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Айыы Тойон туһугар тапталлаах Сибэтиилээхтэн Сибэтиилээх үрдүкү аҕабыыттар, 
ытык пресвитердар, диаконнар, Таҥараны таптыыр манаахтар 

уонна күндү биир итэҕэллээхтэрбит бука бары! 
 

Бүгүн Сибэтиэй Таҥара Дьиэтэ Айыы Тойоммут, Быыһааччыбыт Иисус Христос 
Ыраастан Ыраас Кыыс Марияттан төрөөбүт сүдү кистэлэҥнээх дьоро күнүн өрө 
көтөҕүллүүлээхтик айхаллыыр.   

Айбыт дьонун муҥура суох таптыыр Айыы Таҥара бу сиргэ киһи буолан эттэнэн-
хааннанан төрөөбүтэ, барытыгар биһиги курдук буолбута, арай атына диэн аньыыны-
хараны оҥорботоҕо (1 Тим. 3, 16; Евр. 4, 15). Саҥа төрөөбүт Кыһыл Оҕо Вифлеем күкүрүгэр 
сыппыта. Кини бу аан дойдуну духуобунай сатарыйыыттан, сиэр-майгы эстиититтэн 
быыһыы, өлөр өлүү кутталыттан босхолуу кэлбитэ. Айбыт Таҥарабыт биһиэхэ улууттан 
улуу бэлэҕи – Бэйэтин муҥура суох тапталын уонна толору олоҕу – бэлэхтиир. Биһиги 
Христоһу итэҕэйэммит, ханнык да кутталы сабырыйар күүстээх эрэллэнэбит, сибэтиэй 
олоҕу, өлбөт үйэни ситиһэр кыахтанабыт. 

Айыы Тойон бу аньыы-хара кыпчыйбыт дойдутугар саҥа сокуону, саҥа кэриэһи – 
таптал кэриэһин – биэрээри кэлбитэ. Кини бу дойдуга киһи буолан төрөөн олорбут олоҕо, 
кириэскэ сору-муҥу көрөн өлүүтэ, килбиэннээх тиллиитэ – барыта ол саҥа сокуону 
бигэргэппитэ. “Мин саҥа кэриэһи эһиэхэ биэрэбин: бэйэ-бэйэҕитин таптааҥ“ (Ин. 13, 34), – 
Айыы Тойон бу тыллары үөрэнээччилэригэр эрэ буолбакка, өссө кинилэри нөҥүө бүтүн 
аан дойдуга – ол саҕана да олорбут, билигин да олорор дьоҥҥо, итиэннэ кэлин биһиги 
кэннибититтэн кэлиэхтээх, тиһэх уһукка диэри олоруохтаах дьоҥҥо – бука барыларыгар 
туһаайан эппитэ. 

Хас биирдии киһи Айыы Таҥара ыҥырыытыгар тус олоҕунан хардарыах тустаах. 
Христос биһигини ис сүрэҕиттэн аһыммытын-харыһыйбытын, туох баар итэҕэспитин 
барытын тулуйбутун курдук, биһиги эмиэ бар дьоҥҥо амарах, аһыныгас буолуохтаахпыт. 
Онон бэйэбит чугас хаан-уруу дьоммутунан, аймахтарбытынан эрэ муҥурдаммакка, 
биллэн турар, туох ханнык иннинэ кинилэр тустарыгар кыһаллыахтаахпыт (1 Тим. 5, 8), 
доҕотторбут, биир санаалаахтарбыт эрэ тустарыгар буолбакка, Таҥараны итэҕэйэ илик 
дьоннор тустарыгар эмиэ кыһаллыах тустаахпыт. Киһи аймаҕы быыһыы кэлбит Айыы 
Тойон тапталын холобур туттаммыт, биһигини күөмчүлээччилэр, атаҕастааччылар 
тустарыгар эмиэ үҥүөхтээхпит (Мф. 5, 44), норуот, Аҕа дойду уонна Таҥара Дьиэтин 
бүттүүнүн туһатын көрүөхтээхпит. Хас биирдии бэйэбит үтүөнү оҥорор буоллахпытына 
эрэ, бу тулалыыр эйгэни саатар кыратык эмэ тупсарар кыахтаныахпыт. Оччоҕо эрэ 
биһиги бары бүттүүн ордук күүһүрүөхпүт. Дьиҥ олох сыдьаайдаах сырдыгын им балай 
хараҥа хаһан да саба халыйбатын курдук, хара дьайыы эмиэ тапталы кыайар-хотор кыаҕа 
суох (Ин. 1, 5).  

Аҕа дойду историятыттан да көстөрүнэн, биһиги норуоппут, Айыы Таҥараҕа 
эрэннэҕинэ, хайдахтаах да моһоллору туоруура, араас ыарахаттартан дьоһуннаахтык 
босхолоноро. Оннук кэрдиис кэмнэри биһиги бу ааспыт сылга бэлиэтээбиппит. Ол 
курдук былырыын Аймалҕантан тахсыыны – сэриинэн саба түһээччилэри үүрэн норуот 
биир сомоҕо буолуутун чөлүгэр түһэрии 400 сылын – бырааһынньыктаабыппыт. 



Өбүгэлэрбит 1812 сыллааҕы Аҕа дойду сэриитигэр Наполеону, кини бүтүн Европаны бас 
бэриннэрэн туран хомуммут аармыйатын кыайбыттарын 200 сылын эмиэ ылбыппыт.  

Бу кэлэр 2013 сылга апостолга тэҥнээх сибэтиэй улуу кинээс Владимир Русь сирин 
сүрэхтээбитэ 1025 сылын бырааһынньыктыахпыт. Православнай итэҕэли ылыныы биһиги 
норуоппут олоҕор саҥа эра саҕаламмытын бэлиэтиир. Былыр Киев алгыстаах томторугар 
сыдьаайбыт сырдык, Христос кырдьыгын сырдыга, историческай Русь дойдуларын үтүө 
суолугар сирдиир. 

Онон бу ааспыт сылбытын түмүктээн тураммыт, биһиэхэ биэрбит бары 
улууканнаах, баай үтүөтүн да, ыарахаттарын да иһин барытыгар Айыы Таҥараҕа 
махтаныаҕыҥ. Таҥара Дьиэтэ чэпчэки кэми хаһан да билбэтэҕэ: ил-эйэ, уоскулаҥ 
кэнниттэн хайаан да итэҕэли тургутан көрөр кыһалҕалаах кэм кыһарыйан кэлэрэ. Ол 
эрээри хайдахтаах да ыарахан быһыыга-майгыга Таҥара Дьиэтэ тылынан да, 
дьайыытынан да Таҥара кырдьыгын туоһулуура. Таҥара Дьиэтэ бүгүн да бу кырдьыгы 
туоһулаан, уопсастыба барыһы, баайы-дуолу эккирэтэр, үүнэ-тэһиинэ суох барар, 
бэйэтин көҥүлүн хааччахтаммат, үйэлээх кырдьыгы аанньа ахтыбат, былааһы билиммэт 
буоллаҕына, ол аата кини сиэрэ-майгыта сатарыйбыт, онон киниэхэ куттал суоһуур диэн 
сэрэтэр.  

Мин эһигини барыгытын, Таҥара ыҥырбытын курдук, тулуурдаах буоларгытыгар, 
барыбыт Ийэбит – Таҥара Дьиэтин – туһугар, Таҥара норуотун, төрөөбүт дойдубут 
тустарыгар үҥэ-көрдөһө сылдьаргытыгар ыҥырабын. «Норуоттар апостоллара” диэн ааты 
ылбыт улуу апостол эппитин хаһан да умнубакка, эһиги өрүү «сэргэх сылдьыҥ, 
итэҕэлгитин бигэтик тутуһуҥ, эр санааланыҥ, халбаҥнаабат бөҕө буолуҥ. Тугу да 
гыммыккыт иһин, барытын сүрэххитинэн таптаан туран оҥоруҥ» (1 Кор. 16, 13-14). 

Бу үөрүүлээх дьоро күнүнэн эһигини ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлээн туран, саҥа 
төрөөбүт Христос Таҥараттан бука барыгытыгар духуобунай күүһү, чэгиэн доруобуйаны 
көрдөһөбүн уонна Ытык Суруйууга Таҥара – Таптал диэн бу билигин биһиги сирбитигэр 
төрөөбүт Айыы Тойоммут туһунан этиллибитин тус холобургутунан туоһулуоххутун 
баҕарабыт (1 Ин. 4, 8). Аминь. 
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