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Сӑрт аяккинче Хĕрарăм 
тăрать, унӑн салхуллӑ 
куҫӗсем хӑрушӑ сцена 
ҫине пӑхаҫҫӗ. Унӑн 
ывӑлӗ вилет. Амӑшӗ 
Мария пулнӑ, вӑл 
Иисуса хӗрес 
ҫумне пӑталанӑ 
вырӑнпа юнашар 
тӑнӑ.



Мĕнле çапла пулма 
пултарнă? Иисусăн 
чаплӑ пурнӑҫĕ мӗнле 
хăрушă пӗтме 
пултарнӑ? 
Турӑ хӑйӗн 
Ывӑлне хӗрес 
ҫумне пӑталаса 
вĕлерттерме 
мӗнле пултарнӑ? 
Нивушлӗ Иисус хӑй 
кам пулнине йӑнӑшса 
каланă? Нивушлӗ 
Турӑ ӑнӑҫсӑрлӑха 
тӳссе ирттернӗ?



Ҫук! Иисус нимӗнле 
йӑнӑш та туман. 
Йӗркесӗр ҫынсем ӑна 
вилӗм аллине парасса 
Иисус яланах пӗлнӗ. 
Иисус пӗчӗк чухнех 
Симеон Марийӑна 
малашне ăна хурлӑх 
кӗтни пирки пĕлтернĕ.



Иисуса вӗлериччен 
темиҫе кун маларах 
пӗр хӗрарӑм пынӑ та 
унӑн ури ҫине ырӑ 
шӑршӑллӑ сӗрӗш 
тăкна. “Вӑл укҫана 
уссӑр тӑкать”, - тесе 
ӳпкелешнӗ вӗренекенӗсем. 
- “Вӑл лайӑх ӗҫленӗ, - тенӗ 
Иисус.  - Ҫакна вӑл манăн вилĕм 
валли турӗ”.  Мӗнле тӗлӗнмелле сӑмахсем!



Ҫавӑн хыҫҫӑн Иуда, 
Иисусӑн вун ик 
вӗренекенӗнчен пӗри, 
Иисуса 30 кӗмӗлпе 
аслӑ священниксене 
сутса яма килӗшнӗ.



Еврейсен Пасха уявӗнче Иисус 
хӑйӗн вӗренекенӗсемпе юлашки 
хут апат ҫинӗ. Иисус вӗсене 
Турӑ ҫинчен тата вӑл хӑйне 
юратакансене сăмах пани 
ҫинчен тӗлӗнмелле япаласем 
каласа панӑ. Унтан Иисус 
вӗсене ҫӑкӑрпа чашӑк панӑ. 
Çак япаласем вӗсене 
Иисусӑн 
ӳчӗпе юнӗ 
ҫылӑхсемшӗн 
каҫарттарма 
панине аса 
илтермелле пулнӑ.



Вара Иисус хӑйӗн тусӗсене ăна сутасси пирки тата 
ун хыççăн вĕсем тарасси пирки каланă. -Эпӗ 
тармастӑп, - ҫине тӑрсах каланă Петĕр. -Автан 
авӑтиччен эсӗ манран виҫӗ хут тунӑн, - тенӗ Иисус.



Каярахпа çав каҫах 
Иисус Гефсиман 
пахчине кӗл тума 
кайнӑ. Унпа пӗрле 
пулнӑ вӗренекенĕсем 
ҫывӑрса кайнӑ. “Эй 
Çÿлти Аттем!.. Ҫак 
курка манран иртсе 
кайтӑр, анчах эпӗ 
тӑвас тенӗ пек мар, 
эсӗ тӑвас тенӗ пек 
пултӑр.”



Иудӑпа пӗрле сасартӑк пахчана халӑх пырса кӗнӗ. 
Иисус хирӗҫлемен, анчах та Петĕр ҫыннӑн хӑлхине 
касса татнӑ. Иисус ҫав ҫынна хӑлхинчен 
хуллен сӗртӗннӗ те сыватнӑ. ăна 
арестлени Туррӑн ирӗкӗ 
пулнине Иисус пӗлнӗ.



Халӑх Иисуса аслӑ священник ҫуртне ертсе кайнӑ.  
Унта иудейсен пуçлăхĕсем Иисуса вĕлермелле 
тенӗ.  Петĕр тарҫӑсен вучахĕпе юнашар тӑрса 
сӑнанӑ.  Ҫынсем Петĕр 
ҫине виҫӗ хутчен пӑхса 
çапла каланӑ: “Эсӗ 
Иисуспа пӗрле пулнӑ!”  
Иисус каланӑ 
пекех, Петĕр 
виҫӗ хутчен 
хирӗҫленӗ.  
Петĕр 
ятлаҫса 
та илнӗ.



Ҫак самантра автан 
авӑтса янă. Ҫакӑ 
Петĕршĕн Турӑ сасси пек 
пулнӑ. Иисусӑн сӑмахӗсене 
аса илсен Петĕр питӗ 
хурланса йӗрсе янӑ.



Иуда та куляннă. Вӑл Иисус 
пӗр ҫылӑха та, пӗр айӑпа та 
кӗменнине пӗлнӗ.  Иуда 30 
кӗмӗл укҫина каялла 
тавăрасшăн пулнă, 
анчах священниксем 
ăна илмен.



Иуда укҫине 
пӑрахса кайнӑ 
та-ҫакӑнса 
вилнӗ.



Священниксем Иисуса Пилат, рим 
пуҫлӑхӗ, патне илсе пынӑ.  Пилат
çапла каланӑ: “Эпӗ ку çыннăн пĕр 
айӑпне те тупаймарӑм”, анчах 
халӑх: “Пӑталаттар 
Ӑна! Пӑталаттар 
Ӑна!” - тенĕ.



Юлашкинчен Пилат парӑннӑ та 
Иисуса хӗрес ҫинче пăталаса 
вӗлерме йышӑннӑ. Салтаксем 
Иисуса чышкисемпе хӗненӗ, питрен 
сурнӑ, чӑпӑрккапа çапнă. Вӗсем 
вӑрӑм шӑланран йĕплĕ пуҫкӑшӑль 
туса унӑн пуҫне пуссах тӑхӑнтарнă. 
Унтан вӗсем ăна вилтӗр тесе йывӑҫ 
хӗрес ҫумне пӑталанӑ.



Ҫавӑн пек вилессе Иисус яланах пӗлнӗ. Ҫавӑн 
пекех вӑл хӑйӗн вилӗмӗ хӑйне шанакан ҫынсен 
ҫылӑхĕсене каҫарттарасса пӗлнӗ. Икӗ 
преступника Иисуспа юнашар 
пӑталанӑ. Пӗри Иисуса 
ӗненнӗ те çăтмаха 
лекнӗ. Теприн 
ĕненмен.



Темиҫе сехет асапланнӑ 
хыҫҫӑн Иисус: “Пӗтӗмпех 
пӗтрӗ”, - тесе каланӑ 
та вилнӗ. Унӑн 
ӗҫӗ вӗҫленнӗ. 
Юлташӗсем ӑна 
уйрăмлатнă 
вилтӑприне 
пытарнӑ.



Унтан Рим салтакӗсем 
тупӑка пичет пусса 
хуралланӑ. Халӗ 
ӗнтӗ никам та кӗме 
те, тухма та 
пултараймасть.



Ҫакӑ халап вӗҫӗ 
пулнӑ пулсан, вăл питӗ 
хурлантарнӑ пулӗччӗ. 
Анчах та Турӑ 
тӗлӗнмелле ӗҫ 
тунӑ. Иисус 
вилмен!



Эрне пӗрремӗш 
кунӗнче ирхине Иисусӑн 
хӑш-пӗр вӗренекенӗсем 
вилтӑпринчен йӑванса 
кайнӑ чула тупнӑ. 
Вӗсем шалалла 
пӑхсан Иисуса 
унта курман.



Пӗр хӗрарӑм вилтӑпри патӗнче 
макӑрса юлнӑ. ӑна Иисус курӑннӑ! 
Ҫакӑн ҫинчен ыттисене каласа 
парас тесе вӑл хавасланса 
каялла ыткӑннӑ. - “ИИСУС 
ЧӖРӖ! ИИСУС ВИЛӖМРЕН 
ЧӖРӖЛСЕ ТӐНӐ!” —
тенĕ вăл.



Кӗҫех Иисус вӗренекенӗсем патне пырса 
вӗсене аллисем çинче пăтаран юлнă 
ҫӗввисене кӑтартнӑ. Ку чăн пулнӑ. 

ХРИСТОС ТЕПРЕ ЧӖРӖЛСЕ ТӐНӐ! Вӑл 
Петĕре хӑйӗнчен туннӑшӑн каҫарнӑ, тата 

хӑйӗн вӗренекенӗсене вăл чĕрĕ пулни 
ҫинчен пурне те каласа пама хушнӑ. 

Унтан вӑл Çăтмаха, хăй ăçтан 
килнĕ çавăнта, таврӑннӑ.



Пӗрремӗш Мӑнкун

Турӑ Сӑмахӗнчи, Библири, халап

ра вырнаçнă

Матвей 26-28, Лука 22-24, 
Иоанн 13-21

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



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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

