӗлӗнмелле 
пулчӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн 
Кӑшт вӑхӑт иртсен 
Мария Елизавета 
патне кайнӑ. 
Вӗсем пӗрле 
Турра мухтанă 
(тав тунă).



Мария Иосиф ятлӑ 
ҫынпа ҫураҫнӑ 
пулнӑ. Мария ача 
кӗтнине пӗлсен 
Иосиф хуйхăрнӑ. 
Вӑл ача ашшӗ 
урӑх çын пулнӑ 
тесе шутланӑ.



Тӗлӗкре Турӑ ангелӗ Иосифа 
ҫак ача Турӑ Ывӑлӗ тесе каланӑ. 
Иосифӑн Марийӑна Иисуса
ÿстерме пулӑшмалла пулнӑ.



Иосиф Турра шаннӑ тата ӑна итлесе пурӑннӑ. 
Ҫавӑн пекех вӑл хӑйӗн ҫӗршывӗн саккунӗсене 
те пӑхӑнса тӑнӑ. Ҫӗнӗ 
саккуна пула вӑл 
Марийăпа 
хӑйсен

тӑван хулине Вифлеема налук тӳлеме кайнӑ.



Мария ача ҫуратма 
хатӗр пулнӑ. Анчах 
Иосиф ниҫта та 
пӳлӗм тупайман. 
Гостиницӑсем 
туллиех.



Юлашкинчен Иосиф лаша вити тупнă. Унта Иисус 
çуралнӑ. Амӑшӗ ӑна выльӑх апачӗ хумалли 
сырӑша выртарнă.



Инҫех мар кӗтӳҫӗсем хăйсен ҫывӑракан кӗтӗвӗсене 
сыхланӑ. Турӑ ангелӗ килсе кĕнĕ те вӗсене 
тӗлӗнмелле хыпар пӗлтернӗ.



“Ҫак кун Давид хулинче сире Ҫӑлакан ҫуралнӑ, 
Вӑл-Христос Турă. Эсир ăна 
сырӑшра тупатӑр.”



Сасартӑк Турра мухтакан тата нумай ҫутӑ ангел 
курӑнса кайнӑ: “Мухтав Турра Тӳпере 
те, ҫӗр ҫинче те канӑҫлӑхшĕн, 

ҫынсене 
кӑмӑлланăшăн.”



Кӗтӳҫӗсем витене васкарӗҫ. 
Ачана курсан вӗсеНЕ ангелсем 
Иисус ҫинчен мӗн каланине 
пурне те каласа панӑ.



Хӗрӗх кун иртсен Иосифпа 
Мария Иисуса Иерусалимри 
чиркĕве илсе пынӑ. 
Симеон ятлӑ ҫын пӗчӗк 
ачасемшӗн Турра тав 
тунӑ, Анна карчӑк, 

Турă чури, 
унран юлман.



Иисус Турӑ Ывӑлӗ, Ҫӑлакан 
пулнине иккӗшӗ те пӗлнӗ. 
Иосиф икӗ кайӑка чÿкленĕ. 
Ҫакӑ, турӑ саккунӗ 
тӑрӑх, чухӑнсен ача 
ҫуралсаннӑ Турра 

парне 
памалла 
пулнӑ.



Кӑшт вӑхӑт иртсен 
тухӑҫри ҫӗршыври 
Ӑсчахсене ятарлӑ 
ҫӑлтӑр Иерусалима 
илсе çитернĕ. 

“Иудея Патшине ҫуралнӑ 
Ҫын ӑҫта?”- тесе ыйтнӑ 
вӗсем. – “Эпир ӑна 
пуҫҫапасшӑн.”



Ирод патша Ӑсчахсем 
ҫинчен илтнӗ. Вӑл 
вӗсене Иисуса тупсан 
пĕлтерме ыйтнӑ. -
Манӑн та ӑна пуҫҫапас 
килет, - терӗ Ирод. 
Анчах вӑл суйнӑ. Ирод 
Иисуса вӗлересшӗн 
пулнӑ.



Ӑсчахсене ҫӑлтӑр Марияпа Иосиф 
пӗчӗк ачипе пурӑннӑ ҫурт патне илсе 
çитернĕ. Ҫулҫӳревҫӗсем 
турра пуҫҫапнӑ чухне 
чӗркуҫленсе ларса 
Иисуса ылтăнпа ырӑ 

шӑршӑлӑх панӑ.



Турӑ Ӑсчахсене хӑйсен 
килне вӑрттӑн таврӑнма 
асӑрхаттарнӑ. Ирод 
тарӑхса кайнӑ. Иисуса тӗп 
тума шут тытнипе усал пуҫлӑх 
Вифлеемри ачасене пурне те 

вӗлернӗ.



Анчах та Ирод Туррӑн 
Ывӑлне сиен кӳме 
пултарайман! Иосиф 
тӗлӗкре асӑрхаттарса 
каланипе Марийӑпа 
Иисуса Египета 
илсе кайнӑ.



Ирод вилсен Иосиф 
Марийӑпа Иисуса 
Египетран илсе 
килнӗ. 

Вӗсем Галилея 
тинӗсӗнчен инҫех мар 
Назаретри пӗчӗк хулара пурӑннӑ.



Иисус Ҫурални

Турӑ Сӑмахӗнчи, Библири, халап

ра вырнаçнă

Матфей 1-2, Лука 1-2

“Сирӗн Сӑмахӑрсен алӑкӗ ҫутӑ парать.”
Псалом 119:130
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Вӗҫӗ



Библири ҫак истори пире хамӑр тӗлӗнмелле Турӑ ҫинчен каласа 
парать, вӑл пире пултарнӑ тата эсир ӑна пӗлччӗр тет.

Эпир япӑх ӗҫсем тунине турӑ пӗлет. Ҫылӑхшӑн наказани-вилӗм, 
Анчах Турӑ сире питӗ хытӑ юратать, ҫавӑнпа Вӑл Хӑйӗн 

Пӗртен-пӗр Ывӑлне Иисуса Хӗрес ҫинче вилме тата сирӗн 
ҫылӑхӑрсемшӗн наказани пама янӑ. Унтан Иисус пурнӑҫ патне 
таврӑннӑ та киле, Пӗлӗте, кайнӑ! Эсир Иисуса ӗненетӗр пулсан 
тата ҫылӑхӑрсене каҫарма ыйтатӑр пулсан, вӑл ҫавна тӑвӗ! Вӑл 

килӗ те халӗ сирӗнте пурӑнӗ, вара эсир унпа ӗмӗр-ӗмӗр 
пурӑнатӑр.

Эсир ку чӑнлӑх пулнине ӗненетӗр пулсан, ҫакна турра калӑр:
Хаклӑ Иисус, эпӗ эсӗ Турӑ пулнине ӗненетӗп, ҫылӑхӑмсемшӗн 

вилме этем пулса тӑтӑм, халӗ Вара эсӗ каллех чӗрӗ. Тархасшӑн, 
ман пурнӑҫа кӗр те ман ҫылӑхсене каҫар: эпӗ халех ҫӗнӗ 
пурнӑҫпа пурӑнма, пӗррехинче санпа яланлӑхах пурӑнма 

пултарӑп. Мана сана пӑхӑнса тӑма, саншӑн ачу 
пек пурӑнма пулӑш. Аминь.

Библие вулӑр та Турӑпа кашни кун калаҫӑр! Иоанн 3:16
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