
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Таҥара илгэлээх үтүөтэ киһи аймахха барытыгар  

абыраллаах сырдык буолан сыдьаайда» 

(Тит. 2, 11) 

 

 

 

 

 

Айыы Тойон иннигэр тапталлаах Сибэтиилээхтэн Сибэтиилээх 

үрдүкү аҕабыыттар, ытык пресвитердэр уонна дьааханнар, 

Таҥараны таптыыр манаахтар, 

күндү бырааттарбыт уонна балыстарбыт! 

 

 

 Бу Таҥара сырдыга сыдьаайбыт, аан дойду Баһылыга өлөр өлүүнү 

кыайбыт өрөгөйө, духуобунай үөрүүтэ толорбут түүнүгэр мин эһиэхэ бука 

барыгытыгар биһиги энчирээбэт эрэлбитин кэрэһилиир былыргы тыллары 

туһаайан этэбин: 

 

ХРИСТОС ТИЛИННЭ! 

 
 Икки тыһыынча кэриҥэ сыл анараа өттүгэр Айыы Тойон күлүмнүү 

сырдаабыт хоруобугар туох буолбутун сибэтиэй эр дьон уонна дьахталлар 

үгүс көлүөнэлэрэ, саатар, ханнык эмэтик өйдүөхтэрин баҕараллара. Кинилэр 

Иерусалим былыргы эркинин таһыгар баар таас хаспах дьикти кистэлэҥин 

биһиэхэ эмиэ, төһө кыайан өйдүүрбүтүнэн, тиэрдэргэ дьулуһаллара. Таҥара 

ол түүн сири-халлааны төрдүттэн уларыта туппут улууканнаах дьайыытыгар 

биһигини ордук чугаһатар уобарастары көрдүүллэрэ.  



Сибэтиитэл Иоанн Златоуст ити сабыытыйа туһунан маннык суруйан 

турар: «Айыы Тойоммут Иисус Христос Тиллибит Күнэ – ил-эйэ тирэҕэ, 

иллэһии төрдө, өстөһүү уурайыыта, өлөр өлүү үрэллиитэ, адьарай 

кыайтарыыта» (Сибэтиэй Паасхаҕа этиллибит тыл). 

Биһиги, бу этиини ааҕаммыт, үрдүкү апостол Петр эппит ураты 

суолталаах тылларын ордук өйдүүр кыахтанабыт. Апостол Петр биһиги 

Быыһааччыбыт тиллибитин аан дойду саҥаттан айыллыытыгар, саҥа киһи 

аймах үөскээһинигэр холуур. Кини Коринф итэҕэйээччилэригэр суруйбут 

илдьит суругар этэринэн, «Ким Христоһу итэҕэйбит, ол саҥаттан 

айыллыбыт киһи; урукку ааста, билигин аны барыта саҥа буолла» (2 Кор. 5, 

17). 

Айыы Тойон Иисус Тиллиитэ биһиги христианнар бу аан дойдуга 

тиэрдэр илдьит тылбыт чопчута буолар. Киһи аймах Таҥараҕа, бары үтүө 

Төрдүгэр, дьулуһар эр санаалаах дьайыылара Айыы Тойон Голгофаҕа 

сиэртибэлэниитин уонна ону кытта быстыспат ситимнээх Тиллиитин 

сырдыгар эрэ толору суолталанар, сыаналанар кыахтаахтар. Христос бар 

дьон туһугар Сиэртибэ  буолуута Тыыннаах Таҥараны  көрдүүр дьоҥҥо, 

араас култууралаах, үгэстээх норуоттарга, итэҕэтиилээх харда буолар. 

Сибэтиэй Суруйууга этиллэрин курдук, Айыы Тойон «кими да чорбоппот, 

Кини хайа да норуокка Киниттэн толлор, кырдьыгы тутуһар дьону 

сөбүлүүр» (Дьай. 10, 34-35), онон «Кини дьон барыта быыһаныан, кырдьыгы 

билэр кыахтаныан баҕарар» (1 Тим. 2, 4). Былыр былыргыттан 

мөлүйүөнүнэн дьон ыарахан ис туруктарын чэпчэтэр, дьиҥнээх олоххо, 

толору олоххо (Ин. 10, 10) тиксэр эрэллэрэ, баҕа санаалара хаһан да туолбат 

этэ.   

Дьэ онтон үйэлэр иннилэриттэн туруоруллубут сорук толору туолбута. 

Аны өлөр өлүү киһини бас билэр былааһа самныбыта – билигин «Адамҥа 

кытыктаахтар бары өлөллөрүн курдук, Христоска кытыктаахтар бары 

тиллиэхтэрэ» (1 Кор. 15, 22). Онон атаҕастанан, сэймэктэнэн баран Таҥара 

килбиэннээх сырдыгынан сыдьаайбыт Назарет Иисуһа «туохха барытыгар 

барыларыттан бастакылара буолар туһугар, {...}. үһүс күнүгэр тиллибитэ 

уонна бар дьоҥҥо өлүүттэн тиллэр суолу аспыта» (Улуу Василий 

литургиятын анафората). 

Бүгүн Христос биһигини барыбытын итэҕэл малааһыныгар, 

Саарыстыба малааһыныгар, кэлэн Кини биһиги туспутугар Бэйэтин толук 

биэрэн ситиспит кыайыытын үллэстэрбитигэр уонна бараммат олоххо 

сүүрүгүрэ устар дьүүктэ  уутуттан иһэрбитигэр ыҥырар (Ин. 4, 14). Ол 

эрээри биһиги Таҥара сулууспатыгар сылдьар, Киниэхэ кыһамньылаахтык 

үҥэр буоллубут да, Айыы Тойоннуун  биир буолабыт диир кыахпыт суох. 

Биһиги Кинилиин биир сомоҕо буолбуппутун олорор олохпут бары өттүнэн 

туоһулуох тустаах. Таҥара биэрэр үөрүүлээх олоҕун билбэккэ сору-муҥу 

көрөр, ыар кутурҕаҥҥа, кыһалҕаҕа ылларбыт ыарыһах, чороҥ соҕотох дьон 

аттыбытыгар баалларын тухары биһиги күн кыһалҕата суох 

бырааһынньыктыыр кыахпыт суох. Дьон-сэргэ Таҥара туһугар оҥоһуллар 

үтүө дьыаланы көрөн православнай итэҕэли ылынарын,  Халлааннааҕы 



Аҕаҕа сүрэҕин аһан биэрэрин туһугар, биһиги ханна баҕарар Христос аата 

айхалланарын ситиһэр ытык эбээһинэстээхпит.  

Хомойуох иһин, бу орто дойдуга киһи куһаҕаны оҥорорго дьулуһара, 

адьарай бар дьону аньыыга уккуйара уурайа илик. Ол эрээри биһиги, Айыы 

Тойон аньыылаах дойдуну кыайбытын (Ин. 16, 33), аньыыны-буруйу уонна 

өлөр өлүүнү хоппутун билэр дьон,  хайдахтаах да алдьархай, айылҕа иэдээнэ, 

иирээн, утарыта турсуу тахсыбытын иһин, санаабытын онтон түһэриэ 

суохтаахпыт. Биһиги Быыһааччыбытын кытта истиҥник сыһыаннаһан, Кини 

Сиэркэбин олоҕунан олорон Таҥараттан ылар илгэлээх үтүөбүтүн бар 

дьоҥҥо тылбытынан да, дьыалабытынан да кэрэһилиир кыахтанабыт. Дьэ 

онон чугас да, ыраах да дьоммут биһиги холобурбутун батыһан, Таҥара 

бэриниилээх оҕолоругар биэрэр үөрүүлээх итэҕэлигэр, өлгөм илгэлээх 

үтүөтүгэр тардыһалларын туһугар, Евангелие кэриэстэрин толорорго ис 

сүрэхпититтэн дьулуһуоҕуҥ.  

Эһигини бука барыгытын Паасха улуу бырааһынньыгынан, «сир 

ыраахтааҕыларын Улуу Баһылыга, өлбүттэртэн бастакынан тиллибит 

кырдьыктаах туоһу Иисус Христос» Тиллиитинэн, өссө төгүл 

эҕэрдэлиибин. «Киниэхэ, биһигини таптаан аньыыбытыттан-

харабытыттан Бэйэтин Хаанынан сууйбукка, Аҕатыгар Таҥараҕа анаан 

биһигини ыраахтааҕы, Таҥара үлэһитэ дьон оҥорбукка, үйэттэн үйэҕэ 

албан аат буолуохтун, Кини былааһа үйэлэр тухары туругура туруохтун. 

Аминь» (Арыл. 1, 5–6).  

 

 

ХРИСТОС ДЬИҤ ЧАХЧЫ ТИЛИННЭ! 
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