Москва уонна бүтүн Русь Патриарха КИРИЛЛ
үрдүкү аҕабыыттарга, аҕабыыттарга, дьааханнарга, манаахтарга
уонна Русь Православнай Сиэркэбин итэҕэллээх оҕолоругар бука барыларыгар
Ороһуоспанан эҕэрдэ суруга

Сибэтиилээхтэн Cибэтиилээх үрдүкү аҕабыыттар, ытыктабыллаах пресвитердэр, дьааханнар,
үтүө чиэстээх манаахтар, күндү бырааттарбыт уонна балыстарбыт!
Бу сибэтиэй түүн мин эһигини бука барыгытын Христос Ороһуоспатын улуу
бырааһынньыгынан ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин: киһи аймах быыһаныахтааҕын туһунан түҥ
былыр этиллибит мэктиэ тыл толору туолбут бырааһынньыгынан, Айыы Таҥара айбыт
айымньытыгар – киһи аймахха – тылынан кыайан этиллибэт улуу тапталын бырааһынньыгынан, бу
орто дойдуга Таҥара Уола – Мессия тиийэн кэлбит бырааһынньыгынан.
Таҥара Киһи буолан төрөөбүт кистэлэҥин туһунан сибэтиэй аҕаларбыт ааспыт үйэлэргэ бэрт
элбэҕи этэн тураллар. Билигин биһиги эмиэ, хаһан эрэ урут кинилэр курдук, Сиэркэп Таҥараҕа үҥэр
мэлииппэлэрин, ыллыыр ырыаларын истэбит, эмиэ ис сүрэхпититтэн сүгүрүйэн туран, ол
килбиэннээх быһыыны-майгыны кэпсиир Ытык Суруйуу тылларын болҕойон, бу сиргэ дьиктиттэн
дьикти суол буолан ааспытын сөҕө-махтайа саныыбыт.
Христос Ороһуоспатын анааран, айыыга холоонноох Симеон Саҥа Богослов маннык
суруйар: “Таҥара, бу дойдуга кэлэн, {...} киһи таҥара буоларын туһугар, Бэйэтин айылгытын киһи
айылгытын кытта холбообута, онон үөһээҥҥи илгэлээх күүс көмөтүнэн таҥара буолбут
киһиэхэ Сибэтиэйтэн Сибэтиэй Ытык Үс (Троица) кистэлэҥнээхтик олохсуйбута”. (10-с Тыл).
Оттон айыыга холоонноох Ефрем Сирин бу дойдуга Таҥара Киһи буолан төрөөбүтүн туһунан маннык
этэр: “Киһи аймаҕы Таҥара бэчээтэ түһэн киэркэтэрин туһугар, билигин Таҥара Бэйэтигэр киһи
аймах бэчээтин уурунна” (Христос Ороһуоспатыгар ылланар ырыалар).
Бу муударай тыллары истэн туран, бэйэбититтэн ыйытан көрүөҕүҥ: хайдах гынан биһиги
Таҥара бэчээтинэн киэркэйэбит? Хайдах гынан биһиги, бар дьон аан дойду айыллыан инниттэн
ыҥырыллыбытын курдук, Айыы Таҥараҕа холоонноох буолабыт? Биһиги сэбэрэбитигэр Христос
сэбэрэтэ илэ-чахчы көстөрүн туһугар (Гал. 4, 19), биһиги олохпутун хайдах олоруохтаахпытый? Бу
ыйытыкка хардарар судургу: биһиги Быыһааччыбыт этэн хаалларбыт кэс тылын бигэтик
тутуһуохтаахпыт. Күндү доҕотторуом, мин апостол Павелы кытта бииргэ эһиэхэ бука барыгытыгар
туһаайан этэбин: “бэйэ-бэйэҕит сүгэһэргитин сүксүһэн Христос сокуонун тутуһуҥ”. (Гал. 6, 2).
Туохха барытыгар тапталынан хоруйдааҥ, оччоҕо дууһаҕыт көнньүөрүө, уоскулаҥы булуоххут.
Кимиэхэ баҕарар үтүөтүк сыһыаннаһыҥ, оччоҕо сүрэххит үөрүүнэн туолуоҕа, ол үөрүүгүтүн ким да
эһигиттэн былдьаан ылыа суоҕа (Ин. 16, 22). “Тулуурдаах буолуҥ – тулуургут эһигини быыһыаҕа”
(Лк. 21, 19), оччоҕо эһиги бараммат олоххо тиксиэххит.
Биһиги, христианнар, атыттары сиэр-майгы үрдүкү идеалларыгар ыҥыра сылдьаммыт,
бэйэбит эмиэ бу идеаллары күннээҕи олохпутугар, туох-ханнык иннинэ, чугастааҕыларбытыгар
туһалаан тутуһарбыт тыын суолталаах. Дьэ оччоҕо Таҥара көмөтүнэн биһиэхэ Кини Тыына үөскэтэр
духуобунай хаачыстыбалара баар буолуохтара: таптал, үөрүү, эйэ-ил, кытаанах тулуур, үтүө
санаа, амарах быһыы, итэҕэл, көрсүө-сэмэй майгы, бэйэни кыатаныы (Гал. 5, 22 – 23).
“Таптыырга, хардарыта үтүөнү оҥорсорго көҕүтүһэн, бэйэ-бэйэбитигэр болҕомтолоох
буолуоҕуҥ” (Евр. 10, 24). Атааннаһар, араарсар дьаллыгы антах анньан, биһиги бар дьоҥҥо
Быыһааччы төрөөбүтүн туһунан итэҕэтиилээх илдьит тылы тиэрдэбит уонна православнай итэҕэл
хайдах курдук сөҕүмэр кэрэтин, духуобунай күүстээҕин олохпутунан туоһулуубут.
Биһиги билигин 2017 сылга үктэннибит. Россия курдук элбэх омуктаах улуу дойду олоҕун
тосту уларыппыт сабыытыйалартан, оҕолоро төрөппүттэрин, инилэрэ биилэрин утары барбыт

гражданскай сэриилэрин ииригириилээх иэдээниттэн биһигини лоп курдук сүүс сыл араарда. Ити
кэнниттэн биһиги норуоппут эҥээринэн тэлэн ааспыт эрэйдээх-буруйдаах, элбэх ыар сүтүктээх
кэмэ үксүн уопсастыба олоҕор улахан хайдыһыыны таһаарбыт быһыы-майгы – тыһыынча сыллаах
судаарыстыбаннаспыт урусхалланыытын уонна дьон итэҕэлин утары охсуһуу – түмүгэр салаллан
кэлбитэ.
Билигин биһиги, ис сүрэхпититтэн иэйэн, долгуйан туран, кэлиҥҥи кэмҥэ итэҕэллэрин
аһаҕастык билинэн муҥу көрөн өлбүт, Таҥараҕа эрэллэрин кэрэһилээбит Русь Сиэркэбин итэҕэллээх
оҕолорун хорсун быһыыларын дириҥ ытыктабыллаахтык ахтабыт. Биһиги итэҕэйэбит, Айыы Тойон
кинилэр көрдөһөллөрүн истэн, норуоппутун харалтата суох хаалларбатаҕа, үлэҕэ да, сэриигэ да улуу
кыайыылары ситиһэр кыаҕы бэлэхтээн, саамай дьулаан сэрии уотуттан килбиэннээх кыайыыга
тиэрдибитэ, дойдубутун чөлүгэр түһэрбитэ, норуоппутун киһи эрэ сөҕөр-махтайар үрдүк
ситиһиилэригэр сирдээбитэ.
Биһиги Айыы Тойоҥҥо Кини бүтүн аан дойдуга көрдөрбүт сүдү дьиктитин иһин ис
сүрэхпититтэн махтанабыт. Махтанабыт норуоппут итэҕэлин, үтүө чиэһин тилиннэрбитин, сиргэбуорга тэпсиллибит сибэтиинэлэри чөллөрүгэр түһэрбитин иһин, махтанабыт дьон сүрэҕэр дириҥ
уларыйыы тахсыбытын туоһулара – саҥа храмнар, манастыырдар – тутуллубуттарын иһин.
Олохпут кэлиҥҥи уонунан сылларыгар олус элбэх ыарахаттар, тургутан көрөр моһоллор
бааллара, олор билигин даҕаны бааллар. Ол гынан баран бу быстах кэмнээх ыарахаттар биһигини
чаҕытар кыахтара суох. Ааспыт үйэ уопута биһигини бэрт элбэххэ үөрэттэ уонна эмиэ элбэхтэн
сэрэтиэх да тустаах.
Доҕотторуом, Таҥара биһигини кытта бииргэ, онон туохтан да куттаммакка быыһабыллаах
суолунан иннибит диэки дьулуруйан иһиэҕиҥ. Таҥара биһигини кытта бииргэ, онон бигэ
итэҕэлбитинэн бөҕөргөтүнүөҕүҥ. Таҥара биһигини кытта бииргэ, онон эрэнэр эрэлбитин
энчирэтимиэҕиҥ. Таҥара биһигини кытта бииргэ, онон, тапталбыт улам күүһүрэн, бар
дьоммутугар үтүөнү оҥоро туруоҕуҥ.
Туох баар эрэлбитин барытын Айыы Тойоҥҥо ууруоҕуҥ, тоҕо диэтэххэ Кини буолар “үйэлэр
тухары биһиги халыҥ хаххабыт, суон дурдабыт” (Ис. 26, 4) уонна, апостол Петр кэрэһилиирин
курдук, “Киниттэн атын биһигини быыһыыр ким да суох” (Дьайыылар 4, 11). Онон бу сирдээҕи
айаммыт аартыгар Христос сырдыга сыдьаайыахтын, бу суолбут биһигини Айыы Тойон таптыыр
дьонугар бэлэмнээбит Халлааннааҕы Саарыстыбатыгар тиэрдиэхтин.
Бүгүн мин эһигини, араас дойдуларга, куораттарга, сэлиэнньэлэргэ олорор эрээри, Христос
биир сомоҕо Сиэркэбигэр киирсэр дьоммун, бука барыгытын кытта духуобунай үөрүүнэн үөрэн
тураммын, хас биирдиигитигэр куккут-сүргүт, эккит-хааҥҥыт туруга тупса туруохтун, дьиэ
кэргэҥҥитигэр ил-эйэ тосхойуохтун, үлэҕит-хамнаскыт ситиһиилээх буолуохтун диэн баҕарабын.
Вифлеемҥэ төрөөбүт Айыы Тойон Быыһааччыбыт хас биирдии бэйэбитигэр саҥа ураты кыаҕы
бэлэхтээн, Кини биһиги олохпутугар баарын бүтүн сүрэхпитинэн-быарбытынан бигэтик
билэрбитигэр көмөлөһүөхтүн.
Аминь.
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