
 

 

 

 

 

 

 

 

ТаІара  биһигини таптыырын, 

бу аан дойдуга соҕотох Уолун, биһиги Кининэн 

олоххо тиксэрбит туһугар, ыытан, биллэрбитэ.  

(1 Ин. 4, 9)  

 

 
  

Сибэтиилээхтэн сибэтиилээх үрдүкү аҕабыыттар,  

ытык а±алар, дьоһуннаах манаахтар, 

 күндү биир итэҕэллээхтэрбит бука бары! 

 

 
 

Бу дойдуга Киґи буолан төрөөбүт Таҥара Уолуттан ис 

сµрэхпиттэн үөрэн туран, эґигини бука барыгытын сырдык уонна 

олох бырааґынньыгынан – биґиги Айыы Тойоммут уонна 

Быыґааччыбыт Ороґуоспатынан – э±эрдэлиибин.  

«Үрдµк халлааҥҥа – ТаІара±а айхал, сиргэ – эйэ-ил, дьоІІо- 

Таҥара үтүө сыһыана!» (Лк. 2, 14). Сылтан сылын аайы 

Быыґааччы биґиэхэ тылынан этиллибэт аґыныылаах сыһыанын 

айхаллаан, хаґан эрэ Аанньалтан «бар дьоІІо буолар улуу 

µірµµнү» (Лк. 2,10) истибит Вифлеем бостууктарын курдук, биһиги 

эмиэ Мессияны духуобунай харахпытынан кіріірµ тиэтэйэбит. 

Кини кэлиитин ааттаах-суоллаах бороруоктар іті кірін этэллэрэ, 

халыан элбэх эр дьон, дьахталлар кэтэґэллэрэ.  

Дьэ онтон, Аггей бороруок тылынан, бары норуот Ба±алаа±а 

(Агг. 2, 7) Бэйэтин аччатынан – кулут уобараґын ылынан, киґи 

курдук көрүҥнэнэр (Флп. 2, 7). Аан дойду Баһылыга Бэйэтигэр 



император дыбарыаґын да, бу дойду баґылыктарын дьиэлэрин-

уоттарын да, баайдар уонна биллиилээхтэр сиэдэрэй 

уораҕайдарын да талбат. Киниэхэ бэл хоноһо түһэр дьиэтигэр 

миэстэ кістµбэт. ТаІара Уола сµіґµ турар хаспа±ар тірµµр, сµіґµ 

аґыыр кµкµрэ Кини биһигэ буолар.  

ТаІара баайа сыдьаайан кістµбµт ол хаспа±ыттан уонна  

онно баар о±о суутуттан ордук дьадаІы уонна судургу туох 

баарый? Биґиги быыґаныыбыт КистэлэІнээх дьайыытын оҥороору, 

быстар дьадайыы туругун талан (бырааһынньык туран эрэ 

истиллэр хос ырыата), Христос биґиги дойдубутугар олус 

суолталанар сыаннастары: былааґы, баайы-дуолу, албан ааты, 

биллэр-көстөр тірµттээх-уустаах буолууну уонна социальнай 

статуґу – соруйан ылбат. Кини олох атын сокуонун ыларга 

биґиэхэ сµбэлиир – улаханнык туттунууну, іґµ-сааґы кыайар 

сытыары майгы уонна таптал сокуонун. Бу сокуонунан,  киґи 

мілтіх туруга ТаІара илгэтин кытта холбоспута туохха да, 

кимиэхэ да кыайтарбат сµдµ кµµс буолар. Бу кµµґµ  бэл аан дойду 

былаастаахтара да, кыахтаахтара да кыайан утарбаттар. ТаІара 

кµµґэ,  сирдээ±и улуутуйууга, олох-дьаґах талымыгар  буолбакка, 

сµрэх судургу, сытыары сымнаҕас туругар кістір.      

Айыыга холоонноох Серафим Саровскай этэринэн, «Айыы 

Тойоммут ТаІара±а уонна бар дьоҥҥо тапталы толору иҥэриммит 

сµрэҕи кірдµµр,  ол –  Кини таптаан олорор бірµстµілэ… “Уолум, 

Миэхэ сµрэххин а±ал, – диир Кини, – онтон атынын барытын Мин 

Бэйэм эйиэхэ биэриэм”, то±о диэтэххэ киґи сµрэ±эр ТаІара 

Саарыстыбата батан киирэр кыахтаах» (Христианскай олох сыалын 

туґунан бэсиэдэ). ТаІара быстар дьадаІылартан, дьиэтэ-уота 

суохтартан сиргэммэт, а±ыйах харчылаахтары, киґи ымсыырбат 

µлэлээхтэри абааґы кірбіт, Кини хаһан да  эт-сиин іттµнэн 

омсолоохтору эбэтэр ыараханнык ыалдьар дьону аахайбакка ааґа 

бара турбат. Ити ыарахаттар киґини ТаІара±а чугаґаппаттар да,  

Киниттэн араарбаттар да, онон ити барыта киґи санаатын тµґэрэн 

кинини алдьатыылаах муІур уґукка тиэрдиэ суохтаах. Быыґааччы 

биґигини дьиҥ бэйэбитин көрдүүр. Уолум! Кыыґым! Сµрэххин 

Миэхэ биэр, – диэн ыІырар Кини (Соломон аман өһө 23, 26). 

Ороґуоспа дьиктилээхэй бырааґынньыга биґиги Христоґу 

халбаІнаабакка батыґыахтаахпытын ійдітір, оттон Кини биґиэхэ 

олоҕу – толору олоҕу – биэрээри кэлбитэ (Ин. 10, 10), Кини 



Бэйэтэ – со±отох сіптііх суол, тулхадыйбат кырдьык уонна 

дьиІнээх олох (Ин. 14, 6). Онон, биґиги  олоххо хайаан да кірсір 

ыарахаттарбыт биґигини салыннарбатыннар, биґиэхэ тµґэр 

тургутуулар биґигиттэн кими да булгуруппатыннар, то±о диэтэххэ 

ТаІара биһигини кытта! ТаІара биґигинниин, онон биґиги 

олохпутуттан куттал киэр тэйэр.  ТаІара биґигинниин, онон биґиги 

дууґабыт уоскулаІы булар, µірµµнµ билэр. ТаІара биґигинниин, 

онон биґиги Киниэхэ бигэ эрэлбитинэн сирдээ±и айаммытын 

салгыыбыт.  

Христоґу батыґан, киґи бу дойду олоҕун майгытын утары 

барар. Кини ханнык да ымсыыга бэриммэт уонна суолугар көрсөр 

аньыы моґолун сорунуулаахтык туораан ааһар. Биґигини 

ТаІараттан аньыы тэйитэр, чуолаан аньыы биһиги олохпутун дьиІ 

чахчы аґыылаах-абалаах гынар эбээт. Чуолаан аньыы, ТаІара 

тапталын сырдыгын кµлµктээн, биґигини эІин араас иэдээІІэ 

анньар, сµрэхпитигэр дьоІІо өһү-сааһы үөскэтэр. Оттон аньыыны-

хараны Сиэркэп ніІµі биґиэхэ бэриллэр Сибэтиэй Тыын илгэлээх 

күүһүнэн кыайыллар. ТаІара кµµґэ, биґиги ылыннахпытына, ис 

эйгэбитин уларытар, Айыы Тойон кіІµлµнэн тас эйгэни уларытарга 

эмиэ кіміліґір. Онон биир сомоҕо түмсүүттэн араҕар дьон хатан 

эрэр отонноох мастыы, µтµі µүнүүнү биэрэр кыахтарын сµтэрэллэр.  

Мин бµгµн Украина олохтоохторугар ураты тылы этиэм этэ. 

Украина сиригэр убайдыы-бырааттыы өлөрсөр утары туруута 

Сиэркэп биир итэ±эллээхтэрин, сµрэхтэригэр іґµ-сааґы олохсутан, 

араартыа суохтаах. ДьиІнээх христианин кими даҕаны – чугас да, 

ыраах да баар дьону – абааґы кірөр кыаҕа суох. «Эґиги 

истибиккит, – Айыы Тойон Кинини бол±ойооччуларга туґулаан 

этэр, – туох этиллибитин: чугастаа±ыгын таптаа уонна істііххµн 

абааґы кір. Оттон Мин эһиэхэ этэбин: істііхтіргµтµн таптааІ, … 

оччо±о Халлааннаа±ы А±а±ыт уолаттара буолуоххут, то±о диэтэххэ 

Кини  кµнµн сырдыгын µтµіҕэ да, мөкүгэ да барытыгар тыктарар 

(Мф. 5, 43-45). Биһиги бука барыбыт олоҕо Быыґааччы бу 

этиитинэн салалыннын, атыттарга істµйµµ, кинилэри абааґы кірµµ 

биґиги сµрэхпитигэр хаґан да уйаламматын.  

Элбэх омуктаах Русь Православнай Сиэркэбин бары биир 

итэ±эллээхтэрин, Украина±а істіґµµ тµргэнник уонна бµтµннµµ суох 

буоларыгар, сэрии дьоІІо эт-сиин да, духуобунай да іттµнэн 

оІорбут бааґа µтµірэригэр, уґулуччу анаан µІэргэ ыІырабын. 



Таҥара дьиэтигэр да, бэйэбит дьиэбитигэр-уоппутугар да сылдьан, 

бу туґунан ТаІараттан ис сµрэхпититтэн кірдіґµіхпµт, биґиги 

дойдубутуттан ыраах олорор, сэриилээх иирсээнтэн муІу-сору 

кірір христианнар тустарыгар эмиэ µІµіхпµт.  

Бар дьону муҥура суох таптаан сиргэ үтүө көҥүлүнэн кэлэргэ 

санаммыт Быыһааччыбытыгар, Айыы Тойоммутугар махтанан, бу 

Ороґуоспатаа±ы сырдыгынан сыдьаайбыт тµµн, онтон да салгыы 

сибэтиэй кµннэргэ Киниэхэ уруй-айхал этиэҕиҥ. Библия±а кэпсэнэр 

илинтэн кэлбит муударай дьон курдук, биһиги эмиэ ТаІара О±о±о 

Христоска бэлэхпитин биэриэ±иІ: кыґыл кімµс оннугар – ис 

сµрэхпит тапталын, лаадан оннугар – итии өлөннөөх µІµµбµтµн, 

смирна оннугар – чугас да, ыраах да баар дьоммутугар 

кыґамньылаах үтүө сыґыаммытын.  

Эґигини кµндµ дьоммун, Ороґуоспа сырдык 

бырааґынньыгынан, ону тэІэ µµммµт СаІа сылынан э±эрдэлээн,  

бука барыгыт туһугар ис сүрэхпиттэн үҥэн туран, эґиэхэ Улуу 

Бэлэхтээх Айыы Тойон ТаІарабыт Иисус өлгөм көмөтүн, үгүс 

үтүөтүн ба±арабын. Аминь.    
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