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ТаІара µрдµкµ µлэґиттэригэр, а±абыыттарга, диаконнарга, 

манаахтарга уонна Нуучча Православнай ТаІаратын 

Дьиэтин бары эрэллээх о±олоругар  

Паасханан  э±эрдэ суруга 

  

ТаІара туһугар тапталлаах  

биир бырааттыы үрдүкү аҕабыыттар,  

ытык а±алар, бэриниилээх манаахтар, 

 күндү биир итэҕэллээхтэрбит бука бары! 

 

Эґигини, былыр-былыргыттан биллэр эрээри,  бары кэмнэргэ 

өрүү саІа  уонна оло±у бигэргэтэр кыайыылаах илдьити 

иһитиннэрэн туран, µірµµлээхтик  э±эрдэлиибин: 

ХРИСТОС ТИЛИННЭ! 

Бу дьиІ чахчы илгэлээх тыллар дьиктилээх дьµірэлэґиилэрэ 

биґиги итэ±элбит тірді, эрэлбит бэлэ±э, тапталбыт дьµµктэтэ 

буолаллар.  

Јссі бэ±эґээ биґиги, Айыы Тойон µірэнээччилэрэ бука бары, 

тапталлаах Үөрэтээччибит ілбµтµттэн курутуйар этибит, оттон 

бµгµн  биґи бүтүн аан дойдуну – кістір-кістµбэт эйгэни – кытта 

ірігійдіін турдубут: «Христос туран кэллэ, µйэ-саас тухары 

µірµµ-кітµµ ірігійі буолла» (Сибэтиэй Паасха Канона). Өссө 

бэ±эґээ быыґанар тиґэх эрэлбит сµппµт курдуга, оттон бµгµн 

биһиги ТаІара Саарыстыбатын киэһэрбэт күнүгэр бараммат олоххо 

тиксэр бигэ эрэмньини ыллыбыт. Јссі бэ±эґээ өлүү-сүтүү кµлµгэ 

айыллыбыты бука барытын, бэл сирдээ±и олох суолтатын кытта 

саарбахтатан туран, баттыыра-ыгара, оттон бµгµн биґи бар 



дьоІІо, хас биирдии киґиэхэ Олох улуу кыайыытын – ілµµнµ 

кыайбытын – иґитиннэрэбит. ТаІара Тыына этэрин бар дьоҥҥо 

тиэрдибит Павел апостол, ол быданнаа±ы гынан баран, хас 

биирдии христианиҥІа чугас тµµн биґиги итэ±элбитигэр уһулуччу 

суолталааҕын бэлиэтиир. То±о диэтэххэ, «Христос тиллибэтэх 

буолла±ына, биґиги сымыйа µірэҕи иһитиннэрэбит, эґиги эмиэ 

халтайга итэ±эйэҕит» (1 Кор. 15, 14). Айыы Тойон Паасхата – 

Христос үөрэҕин сµнньэ уонна  туохха да кыайтарбат кµµґэ: 

Паасха, сибэтиитэл Филарет Московскай тылынан эттэххэ, эрэли 

уһугуннарар, тапталы тіліннµрдэр, үҥэр тылбытын кынаттыыр, 

илгэлээх үтүөнү тиксэрэр, муудараґы сырдатар, ханнык ба±арар 

иэдээни, онноо±ор ілµµнµ  кытта суох гынар, олох олорорго күүс 

биэрэр, толору дьолу ба±а санаа буолбакка, сүҥкэн суолталаах 

баар чахчы оІорор, албан ааты – кµлµк буолбакка, барыны 

барытын сырдатар уонна кими да охсубат бараммат сырдык 

µйэлээх ча±ыл±ана оІорор (Сибэтиэй Паасха кµнµн Тыла, 1826 

сыл).  

Христос Тиллиитигэр итэҕэл уонна киґи буолан төрөөбүт 

ТаІара Уола бар дьону толуйан, аньыы-хара, ілµµ-сүтүү ада±атын 

алдьатан баран, биһиэхэ дьиІнээх духуобунай кіІµлµ, 

Айааччыбытын кытта биир буолар кыаҕы бэлэхтээбитин туґунан  

Сиэркэп итэ±элэ иккиэн быстыспат ситимнээхтэр. Биґиги, бу 

сырдыгынан сыдьаайар тµµн православнай храмнарга, Иоанн 

Зластоуст тылынан эттэххэ, итэ±эл бырааґынньыгынан 

дуоґуйаары, мустубут дьон, Быыґааччы тугунан да кыайан 

кэмнэммэт күндү бэлэ±эр толору кыттыгастаахпыт.   



Паасха – Быыһааччыбыт муІу-сору көрөн, биһиги туспутугар 

Голгофаҕа олоҕун толук ууран туран тµмµктээбит эрэйдээх суолун 

муІутуур тыІааґына. Сибэтиэй а±алар да, литургия да 

тиэкистэригэр Христос элбэхтик «Биґиги быыґаныыбыт  Хоодуот 

быґыытын Тірµттээччи» диэн ааттаныыта тµбэґиэх буолбатах. «Бу 

эґиэхэ холобур көрдөрдүм» (Ин. 13.15), – диир Айыы Тойон  

µірэнээччилэригэр уонна биґигини барыбытын Кини оло±ун 

холобурун батыґарбытыгар ыІырар.  

Ол гынан баран, биһиги Кинини, Быыґааччыбытын, хайдах 

батыһар кыахтаахпытый? Бу аныгы олоххо биґиги хайдах гынан 

хорсуннук туруулаһыахпытын сөбүй? Бµгµн, бу тыллары иһиттэххэ, 

µгэс курдук, дьон ійµгэр-санаатыгар былыргы номох буолбут 

буойун, дьиҥ чахчы олорон ааспыт биллиилээх киһи эбэтэр 

аатырбыт герой уобараґа кістін кэлэр. Ол гынан баран итэҕэл 

хорсун-хоодуот быґыыта дарбааннаах албан ааты эбэтэр бар дьон 

билиниитин ситиґии буолбатах. Испитигэр бэйэбитин кыатанар, 

хааччахтанар буоллахпытына, биґиги эІкилэ суох дьиҥнээх таптал 

диэн тугун билэр кыахтанабыт, то±о диэтэххэ ханнык ба±арар 

хоодуот быґыы тірді буолар сиэртибэлэнии – бу иэйии саамай 

µрдµкµ кістµµтэ. Айыы Тойон биґигини атын дьоҥҥо, чуолаан 

биґигиттэн ійібµл эрэйээччилэргэ: кімµскэл көрдөһөөччүгэ, 

ыарыґахха, со±отоххо, ыар санааҕа ылларбыкка – бэриниилээхтик 

сулууспалыырга кістір дьайыылаах хоодуот быґыыга ыІырар. 

Быыґааччы Бэйэтин сирдээ±и оло±ор олус чуолкайдык кістµбµт бу 

олох сокуонун ким барыта тутуһар буолла±ына, дьон дьэ 

дьиІнээхтик дьоллонуохтара. Атыттарга  көмөлөһөр киһи бэйэтэ 



биэрэринээ±эр быдан элбэҕи ылар: кини сүрэҕэр Айыы Тойон 

киирэр, оччоҕо ТаІара илгэтигэр тиксэн киһи оло±о тосту 

уларыйар. Ким сыраласпат, ол сибэтиэй буолбатыныы, Голгофата 

суох Тиллии суо±унуу, киһи эмиэ аньыыны-хараны утары күүскэ 

турууласпатаҕына, өйө-санаата духуобунай іттµнэн дьиІнээхтик 

уларыйар кыаҕа суох.   

Хоодуот быґыы со±отох киґи оло±ун ис хоґооно буолбакка, 

бµтµн норуот оло±ун ис хоґооно буолла±ына, үрдүккэ дьулуґуу 

Ийэ дойдуларын кімµскµµргэ, µрдµк идеал уонна сыаннас туһугар 

туруулаґарга бэлэм мілµйµінµнэн дьон сµрэ±ин кытта 

холбосто±уна, дьиҥ чахчы үтүө, дьикти уонна ардыгар формальнай 

логика кірµµтµнэн кыайан быґаарыллыбат суоллар µіскµµллэр. 

Оннук норуот ханнык да иэдээн, хайдахтаах да істііх кыайан 

самнарбат сµдµ духуобунай кµµґµн ылынар. Бу тыллар 

кырдьыктаахтарын ча±ылхай кэрэґитинэн биґиги норуоппут бэйэтин 

харыстаммакка ситиспит Улуу А±а дойду сэриитигэр Кыайыыта 

буолар. Быйыл биһиги бу албан ааттаах даата 70-с сылын 

µірµµлээхтик бэлиэтиэхпит. 

Кутур±ан кэмигэр да, аньыыны-буруйу кытта охсуһар 

кэммитигэр да биґиги эр санаалаах, киэҥ-холку буолуох 

тустаахпыт, то±о диэтэххэ биґиэхэ хара дьайы кыайыы албан 

ааттаах улуу мэктиэ тыла этиллибитэ. Ама биґиги санаар±ыахпыт, 

муІур уґукка киириэхпит µґµ дуо! Биґиги, Айыы Тойон 

кырдьыктаах тылынан эттэххэ, онноо±ор аад да айа±а кыайбат 

(Мф. 16, 18) Христос Сиэркэбэ буолабыт. Биґиги туспутунан 

ТаІара Арыллыытын Кинигэтэ эрдэттэн быґааран,  кэрэґэлиир: 



«ТаІара кинилэр харахтарын уутун хас биирдии таммаҕын 

сотуоҕа, ілµµ-сүтүү диэн аны суох буолуоҕа; энэлгэн, ытабыл-

соҥобул, ыарыы эмиэ сүтүөҕэ. Урукку барыта ааста» (Арыл. 21, 3-

4).  

Айыы Таҥараҕа үҥэн тураммын, эґиэхэ, Сибэтиилээхтэн 

сибэтиилээх үрдүкү аҕабыыт бырааттарбытыгар, ытык а±аларга, 

күндү биир итэҕэллээхтэрбитигэр бука барыгытыгар духуобунай 

кµµґµ, бигэ итэ±эли, өлөр ілµµнµ Кыайбыт Айыы Тойон ахсаабат 

µірµµтµн уонна эйэни ба±арабын. Христос Тиллибит сырдыгын 

иІэринэн Паасха дьикти кистэлэІэр тиксэммит, хоруобуттан Турбут 

Быыґааччы туґунан аан дойдуга барытыгар кэрэґилээммит, чугас 

да, ыраах да баар дьоммутун бука барыларын кытта ірігійдііх 

µірµµбµтµн µллэстиэххэйиІ.  

Олохпут бары кµннэригэр биґигини мэлдьи сылыта, уоскута 

сырыттыннар, олох дьиІнээх µірµµтµн  бэлэхтээн µтµінү оҥорорго 

ірі кµµртүннэр Паасха илгэлээх илдьитин тыллара:  

 

ХРИСТОС ТИЛИННЭ! 

 ДЬИў ЧАХЧЫ ТИЛИННЭ!  
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