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Күндүоҕолор!
Эһигибүтүнаандойдуоҕотобукабарытаааҕаркинигэтин–

Оҕолорго аналлаах Библияны – тутан олороҕут. Библия,
атынныкэттэххэ,ЫтыкСуруйуу, элбэхүйэанарааөттүгэр
суруллубута.Онтонылабукинигэаандойдуүгүсомугунтылыгар
тылбаастаммыта.Тыһыынчанануолаттар-кыргыттар,эһигибиир
саастыылаахтаргыт,Библияныбэйэлэринтөрөөбүт–англия,
кытай,французуо.д.а.–тылларынанааҕаллар,оттонбүгүнэһиги
эмиэытыккинигэсахалыытылбааһынааҕаркыахтанныгыт.
ХристоситэҕэлинбүтүнаандойдуустунтарҕатарПравославнай

ТаҥараДьиэтэатынноруоттаркултуураларыгаруоннатылларыгар
мэлдьиолусхарыстабыллаахтыксыһыаннаһара.Тыһыынчаттан
тахсасыланарааөттүгэрсибэтиэйини-бииКириллаахМефодий
БиблиятиэкистэринуоннаТаҥарасулууспатынкинигэлэрин
славянныытылбаастаабыттара,ононкинилэрТаҥараүөрэҕин
тарҕатаркэнэҕэскикөлүөнэдьоҥҥобарытыгарүтүөхолобур
буолбуттара.НууччаПравославнайТаҥаратынДьиэтинүлэһиттэрэ
ЫтыкСуруйуунубиһигиИйэдойдубутугаролорорүгүсомуктар
тылларыгартылбаастаабыттара.Буолусуустукүлэниылыммыт
дьонтонбиирдэстэринэнСуруйуунухотугуноруоттартылларыгар
тылбаастаабытсибэтиитэлИннокентий(Вениаминов)этэ.
Эһигиаандойдухайдахайыллыбытын,Таҥаратуохулуу

дьиктилэриоҥорбутун,КиниУолаИисусХристосбудойдуга
кэлэнхайдахбыһыылаахтыколорбутун,хайдахөлбүтүнуонна
тиллибитинтуһунанааҕаргыттуһугар,Библияиккисаҥаара–
СаҥаКэсТыл–элбэхүтүөдьонкыһамньытынансахалыы
тылбаастанантурар.
ОҕолоргоаналлаахБиблияныааҕанбардаргытэрэ,эһиги

кинини олус сөбүлүөххүт. Библия Таҥара килбиэннээх
дьайыыларын кэпсиирин таһынан, эһиги өссө төрөөбүт
тылгытын дириҥник билэргитигэр көмөлөһүөҕэ. Былыр
оҕолорбукинигэнэнааҕа-суруйаүөрэнэллэрэ.ЫтыкСуруйуу
тыллараэһигинисөпкөтуттан-хаптансылдьаргаүөрэтиэхтэрэ:
төрөппүттэргитин ытыктыырга, атын киһи малын-салын
ыйытыга суох ылбат буоларга, дьоҥҥо-сэргэҕэ көмөлөһө
сылдьарга,ыраассанаалаах,чиэһинэйбуоларга.Оччоҕоэһиги



үтүөкэнбэйэлээх,дьоһуннаахдьонбуолаулаатанийэҕитин-
аҕаҕытын,эбэҕитин-эһэҕитинүөрдүөххүт.
БиблияҕаоҕолорХристосалгыһынылакэлээригыммыттарын,

АйыыТойонүөрэнээччилэрэ,улахандьон,Киниэхэаһарды-
мыахтарынбаҕарбыттарынтуһунанкэпсээнбаар.ОнуохаАйыы
ТойонИисусХристосүөрэнээччилэригэрэппит:“ОҕолоруМиэхэ
аһардыҥ,кинилэрМиэхэкэлэллэринмэһэйдээмэҥ”(Марк 10:14).
Күндүоҕолор,ЫтыкСуруйуунуааҕарбуоллаххытына,эһиги

Христоскатиийэргитинкимда,туохдакыайанмэһэйдэһиэсуоҕа.
ОттонКиниэһигиникыттатөрөөбүттылгытынанкэпсэтиэ.

Дьокуускай уонна Ленскэй епискоба 
РОМАН
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ААНТЫЛ
Күн дү ааҕаач чы лар! 

ЭһигиОҕо лор го анал лаах Биб лия,эбэтэр,уруккуаатынанОҕо 
Биб ли я тадиэнкинигэнитутанолороҕут.ОҕоБиблията1983сыл-
таныланууччалыытылынан34-тэтахсыбыта,30омуктылыгар
тылбаастаммытауоннабарытасэттэаҥаармөлүйүөнэкземпляр
тираһынанбэчээттэммитэ.Оттонбутаһаарыы,Оҕо лор го анал лаах 
Биб лия,Христостөрөөбүтэ2000сыллаахүбүлүөйүгэрананар.

БиблиякэпсээннэригэркиириэхпитиннинэкылгастыкБиб-
лиядиэнтугунбыһаарыаҕыҥ.Кининиүгүстүк«КинигэлэрКи-
нигэлэрэ»диэнааттыыллар.Олтоҕобуолуодиисаныыгытый?
Бастакытынан,Библия–көннөрүкинигэбуолбатах.БуАйыы

ТаҥарабардьоҥҥотуһаайанэппитТыла,ононБиблияныатын-
ныкөссөЫтыкСуруйуудиэнааттыыллар.ЫтыкСуруйууну
СибэтиэйТыынкөҕүлээһининэнпророктар,поэттар(псалом-
нарааптардара),апостолларуо.д.а.суруйбуттара.ОнонБиблия
кэпсээннэринааҕаолороммут,биһигиТаҥараАрыллыытынэрэ
буолбакка,өссөбусүдүАрыллыыныылыммыт,онусүрэхтэри-
гэр-быардарыгархарыстаанилдьэсылдьанбиһиэхэтиэрдибит
дьонтылын-өһүнистэбит.Библиякиһиыйытыгарбэлэмэппиэ-
тибиэрбэтгынанбаран,биһиэхэтыынсуолталааҕы–Таҥара
уоннакиһисыһыанын,Таҥараттантэйбиткиһихайдахгынан
Кининикыттасаҥаттанбодоруһуонсөбүнтуһунан–кэпсиир.
Иккиһинэн,Библия–бүтүнаандойдуүрдүнэнсаамайааҕыл-

лар,тылбаастанаркинигэ.Бэчээттиирстанокайыллыбытыгар
бастакынанБиблиябэчээттэммитэ.Ононбукинигэтуһунан
хаһандаистэиликдьонусирсаамайбүтэймуннуктарыгарэрэ
буланкөрсүөххэсөп.Библияуоннакиникэрчиктэрэаата-ахса
биллибэтэлбэхомуктылыгарбэчээттэммиттэрэ.Христианнар
Библияныитэҕэлбиттөрдө,духуобунайолоххосалайарэркээ-
йибитдиэнааттыыллар.БэлитэҕэлтэнолохыраахдьонБиблия
сюжеттарын,уобарастарынөрүүтуһаналлар.Ханныкдамузейга
киирбиппитиһин,биһигиБиблиятиэмэтигэранаммытайым-
ньылары–Авраамы,Давиды,КыысМарияны,Христоһудьүһүйэр
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хартыыналары,скульптуралары–көрүөхпүт.Библияттанбиһиги
олохпутугарбэртэлбэхтыл,этиикиирбитэ,холобур,«Нойаала»,
«талааҥҥынсиргэ-буоргакөмүмэ»,«чугастааҕыгынтаптаа».
Үсүһүнэн,КинигэлэрКинигэлэрэ–Библия–бэйэтээмиэ

арааскэмҥэсуруллубутхасдауонкинигэлээх.Библияикки
тэҥэсуох–улаханнаахкыра–чааскаарахсар.
ЭРГЭКЭСТЫЛкинигэлэрэ,Христостөрүөнбыданиннинэ,

былыргыеврейтылынан,сорохтороарамейдыысуруллубуттара.
ЭргэКэсТылсир-халлаанайыллыытыттансаҕалаан,Таҥарабу
аандойдуну,киһинихайдахайбытын,киһиТаҥараттануламтэ-
йэнолоҕунКинитэсуохоҥосторуордорбутунтуһунанкэпсиир.
ОлдаүрдүнэнТаҥаракиһиэхэулуутаптала,амарахкыһамньыта
аҕыраабатах.АйыыТойонКиниттэнкөрдөһөрдьонуөрүүистэр.
Кинисирноруоттарыттанчопчубиирноруоту,Израилы,талан
ылан,кинилэрикытарыкэстылтүһэрсибитэ.ОнонТаҥаратал-
бытноруотунисторията–ЭргэКэсТылсүрүнтиэмэтэ.
ЭргэКэсТыларааскинигэттэнтурар.СороҕоИзраильисто-

риятын,сирдьиттэрин,пророктарын,атынноруоттары,былыр-
гыулуусабыытыйаларыкэпсиир.Манныккинигэлэриистория
кинигэлэрэдиэнааттыыллар.Оттонсорохторугар–пророктар
кинигэлэригэр–норуотуТаҥараҕаэрэллээхбуоларгаыҥырар,
кэлэркэмкистэлэҥинарыйарпророктараньыыны-харанысара-
лыыруоттаах-төлөннөөхэтиилэрэсуруллубут.ЭргэКэсТылга
өссөкиирсэллэр:поэзиякинигэлэрэ, холобур,Саалтыыр–
ырыа-тойук,Таҥараҕаүҥүүхомуурунньуга;былыргымуударай
дьонэтиилэрин,сүбэлэрин-амаларынтүмэнбиһиэхэтиэрдэр
кинигэлэр(холобур,СоломуонАманӨһө).
ЭргэКэсТылыараасааптардархасдаүйэустатасуруйбуттара,

ононардыгаркинигэлэрэулаханныкуратылаһаллар.Олгынан
баранбукабарыбиирсүрүнсанаанытоһоҕолоонэтэллэр:Таҥа-
раттанбэйэтэаккаастамматахкиһиниТаҥарахаһандахаалларбат.
САҤАКЭСТЫЛХристостөрөөбүтүнкэнниттэнбастакыүйэ

иккисаҥаарыгарбылыргыгректылынансуруллубута.Библия
иккисчааһаурутхаһандабуолбатахуһулуччулаахсабыытыйа-
лары:ИисусХристосАйыыТойонбусиргэтөрөөбүтүн,сулуус-
палаабытын,өлөнбарантиллибитинитиэннэКиниолохтообут
Церкова–ТаҥараДьиэтэ–хайдахүүнэн-бөҕөргөөниспитин
кэпсиир.БусабыытыйаларсүрүнсуолталарыневангелистИоанн
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аҕыйахбэргэнтылынанманныкэтэнтурар: «Таҥарабуаан
дойдунуолкурдуктаптаан,төрөппүтСоҕотохУолун,Кинини
итэҕэйэрханныкбаҕараркиһиөлбөтүн,барамматолохтонорун
туһугар,биэрбитэ»(Иоанн 3:16).
Олтуһунанилдьиттыл–дьиҥчахчыҮөрүүлээхИлдьит(грек-

тии«Евангелие»).СаҥаКэсТылтүөртбастакыкинигэтэ–аан
дойдубарыхристианнарынсаамайсуолталаахкинигэлэрэ–
Евангелиедиэнааттанар.ИисусХристоссирдээҕиолоҕун,Кини
үөрэппитүөрэҕинтуһунанкэпсииркинигэлэриевангелистар
Матфей,Марк,ЛукауоннаИоаннсуруйбуттара.Апостоллар
ДьайыыларынэмиэкинилэртэнбиирдэстэрэЛукасуруйбута.
Букинигэҕэбастакыхристианнартустарынан,кинилэрХрис-
тоскаитэҕэлиханныккуораттарга,дойдуларгатарҕаппыттарын,
аандойдутааҕыЦерковыбөҕөргөппүттэринтуһунанкэпсэнэр.
СаҥаКэсТылгаөссөапостолПавелуоннадаатынапостол-

лар(ИисусХристосҮөрүүлээхИлдьитииһитиннэртэрэыыппыт
үөрэнээччилэрэ)бастакыхристианнаргасуруйбутилдьитсурук-
таракиирэллэр.Бусуруктардьонуистиҥитэҕэлгэиитэллэр,
христианинхайдахолоруохтааҕыныйан-кэрдэнбиэрэллэр.Төһө
даонтонылаиккитыһыынчакэриҥэсылаастар,бүгүндабу
илдьитсуруктартыынсуолталаахтар,аныгыдьонубиһигини
бэртэлбэххэүөрэтэр-уһуйарулуукүүстээхтэр.
СаҥаКэсТылбүтэһиккинигэтэ,ИоаннБогословАрыллыы-

та(гректии«Апокалипсис»),кэнэҕэһитөлкөлүүр,тиһэхкэми,
историямуҥуруһугун,арыйар.Букинигэкиһиаймаххаэрэли
саҕар:хайдахтаахдаалдьархайааҥнаабытыниһин,олбарыта
ааһыаҕа.Буортодойдуэмиэхаһанэрэсуохбуолуоҕа,оччоҕо
кинионнугаратын,быданордук,барамматүйэлээхаандойду
үөскүөҕэ,онуБиблиясаҥахаллаануоннасаҥасирдиэнааттыыр
(Арыл лыы 21:1).
БиһигибуОҕо лор го анал лаах Биб ли я ҕакиллэрбитытыктиэкис-

тэрбитинүксүнбэйэбиттылбытынанкэпсээтибитэрээри,сорох
кэрчиктэрихайдахбаарынануларыппаккабиэрдибит.Онуоха
саамайкиэҥниктарҕаммытнууччалыыСинодальнайтылбаа-
һы,төһөкыалларынан,чугастыктутуһасатаатыбыт.Олэрээри
ардыгарцитаталарыкылгатан,аныгыааҕааччыөйдүүрүнкур-
дук,аттаранкиллэрдибит.Кэпсээннэрхантанылыллыбыттара,
ЫтыкСуруйуукинигэтинаата,нүөмэрэ,кинигэхасбиирдии



сирэйиналларааөттүгэрэбэтэртиэкискэбэйэтигэрускуопка
иһигэрыйылынна.
УруккуОҕо Биб ли я та эдэрааҕааччыларга–оҕолорго–ту-

һуланара,олгынанбаранулахаттарэмиэсөбүлээнааҕалларын
иһин,1990сылтансаҕалаанбиһигиулахандьоҥҥоанаммыт
атынкэрчиктэриэбиикиллэртээнбарбыппыт.Онутаһынанбу
үбүлүөйгэанаммытсаҥакинигэҕээлбэхтиэкискөннөрүллэн
киирдэ.

Оҕо лор го анал лаах Биб ли я ныбэлэмниирүлэбитигэрбиһиги
иннибитигэрбэртуустуксоруктурбута.Буытыккинигэттэн
ханныккэрчиктэриталаныларордугуй?Тугукылгатыахха,
оттонтугуааҕааччыгатолорубиэриэххэсөбүй?Туруоруммут
сорукпутунхайдахтолорбуппутунбиһигибэйэбитсыаналыыр
кыахпытсуох,онуэһиги,ааҕааччылар,быһаарыаххытбуоллаҕа.
ОлэрээрибудьоҕускинигэҕэтолоруБиблиямуҥурунбулларбат
күндүбаайыттанкыракыйдакылааткыайанкиирбэтэҕэбиллэр.

Библиятылбааһынинститутунүлэһиттэрэ



ЭРГЭКЭСТЫЛ
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Аандойдуайыллыыта

уайгыр-силикаанийэдойдубарахсан:бачымахсулустар,
былыттар,сирсимэҕэсибэккилэр,көтөр-сүүрэруонна

иэгэйэриккиатахтаахбиһигихайдахбаарбуоланхаалбыппытын
киһиэрэбарытадьиктиргии,сөҕө-махтайасаныыр.Сир-халлаан
киэҥкиэлитигэртуохдабэйэтэдьаалытынанүөскээн-үөдүйэн
кэлбэтэҕэбиллэрсуолэбээт.Биһигинитулалыыркэрэмэнэйгэ
бүттүүнэкининиКимэрэулуумуударайөйдөөхайбытынкэрэ-
һилиир.ЫтыкСуруйууга,Библияҕа,аандойдуАйыыТаҥара
Тылынанайыллыбытынтуһунанкэпсэнэр.

АанбастаанТаҥарахаллааныуоннасириайбыт.
Сиртуохдакөстүүтэсуохиччитэхэбит,түгэҕэбиллибэт
далайүрдүгэримбалайхараҥаыаһырантурара;арайуу
үрдүнэнТаҥараТыынасайакөтөрө.
Таҥара:«Сырдыкбуоллун»,–диэбит,онуохасырдыкбуолбут.
Таҥарасырдыкүчүгэйинкөрбүтуоннасырдыгыхараҥат-
танараарбыт.
Таҥарасырдыгы«күнүс»,хараҥаны«түүн»диэнааттаабыт.
Түүнааһан,сарсыардабуолбут:бииркүнбүппүт.
Таҥара:«Ууортотугаруунуиккиаҥыыараараркытаанах
араҥабаарбуоллун»,–диэбит.
Таҥаракытаанахараҥаныайбыт,олкэннэараҥаанныгар
уоннаүрдүгэрбааруунутус-туспаараарбыт.Оннукбуолбут.
Таҥаракытаанахараҥаны«халлаан»диэнааттаабыт.Түүн
ааһан,сарсыардабуолбут:иккискүнбүппүт.
Таҥара:«Халлаананныгарбааруубиирсиргэмунньустан,
ууанныттанкураанахтаҕыстын»,–диэбит.Оннукбуолбут.
Таҥаракураанаҕы«сир»диэн,оттонуумунньустубутун«бай-
ҕал»диэнааттаабыт.ИтиэннэТаҥараонукөрөнсөбүлээбит.
Таҥараэппит: «Сиркүөх үүнээйини, сиэмэнэнууһуур
оту-маһы,сиэмэлээхотонэгэлгэтинбиэрэрмаһыүөскэт-
тин»,–диэбит.Оннукбуолбут.Сиркүөхүүнээйини,сиэмэ-
нэнууһууроту-маһы,сиэмэлээхотонэгэлгэтинбиэрэрмас
барыкөрүҥүнүөскэппит.Таҥараонукөрөнэмиэсөбүлээбит.
Түүнааһан,сарсыардабуолбут:үһүскүнбүппүт.

АЙЫЛ ЛЫЫ 1:1‑13 
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Аандойдуайыллыыта
(салгыыта)

Таҥара: «Халлаанньууругартүүнүкүнүстэнараарар,кү-
нү-дьылыбэлиэтээнкэми-кэрдииниааҕарсырдатааччылар
баарбуоллуннар.
Сирисырдатартуһуттанкинилэрхаллаанньууруттантык-
тыннар»,–диэбит.Оннукбуолбут.
Таҥараиккисүдүсырдатааччыны:улаханын–күнүһү,кы-
ратын–түүнүсалайаргаанаанайбыт,олкэннэсулустары
оҥорбут.
Таҥарасирисырдаттыннар,күнүскүнү-түүҥҥүнүсалай-
дыннар,сырдыгыхараҥаттанараардыннардиэн,сулустары
халлаанньууругаролохтообут.ИтиэннэТаҥараонукөрөн
сөбүлээбит.
Түүнааһан,сарсыардабуолбут:төрдүскүнбүппүт.
Таҥара:«Уугабалыкарааһа,үөн-көйүүр,хамсыырхарамай
үөскээтин;көтөркынаттаахэгэлгэтэсирүрдүнэнхаллаан
ньууругаркөттүн»,–диэбит.
Таҥарасүүнэбалыктары,моҕойдору,уугасылдьархамсыыр
харамайыуоннакөтөркынаттаахэҥинарааскөрүҥүнтус-тус-
пауустаанайбыт.ИтиэннэТаҥараонукөрөнсөбүлээбит.
Таҥаракинилэриалҕаан:«Ууһаан-тэнийэн,үксээниһиҥ,
уунутолоруҥ.Сирүрдүгэртылбыйаркынаттаахарааһаэл-
бээтин»,–диэбит.
Түүнааһан,сарсыардабуолбут:бэһискүнбүппүт.
Таҥара:«Сиртыынартыыннааҕыүөскэттин,үөнү-көйүүрү,
хамсыырхарамайыкөрүҥнэринэннаардаанууһаттын»,–
диэбит.Оннукбуолбут.
Таҥарасуол-суолаттаран,кыыл-сүөлэгэлгэтин,сүөһүнү,
үөнү-көйүүрүайбыт.ИтиэннэТаҥараонукөрөнсөбүлээбит.

МуҥурасуохкүүстээхАйыыТаҥараТылынанайыллыбытураты
кэрэ,уоскулаҥнаахсирийэис-иһиттэнтупсан-торолуйан,ыраас
салгынынансайатыынатурбута.Олэрээриөссөдасилигэситэ
илигэ.Таҥарааныдьонуайан,кинилэрисиргэолохтуурсанаалаа-
ҕа.Дьонбуүтүөкэнбэйэлээхтуруубараандойдудьоллоохтуона-
тыгарАйыыТаҥараларынкыттаыксабодоруһанолоруохтаахтара.

АЙЫЛ ЛЫЫ 1:14‑25 
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Бастакыдьонайыллыыта

Таҥараэппит: «АныБэйэбитигэрхолоон,Биһиэхэмаа-
рынныырмөссүөннээхкиһиниайыахха.Киһиуубалыгын,
халлаанкөтөрүн,кыылы-сүөлү,сири-дойдуну,сирүрдүгэр
баартыынартыыннааҕыбарытынбаһылаан-көһүлээноло-
руохтун».
ОнонТаҥараБэйэтигэрхолоон,Таҥараҕамаарынныыр
мөссүөннээхкиһини,эркиһиуоннадьахтаргынан,айбыт.
ИтиэннэТаҥаракинилэриалҕаан:«Ууһаан-үксээниһиҥ,
элбээҥ-тэнийиҥ,бусиргэсириэдийиҥуоннауубалыгын,
халлаанкөтөрүн,сиркыылын-сүөлүнбарытынбаһылааҥ»,–
диэбит.ОлкэннэТаҥараэппит:«Минэһигиаһыыргыты-
гаранаансирүрдүгэрсиэмэнэнууһууроту,сиэмэлээнас
биэрэрмаһыбарытынбиэрэбин.Оттонсиркыыла-сүөлэ,
халлаанкөтөрө,сирүрдүгэрбаартыынартыыннаахаһыы-
рыгаркүөхүүнээйинибиэрэбин».Оннукбуолбут.Таҥара
айбытаанайылҕатынсыныйанкөрбүтэ–барытатуохда
олусүчүгэйэбит.
Түүнааһан,сарсыардабуолбут:алтыскүнбүппүт.
Халлаан,сируоннаоннобаарбарытаситикурдукайыллы-
быт.СэттискүнүүнүүтэТаҥараүлэтинтүмүктээбит,онон
сэттискүнүгэрКинибарыүлэтиттэнсынньаммыт.

Таҥарадьонуолускэрэ-үтүө,дьоллоох-соргулаахгынаайбыта.
КинилэрАйыыТаҥараларынуоннабэйэ-бэйэлэринтаптыыр
этилэр.ЭркиһиАдам,дьахтарЕвадиэнэбиттэр.
Таҥараайбытсириндьоҥҥокөрүҥ-истиҥдиэнбиэрбитэ.Адам-

наахЕваныалҕаанбаран,АйыыТойонилинЕдемҥээриэккэс
бэйэлээхырайсаадынүүннэрбитэуоннакинилэрионноолох-
тообута.Таҥаракинилэргэбусаадыхарыстааҥ,көрөн-истэн
үүннэриҥдиэнсоруйбута.

АЙЫЛ ЛЫЫ 1:26‑31; 2:7‑22 
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АдамнаахЕваырайтанүүрүллүүлэрэ

лэрээриАдамнаахЕваТаҥаратылынистибэтэхтэрэ,
ононТаҥаракинилэриырайтанүүрэнкэбиспитэ.Ол

манныкбуолбута.
АйыыТойонкинилэргэбусаадкаүүнэнтурарханныкбаҕарар

масотонунсиэххитинсөп,арайүтүөнү-мөкүнүбилиимаһын
отонунончутыытымаҥ,онусиэтэххитинэөлүөххүтдиэбитэ.
Сатана–Таҥараҕаутарылаһартыын–АдамнаахЕваныөлө-

рөргөбыһаарыммыта.БиирдэкинимоҕойүөнбуоланЕваҕа
сыылланкэлэн:«Таҥараитиэһигиырайбарымаһынотонун
сииргитинбоппутачахчыдуо?»–диэныйыппыта. «Биһиги
маннабааротонтонбарытыттансиибит,–диэбитэЕва.–Арай
ырайортотугарүүнэнтурарбиирмасотонунсиэхтээҕэрбуолуох,
таарыйарбытдакөҥүллэммэт.Онусиэтэхпитинэ,биһигиөлөр
үһүбүт».Онуохауҕалдьылаахмоҕойүөн:«Суох,эһигиөлүөххүт
суоҕа,–диэнсирдьигинээбитэ.–Олотонусиэбиткүҥҥүтүттэн
ылахараххытаһыллан,таҥараларкурдукүтүөнү-мөкүнүараарар
кыахтаныаххыт.Таҥараонубилэр».
БукэпсэтиикэнниттэнЕвабилибобуулаахмаһынотонун

туохданаһаабаҕара,ымсыыракөрөрбуолбута.Масотоноолус
минньигэсбыһыылааҕа,көрүҥэдаүчүгэйэбэрдэ,итиэннэсаа-
майугуйара–киһиэхэбилииниэрэннэрэрэ.ОнонЕва,тулуй-
бакка,бииротонутууратардан,сиэнбарбыта,эригэрАдамҥа
биэрбитинанарааҥҥытаэмиэсиэбитэ.ОлиһинТаҥараАдамҥа
эппитэ:«Ойоҕуҥтылынистэҥҥин,Мин„итинтэнсиэмэ“диэн
боппутмаһымотонуттансиэбитиҥиһин,сирикыраатым.Аны
тыыннааҕыҥтухарыаһыыргынулаханэрэйинэнбулунуоҥ.Сир-
гэр-буоргартөннүөххэрдиэри,көлөһүҥҥүнтоҕонтуран,сиир
бурдуккунүүннэриэҥ.Буортантахсыбытыҥ,буоргаркиириэҥ».
ИтиэннэАйыыТойонАдамнаахЕваны,хаһандаэргиллибэтгы-
на,ырайтанүүрэнкэбиспитэ.Бастакыдьонитикурдуканьыыга
киирбиттэрэ.

АЙЫЛ ЛЫЫ 3:1‑23 
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КаинуоннаАвель

дамнаахЕваиккиуоллаахтара.БиирдэрэАвельманыы-
һыт,оттонкиниубайаКаинсироҥорооччуэтилэр.

БиирдэКаинүүннэрбитсиринаһыттанАйыыТойоҥҥобэлэх
биэрбитэ,Авельэмиэбарааннарынбастакытөрүөҕүттэнбэ-
лэхтээбитэ.АйыыТойонАвелыуоннакинибэлэҕинүөрүүнэн
ылыммыта,оттонКаиныуоннакинибэлэҕинсэргээбэтэҕэ.Каин
онтонуордайан,сирэйэ-хараҕадьэбинуоһуйбута.ОнуохаАйыы
ТойонКаиҥҥа:«Энтоҕоуордайдыҥ,туохтанманныкдьэбин
уоһуйдуҥ?–диэбитэ.–Үтүөнүоҥорорбуоллаххына,төбөҕүн
өрөтут.Оттонкуһаҕаныоҥорорбуоллаххына,ааныҥтаһыгар
аньыысытар;төһөдаэйигинугуйбутуниһин,энаньыыгабас
бэриниэсуохтааххын».ОлэрээриКаинордугурҕуурсанаатын
кыаммакка,иһигэриитиэхтиисылдьыбыта.Дьэонтонбиирдэ
кини,иккиэйэҕинходуһаҕасылдьаркэмнэригэр,быраатынАве-
лыөлөрөнкэбиспитэ.Авельхаанатохтон,сирүрдэкып-кыһыл
буолбута.
АйыыТойонКаиныаньыыныоҥорбутуниһинбуруйдаа-

быта,ононкиниүүрүллэн,хаамаайыдьылҕаланан,сирустун
ускул-тэскилсылдьыбыта.

АЙЫЛ ЛЫЫ 4:2‑12 
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Улуумотуок.Нойаала

йэттэнүйэутум-ситимсолбуллан,АдамнаахЕвасы-
дьааннарасиргээлбээн-тэнийэниспиттэрэ.Маҥнайутаа

үгүстэрэАйыыТаҥараныытыктыыр,Киниэхэсүгүрүйэрэтилэр,
онтонкэлинТаҥаратылынуламкэһэрбуоланбарбыттара.Арай
биирэрэкиһи,Ной,Айааччытыгарэрэллээххаалан,Таҥаракө-
ҥүлүнтолорорунуураппатаҕа.АпостолПетркинини«кырдьыгы
тарҕатааччы»диэнааттаабыта(Петр 2‑с ил дьит су ру га 2:5).Ной
Таҥараныиссүрэҕиттэнтаптыыра,ононКиниТыынынсүрэ-
ҕэр-быарыгардириҥникиҥэринэнсылдьара.
АйыыТойонбардьонсигилитэ-майгытасатарыйан,өйө-са-

наатататыарыйан,аньыыгаэрэтардыһарбуолбутун,хайалара
дакырдьыгытутуспатынкөрөн:«Айбытдьоммунсирүрдүттэн
имирисотуом,кинилэриайбыппынкэмсинним»,–диэбитэ.
АйыыТойонамарахалгыһынсоҕотохНойэрэылбыта.Таҥара

киниэхээппитэ:«Минсирүрдүгэролорооччуларыимириэһиэм:
сирианьыынан-харанантолорбуттарыниһин,барыларынсуох
оҥоруом.Ононэнгофермастанааллаоҥоһун;онтукаҕынхос-
тоохгынуоннаиһин-таһынбарытынсымаланансот.Эноҥостон
бүппүтүҥкэннэ,Минуумотуогуныытаммын,сиргэбаартыы-
нартыыннааҕыбарытынтөрдүттэнэһиэм.Оттонэйигинкытта
кэскиллээхкэстылбынтүһэрсиэм,ононэнаалгаруолаттаргын,
кэргэҥҥин,кийииттэргинкыттакиириэҕиҥ».

АЙЫЛ ЛЫЫ 6:5‑18 
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Улуумотуоксаҕаланыыта

аҥарасоруйбутунНойбарытынтолорбута.Аалбэлэм
буолбутугарАйыыТойонНойгаэппитэ:«Минхараҕым

далыгаркырдьыксыткөнөкиһисоҕотохэнэрэхааллыҥ,онон
дьиэкэргэҥҥинкыттааалгаркиир.Итиэннэтуохбаарыраас
кыыл-сүөлбарыкөрүҥүттэнатыырын-тыһытынсэттэлиипаа-
раны,быртахкыылбарыкөрүҥүттэнэмиэатыырын-тыһытын
иккилиипаараныыл.Хотоҕойдоохбииһинууһаэстибэтинкурдук,
көтөркынаттаахтанэмиэсэттэлиипаараныатыырын-тыһытын
ыл.АнысэттэкүнүнэнМинтүөртуонкүннээхтүүнустатасэл-
лээбэккэтүһэрардаҕыыытаммын,сиргэбаарайбытхарамайбын
барытынимирисотуоҕум».
НойАйыыТойоноэппитинтолорон,дьонун,кыылын-сүө-

лүнкыттааалыгаркиирбитинкэннэ,АйыыТойонаалаанын
Бэйэтинэнлипгынаыгасабанкэбиспитэ.Сэттэхононбаран
дохсунардахсаҕаланан,түөртуонтүүннээхкүнтухарытохто-
лосуохкурулаччыкуппута.Сир-дойдубарытауугабаран,бэл
үрдүкхайаларарҕастаракыттакөстүбэтбуолбута.Арайсоҕотох
аалэрэдагдайанустасылдьыбыта.Сиргэбаарбуоласылдьыбыт
тыынартыыннаах:киһиаймах,кыыл-сүөл,көтөркынаттаах
бииһинууһа–барытаимириэстибитэ,Нойаалыгаркиирбиттэр
эрэтыыннаахордонхаалбыттара.

АЙЫЛ ЛЫЫ 7:1‑23 



23



24

Улуумотуокбүтүүтэ

луумотуоксүүсбиэсуонкүнүбыһатохтооботох.Дьэон-
тонТаҥараНойууоннакиниаалыгарбааркыылы-сүөлү

өйдөөнкэлбитэ.Таҥарасиргэтыалтүһэрбитигэрхаллаандохсун
ардаҕатохтоон,сиргэуууламтарданбарбыта.НойаалаАрарат
хайаҕатиксибитэ.ТүөртуонхононбаранНойтүннүгүнаһан,
уутүспүтүн-түспэтэҕинбилээри,суоруныыппыта.Сирөссөда
уугабарансытарбуолан,суоратөннөнкэлэтурара.ОнтонНой
аныхолуубуныыппыта,онтукатаэмиэкураанахсирибулбакка,
төттөрүкөтөнкэлбитэ.Сэттэхононбаран,Нойхолуубунхаткө-
түппүтэ.Олкүнкиэһэтигэрхолуубатумсугармаслиначээлкүөх
лабаатынытыранкэлбитэ.ОнонНойсиркууранэрэринбилбитэ.
Өссөсэттэхононбаран,Нойхолуубунэмиэкөтүппүтэ,он-

тукатабаранбарантөннүбэтэҕэ.Нойаалынаанынаһан,ууга
барбытсиркууранхаалбытынкөрбүтэ.Таҥаракиниэхээппитэ:
«Кэргэҥҥин,уолаттаргын,кийииттэргинкыттааалгыттанта-
ҕыс;илдьэсылдьыбыткыылларгынэмиэтаһаартаа,сирустун
тарҕанан,ууһаан-тэнийэнбардыннар».

АЙЫЛ ЛЫЫ 7:24 – 8:17 
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Таҥаракиһиэхээппиткэстыла
уоннакустук

ойдьиэкэргэнинкыттааалыттантахсыбыта,сүөһүтүн,
кыылын-сүөлүн,көтөрүн-сүүрэринэмиэбарытынта-

һаарбыта.Кыылларабукабарысирибииргынатарҕаммыттара,
көтөрдөрөэмиэбаранхаалбыттара.
Нойсуорбатаастарытаһан,кыстаансиэртибэнньикоҥорбута

уоннаырааскыыл-сүөл,көтөрбарыкөрүҥүттэнТаҥараҕасиэртибэ
биэрбитэ.АйыыТойон,Нойсиэртибэтинсөбүлээн:«Аныкиһи
туһуттанМинсирикырыамсуоҕа,–диэнэрэннэрбитэ.–Төһө
дакиһисанаатаэдэроҕосааһыттанкуһаҕаҥҥатардыһыылаа-
ҕыниһин,анытыынартыыннааҕыбарытынимириэһиэмсуо-
ҕа.Ононсирүрдүгэрбурдукыһыыта-хомуура,тымныы-куйаас,
сайын-кыһын,күн-түүнбыстыасуоҕа».
АйыыТаҥараНойууоннакиниуолаттарыналгыырыгарөссө

манныкдиэбитэ:«Минэһиэхэуоннаэһигиудьуордаргытыгар
кэскиллээхкэстылбынэттэҕимбуоллун:анысиргэтыынар
тыыннаахууттанэстиэсуоҕа,сирүрдүнимирисоторулуумо-
туоккэлиэсуоҕа.Минсиролохтоохторугарбиэрбиткэстылым
бэлиэтинэнбылыккатүһэркустукбуолуоҕа.Сиргэуулааххара
былытыүүрэнаҕаллахпына,кустукдьэрэлийэнтахсыаҕа,оччо-
ҕоМинкиһиэхээппиппин,үйэлэргэкэһиллибэткэстылбын,
өйдөөнкэлиэҕим.ОлбуолуоМинсиролохтоохторункыттатү-
һэрсибитсөбүлэһиимбигэбэлиэтэ».

АЙЫЛ ЛЫЫ 8:18‑22; 9:8‑17 
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Вавилонбашнята

ойуолаттарынудьуордарасирустунууһаан-тэнийэн,улам
үксээниспиттэрэ,улуумотуоккэннинээҕиноруоттар

букабарыкинилэртэнүөскээбиттэрэ.Олгынанбаранкинилэр
улуумотуокиннинэолорбутдьонтонтуохдаордугасуохтара.
Оччотооҕугасирүрдүгэрбукабарыбииртылынансаҥаралла-

ра.Биирдэкинилэрбииргэтүмсэтүһэн:«Сир-сираайыбытанан
суола-ииһэсуохбуоласимэлийэнхаалбаттуһугар,куоратуонна
халлааҥҥатиийэрүрдүкбашнятуттанаат-суолоҥостуоҕуҥ»,–
диэнсүбэлэспиттэрэ.АйыыТойонкинилэртутасылдьарбашня-
лаахкуораттарынкөрөөрү,үөһэттэнтүһэнэппитэ:«Бубарыбиир
тыллаахбииромукдьоносоруммуттарынхайаандаситиһииһи-
лэр.Ононтүһэммит,аныбэйэ-бэйэлэринөйдөспөтбуолалларын
туһугар,кэпсэтэртылларынбулкуйанкэбиһиэҕиҥ».Онтоныла
олсираатаВавилон,«Булкуллуу»,диэнбуолбута.
АйыыТойонкиһиаймаҕысирустунарҕам-тарҕамыыталаан,

куораттараситэтутуллубаккахаалбыта.

АЙЫЛ ЛЫЫ 11:1‑9 
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Авраам

уойуугаэһигиАврамыкөрөҕүт.КэлинТаҥаракинини
«Авраам»диэнааттаабыта.Олаата,тылбаастаатахха,«үгүс

омуктараҕалара»диэн.АвраамАйыыТойонумуҥурасуохитэ-
ҕэйэрэ,Киниэхэиссүрэҕиттэнбэриниилээх,истигэнкиһиэтэ,
олиһинТаҥаракининидоҕорумдиэнааттаабыта.АйыыТойон
биһиэхээмиэтуһаайанЫтыкСуруйуугаэтэр:«Минкэриэстэр-
бинтолорорбуоллаххытына,эһигиМиндоҕотторумбуолаҕыт»
(Иоан тан Си бэ ти эй Еван ге лие 15:14).
БиирдэТаҥараАвраамҥа: «Төрөөбүтсиргин, аймах-билэ

дьоҥҥун,аҕаҥдьиэтин-уотунхаалларан,Миныйарсирбэркө-
һөнбар,–диэбитэ.–Минэйигиттэнулууноруотуүөскэтиэм,
эйигиналҕыам,албанаатырдыам,оччоҕоэнбардьоҥҥоалгыс
төрдөбуолуоҥ.Минэйигиналҕааччыларыалҕыам,эйигинкы-
рааччыларыкырыам;энсирноруоттарыгарбукабарыларыгар
алгыһыаҕалыаҥ».
АвраамАйыыТойоноэппитинбарытынтолорбута.Киниоло-

ҕуттануларыйан,кэргэнинСараны,быраатынуолунЛотууонна
туохбаармунньуммутбаайын-дуолун,чаҕардьонунбукабары-
ларынилдьэ,Ханааҥҥа,АйыыТойоныйбытсиригэр,аттаммыта.
Ханааҥҥакэлбиттэригэронно,Моредуупойуурунаттыгар,

АвраамҥаАйыыТойонкөстөн:«Минбусириэнсыдьааннаргар
биэриэҕим»,–диэнэрэннэрбитэ.

АЙЫЛ ЛЫЫ 12:1‑7 
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АвраамнаахЛот

враамнаах,Таҥараыйбытынкурдук,дьоннорункытта
Ханаансиринэнайаннаан,Вефильтаһыгаркэлэнтох-

тообуттара.
Авраамүлүскэнүптээх-астаахолусбаайкиһиэтэ.Киникы-

һылда,үрүҥдакөмүһэ,сүөһүтэ-аһабаһаамэлбэҕэ.Быраатын
уолаЛотэмиэтуспатаҥасотуулардааҕа,бөдөҥда,кырада
сүөһүлээҕэ.Бэртсоторубаайдарааһарыэлбээн,иккиэнбиир
сиргэкыайанбатанолорботчинчилэммиттэрэ.Мэччирэҥтэн
сылтаанбостууктарабурайсарбуолбуттара.ОлиһинАвраам
Лотка:«Энбиһиккибиирхаандьонбуоллахпыт,ононбэйэбит
да,бостууктарбытдаиирсиэсуохтустаахпыт,–диэбитэ.–Бу
сиркиэбэкэтит,көхсөкиэҥ,ононэнмиигиттэнарахсантуспа
бар.Энхаҥасдиэкибардаххына–минуҥадиэкихайыһыам,
энуҥадиэкибардаххына–минхаҥасдиэкихалбарыйыам».
Лоттулатынэргиччикөрүммүтэ.Олкөрдөҕүнэ,Иорданхочото

өҥбуордаах,илгэбыйаҥэркиннээхсиркиэнэүтүөтээбит.Онон
кинибухочонуталаргабыһаарынан,Авраамтанарахсан,дьонун
кыттаинньэСодомкуораккадиэритэнийэнолорбута.Содом
олохтоохторобуоллаҕынасүрдээххабырбыһыылаах,кырыктаах
дьонэтилэр,кинилэрАйыыТойонуутарыэлбэханьыыны-бу-
руйуоҥороллоро.

АЙЫЛ ЛЫЫ 13:1‑18 



33



34

ТаҥараАвраамыэрэннэриитэ

отарахсанбарбытынкэннэ,АйыыТойонАвраамҥа
эппитэ: «Тулаҕынэргиччикөрүн.Итихотунан-соҕу-

руунан,илиҥҥинэн-арҕаанантайаансытаркиэҥнэлэмэнсири
Минэйиэхэуоннаэныччаттаргарүйэ-саастухарыбиэрэбин.
Энсыдьааннаргынсиркумаҕыныыэлбэтиэм;сиргэбааркумах
кыырпаҕынахсаанынаахпыткиһи,баҕар,энсыдьааннаргын
ааҕанситиэ».
АвраамМамредуупойуурунсаҕатыгаролохсуйан,онноАйыы

Таҥараҕасиэртибэнньиктуппута.
БиирдэТаҥараАвраамҥахаткөстөн:«Минэйиэхэбигэттэн

бигэкуйаҕыҥбуолабын.Эйигинулууманньакүүтэр»,–диэ-
битэ.ОнуохаАвраамАйыыТойоҥҥоэппитэ:«Оо,АйыыТойон
Таҥарам,миэхэтугубиэриэҥий?Ааппынааттатарыччатымсуох
эбээт.Энмиэхэоҕобиэрбэтиҥ,ононбаайбын-дуолбунчаҕарбар
хаалларарбартиийэбин».
АйыыТойонкиниэхэ:«Энбаайыҥчаҕаргартиксиэсуоҕа,тө-

рөппүтуолгартиксиэҕэ»,–диэбитэ.ИтиэннэАвраамытаһырдьа
таһааранбаранэппитэ:«Букиэҥхаллааныанааруонна,кыайан
ааҕарбуоллаххына,сулустарыаах.Энсыдьааныҥситикурдук
көйэлбэхбуолуоҕа».
АвраамАйыыТойонуитэҕэйбитэ,олиһинАйыыТойонки-

ниникырдьыктаахкөнөкиһидиэнбилиммитэ.
ОнтонТаҥараАвраамҥа:«КэргэҥҥинСаранымантанинньэ

Сарадиэнааттаама;киниаатааныСаррадиэнбуоллун,–диэби-
тэ.–Минкининиалҕыам,оччоҕокиниэйиэхэуолоҕонутөрөтүө.
Минкининиалҕыам,оччоҕокиниттэнноруоттарүөскүөхтэрэ,
кинисыдьааннараноруоттарыраахтааҕыларабуолуохтара».

АЙЫЛ ЛЫЫ 13:14‑16; 15:1‑6; 17:15‑16 
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ТаҥараүсаанньалаАвраамҥакэлиитэ

иирдэАвраам,күнүскүсыралҕанкуйаассатыылаантур-
даҕына,отуутунайаҕаролорон,иннигэрүскиһитурарын

көрбүтэ.БудьонАйыыТойоныыппытаанньалларабуолалларын
кинисонноөйдөөбүтэ.Ыалдьыттарындьиэтигэркиллэрэн,ас
тарданкүндүлээбитэ-маанылаабыта.Аһаанбүтэнбаран,олдьон-
тонбиирдэстэрэАвраамҥа:«Эһииллопкурдукбаччаҕаэйиэхэ
эмиэтиийэнкэлиэм,оннокэргэниҥСаррауолоҕолонуоҕа»,–
диэбитэ.Сарраитиниистэн: «Баччасааһыранбаран,оннук
үөрүүнүбилэримкэлииһидуо?»–диэниһигэркүлэсанаабыта.
ОнуохаАйыыТойонАвраамҥа:«Сарраититуохтанкүллэ?–

диэбитэ.–АйыыТойоныарырҕатарадиэнбаарүһүдуо?Эппит
кэммэрэһиилкэлиэм,оччоҕоСаррауолоҕолонуоҕа».
АйыыТойонэппиттылаболдьоҕортуолбута.Киниэрэннэр-

битинтолорботоҕо,тугуэмэкыайбатаҕадиэнсуох.

АЙЫЛ ЛЫЫ 18:1‑19; 21:1‑3 
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СодомуоннаГоморракуораттар
имириэстиилэрэ

үөрткуораты–Содому,Гоморраны,АдманыуоннаСевоимы–
халлаантануоттүһэнимириэспитэ.АйыыТойонитикуораттар

олохтоохторунсодурбыһыыларыттануоннаүгүсыараньыыларыт-
тануордайбыта.КиниСодомуэһэрсанаалааҕынАвраамҥаэрдэттэн
биллэрбитигэрАвраамоланьыылаахкуоратыаһын-харыһыйдиэн
ааттаспыта.ОнуохаАйыыТойон,куоратүрдүнэнуонкөнөкиһикө-
һүннэҕинэ,куоратыхарыстыамдиэнэрэннэрбитэ.Олгынанбаран
Содомҥауонкөнөкиһихайдахдакыайанкөстүбэтэҕэ.
Онтонманныкбуолбута.СодомҥаЛотдиэнааттаахолускөнө,

кырдьыксыткиһикэргэнин,иккикыыһынкыттаолороро.Биирдэ
Таҥаракиниэхэкиһилиисэбэрэлээниккиаанньалыыыппыта.Хал-
лаанборуорсуйанэрэрэ.ЫалдьытымсахЛоткинилэри,аанньалбуо-
лалларынбилбэккэ,дьиэтигэркиллэрэнкүндүлээбитэ-маанылаабыта.
Киэһэ,өссөутуйаиликтэринэ,Содомолохтоохторо,эдэрдиин-эмэн-

ниинкуоратбарымуннуктарыттанкуомуннаһанкэлэн,Лотдьиэтин
төгүрүйбүттэрэ.Итиэннэбэйэтинтаскаыҥыранылан:«Билихоноһо-
лоруҥханналарый?Маннабиһиэхэтаһаартаанкулуэрэ»,–диэбит-
тэрэ.Лоткинилэргэутарытахсан,дьиэтинтаһыттанхатаанбаран:
«Доҕотторуом,кэбиһиҥ,миндьиэбэрыалдьыттыыкэлбитдьону
атаҕастаамаҥ»,–диэнкөрдөспүтэ.Анарааҥҥыларсанааларабыып-
пастан:«Көрэрэманы,кэлиикиһиэрээригин,биһигиниүөрэтээри
гынаҕындуо?–диэнөс-саҕабуолбуттара.–Оччотугарбилигинбэ-
йэҕинөссөкуһаҕанныккэбилиэхпит».СодомдьоноЛоткаыгаанньан
кэлэн,ааныалдьатаарыампаалыктаспыттара.Онуохааанньаллар
Лотудьиэҕэкиллэрэнбаран,ааныиһиттэнхатаанкэбиспиттэрэ.
Оттонтаскатурааччыларыбукабарыларынкыратыттанулаханыгар
диэрикөрбөтоҥорбуттара.ОлкэннэЛотка:«Будойдухарадьайыы-
тахалыҥаабытынАйыыТойонкөрөнтурар,ононбилигинбусири
имириэһэбит»,–диэбиттэрэ.Лотукэргэнинуоннаиккикыыһын
кыттакуораттансиэтэнтаһаарбыттара.Аанньаллартанбиирдэстэрэ
Лотка:«Кэннигинхайыспакка,хайаҕакуот,оччоҕотыыннааххаа-
лыаҥ»,–диэнсэрэппитэ.
ЛотСигоргакүнолохүөһэойуутатиийбитэ.ОлкэмҥэАйыыТойон

СодомнаахГоморраҕахаллаантануотардаҕыкутан,буиккикуораты,
кинилэртулаларын,олохтоохторун,отторун-мастарынбүтүннүүтүн
имириэспитэ.ЭринкэнниттэниһэрЛоткэргэнэ,куоратыэргиллэн
көрөбүндиэн,туусостуолбаҕакубулуйбута.

АЙЫЛ ЛЫЫ 19:1‑26; ИК КИС СО КУ ОН 29:23 
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АвраамИсаагысиэртибэлиир

аҥараүсаанньалаАвраамҥасылдьыбытынкэннэлопкур-
дукбиирсылбуоланбаран,Саррауолоҕонутөрөппүтэ.

АвраамкүүтүүлээхуолунИсаакдиэнааттаабыта.
Биирдэ,Исаакхороччуулааппытынкэннэ,АйыыТойон,ку-

лутаАвраамтөһөбэриниилээҕинбилээри,киниитэҕэлинтур-
гутанкөрөргөбыһаарыммыта.ОлиһинАвраамҥа:«Тапталлаах
соҕотохуолгунИсаагыилдьэМориасиригэрбаруоннаМин
эйиэхэыйбытхайабаркулуһунуматан,кининиМиэхэсиэрти-
бэлээ»,–диэбитэ.
ТаҥарабусорудаҕынтолорорАвраамҥатуохдаолусыарахан

этэ.ОлэрээрикиниАйыыТойоҥҥобииртылыутарыэппэтэҕэ.
Сарсыардаэрдэтуранмасмастаан,онтунөсүөлүгэртиэйбитэ,
итиэннэиккихамначчытынуоннаИсаагыкыттаАйыыТойон
эппитсиригэрбарбыта.
Исаак,аҕатаТаҥараҕаханныксиэртибэниоҥоруохтааҕын

билбэтбуолан:«Аҕаа!Уоппутда,маспытдабаар,оттонуматар
барааммытоҕотоханнаный?»–диэныйыппыта.Авраам:«Тоо-
йуом,ТаҥарауматтарарбарааныноҕотунБэйэтэбулунуоҕа»,–
диэнхардарбыта.
Таҥараыйбытсиригэркэлбиттэрэ.Авраам,үлэһиттэриналла-

рахаалларанбаран,уолунилдьэхайаүрдүгэртахсыбытауонна
сиэртибэнньигинбэлэмнээбитинэнбарбыта.Маһынбарытын
чохчолууууранбаран,Исаагыкэлгийэнмасүрдүгэрсытыарбыта.
ОлкэмҥэхаллаантанкининиАйыыТойонаанньала:«Авраам!
Авраам!–диэныҥырбыта.–Кэбис,оҕоҕорилиигинкөтөҕү-
мэ,оҕоҕунтыытыма.ЭнТаҥараттанкуттанаргын,Минтуспар
баар-суохсоҕотохуолгундакэрэйбэккинбиллим.Ононэйигин
алҕыам,энсыдьааннаргын,халлаансулуһунуу,муоракумаҕы-
ныыэлбэтиэм.Минтылбынтолорбутуҥиһин,энсыдьааннарыҥ
сирбарыноруоттарыгаралгыстөрдөбуолуохтара».

АЙЫЛ ЛЫЫ 22:1‑18 
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Ревекка

үн-дьылаастар-ааһаниспитэ.Авраамбүдүгүрэкырдьы-
быта,оттонуолаИсаакситэн-хотонсүүнэкиһибуолбута.

БиирдэАвраамсаамайбэриниилээхчаҕарыныҥыранылан,Ме-
сопотамияхотуөттүгэрХарранкуораккабаран,Исааккакэргэн
кэпсэтэригэрсоруйбута.ЧаҕарсонноМесопотамияҕа,Авраам
быраатаНахоролороркуоратыгар,аттаммыта.
Кинионноайаннаантиийээт,Исааккаанаммыткыыстыын

көрсүһүннэрдиэн,АйыыТойонтонкөрдөспүтэ:«Оо,АйыыТа-
ҥара!Букадиэнолкыыһыбүгүнмиэхэманнаыытан,тойоммор
Авраамҥаүтүөтэ-өҥөтөоҥордуу.Минтэгилдойдуттантэриллэн
кэлэммин,букуораткыргыттарауубаһарсирдэригэртурабын.
Утахпынханнарыахпынкупсууннаахуугуттаниһэртдиэбит
кыыһым„иһиий,тэбиэннэргэрэмиэкутанбиэриэм“диэтэҕинэ,
ЭнолкыыһыкулуккарИсааккаанаабыккын,тойоммунүтүө
хараххынанкөрбүккүнминчахчыбилиэмэтэ».
Арайитиниситээтэнбүтэдаилигинэ,Ревеккадиэнкэрэбэ-

йэлээхкыыстиийэнкэлбитэ.Кыыскупсуунугартолорууубаһан
барантөннөнэрдэҕинэ,Авраамчаҕаракэнниттэнэккирэтэн
тиийэн:«Уугуттанмиэхэиһэрпэккинээ»,–диэнкөрдөспүтэ.
Онуохаанарааҥҥытабэртулгумнук:«Иһиий,тойонуом»,–дии
түспүтэ.Итиэннэкиһиутаҕынханнарбытынкэннэ,өссө:«Тэ-
биэннэргинбарыларынуулатыам»,–диэнсоһуппута.Чаҕар,
АйыыТойонайаммынбэлиэралҕаатадуу,тугунбэрдэйдиэн
сөҕөн,кыыстэбиэннэриуулатарынкөрөнтурбахтаанбаран:«Тоо-
йуом,энхайаларынкыыһынаҕыный?Аҕаҥдьиэтигэрхонуохпун
миэхэмиэстэкөстүөэтэдуо?»–диэныйыппыта.Ревеккамин
НахоруолунВафуилкыыһынабындиэнхоруйдаабыта.Чаҕар
онуистээт,үөрүүбөҕөтүнүөрэн,АйыыТойоҥҥосүгүрүйбүтэ,
Авраамбыраатындьиэтигэрчуобааччысирдээнаҕалбытын
иһин,уруй-айхалэппитэ.
ИтиэннэВафуилдьиэтигэртиийэн,Авраамкининидойдуту-

гар,бэйэтинаймахтарыгаруолугарИсааккакэргэнкэпсэтиннэрэ
ыыппытынкэпсээбитэ.ТөрөппүттэрэРевекканыыҥыранылан:
«Букиһиникыттабарсыаҥэтэдуо?»–диэныйыппыттара.Кыыс
тутасөбүлэммитэ.Дьиэлээхтэрэмиэбукабарысөбүлээннэр,ал-
гысүтүөтүналҕаан,кыыстарынбиэрэныыппыттара.

АЙЫЛ ЛЫЫ 24:1‑60 
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ИсаактаахРевекка

евеккауоннаАвраамчаҕара,тэбиэнинэнбэртөрайаннаан,
Исааккинилэрикэтэһэрдойдутугартиийэнкэлбиттэрэ.

ОлкиэһэИсаакхонуугадьаарбайасылдьан,кэпсэтиилээхкыы-
һакэлэниһэркараванынкөрбүтэ.РевеккаэмиэИсаагыкөрөөт,
миинэниһэртэбиэниттэнтүһэохсубута.Итиэннэаргыһыттан:
«Итикимий?»–диэныйыппыта.Анарааҥҥыта:«Минтойонум
дьэитииһэр»,–диэнхардарбытауоннаИсааккатиийэн,хайдах
айаннаансылдьыбытынкэпсээбитэ.
РевеккаИсааккакэргэнтахсыбыта.АйыыТойонэдэрыалга

иккиуолоҕонубэлэхтээбитэ,уолаттарыИсавуоннаИаковдиэн
ааттаабыттара.Төһөдаигирэлэриниһин,Исавинникитөрөөбүт
буолан,ыалбастакыоҕотунаатынылбыта.
Оҕолорулааппыттара.Исавчулуубулчутбуолан,киэҥси-

ринэнтэлэһийэсылдьанбултуур-алтыыридэлэммитэ,оттон
Иаков,сытыарысымнаҕаскөрсүөуол,дьиэтиттэн-уотуттанолох
ырааппатэтэ.АҕалараИсаак,улахануолаөлөрбүткөтөрүнэтин
сөбүлүүрбуолан,Исавыордороро,РевеккабуоллаҕынаИаковын
таптыыра.

АЙЫЛ ЛЫЫ 24:63‑67; 25:24‑28 



45



46

Иаковаҕатыналгыһынылар

ырдьарсааһыгарИсаакиккихараҕынанбарбахэрэбору-
тарбуолбута.Өлөрөчугаһаабытынбилэн,киниалгыһын

улахануолугарбиэриэнбаҕарбыта.ОнонбиирдэИсавыыҥыран
ылан,маскөтөрүттэнкинисөбүлүүраһынкүөстээнаҕаларыгар
соруйбута.Олкэнниттэналгыһынбиэриэхбуоланэрэннэрбитэ.
Итиниистээт,Ревекка,кырауолунИаковыыҥыранылан,

барытынкэпсээнбиэрбитэ.КиниаҕаларыналгыһынИсавбуол-
бакка,Иаковылыанбаҕарара.ОнонкэргэнинИсаагыалбын-
ныыргасанаммыта.Исавбултуубарбытынкэннэ,РевеккаИаковы
ыытан,иккикозелоҕотунаҕалтарбытауоннааҕаларасөбүлүүр
аһынастаабыта.ОнтонИаковкаубайаИсавбырааһынньыкка
кэтэрмаанытаҥаһынкэтэрдибитэ.Улахануолэтинтириитэхо-
йуутүүлээҕэ,ононаныаҕатакырауолилиитинимэрийэнкөрөн
киминсэрэйиэдиэн,ийэлэрэкозелоҕолорунтириилэринылан,
Иаковилиитин,моонньунбүрүйбүтэ.
Иаков,ийэтэРевеккахоторонбиэрбитэтинтуппутунан,аҕа-

тыгаркиирбитэ:«Аҕаа,эппиккинбарытынтолордум.Мээрэ,бу
эйиэхэаҕалбыткөтөрүмэтиттэнамсайанбаран,миигиналҕаа».
Онуохааҕата:«Тоойуом,бэттэхкэл.Имэрийэнкөрүүм,чахчы
Исавкындуу,атыҥҥындуу?»–диэнуолуныҥыранылбыта.
ИаковчугаһаанкэлбитигэрИсааккининитуппахтаанкөрөн

баран:«СаҥатаэмиэдаИаковкадылы,илиитэбуоллаҕынаИсав
киэнэ»,–диэбитэ.Иаковилиитэ,козелтириитинэнэриммит
буолан,Исавилиитинкурдуга,олиһинаҕатабилбэтэҕэ.Онон
билибэлэмнэппитаһынкөрдөөныланаһаабыта.Сүрэҕэсөбү-
лүүраһынастына-дуоһуйааһаанбаран,уолуналҕаабыта.
Итикурдукалбыннаан,Иаковубайыгаранаммыталгыһы

ылбыта.ОнтонылаИсавбыраатынабааһыкөрөн,кининиөлө-
рөргөсанаммыта.

АЙЫЛ ЛЫЫ 27:1‑41 
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Иаковтүүлэ

евеккаИсавкинитапталлаахуолунөлөрөргөсанаммы-
тынбилэн,онуИаковкакэпсээнбиэрбитэ.Уоннаубайа

уордайбытаааһыардиэри,Месопотамияҕакүрээн, таайыгар
Лаваҥҥаолороругарсүбэлээбитэ.
Исаакэмиэайаҥҥатуруохтаахуолуныҥыранылан,ийэҥ

дойдутуттанМесопотамияттанэрэкэргэнкэпсэтээр,будойдут-
танХанаантаныларгасананымадаҕаныдиэнкэриэһинэппитэ.
КиниИаковы:«МуҥурасуохкыахтаахАйыыТаҥараэйигин
алгыахтын,Авраамылбыталгыһынэйиэхэуоннаэнкэнэҕэски
ыччаттаргартосхойон,бутиийиэхтээхсиргин,ТаҥараАвраамҥа
биэрбитөлбүгэтин,эйиэхэаныахтын»,–диэналҕаабыта.Онон
кырауоллара,тыынынтэскилэтэн,Месопотамиялыырбуолбута.
Иаковбэртэлбэхкүнайаннаабыта.Биирдэаһаҕасхаллаан

анныгархоноргокүһэллэн,күрбэтааһысыттананбаран,утуйан
хаалбыта.ОлтүүнТаҥаракиниэхэбэртдьиктитүүлүтүһэппитэ.
Арайкөрдөҕүнэ,өндөлхаллааҥҥатиийэрүрдүккирилиэстурар
эбит,олустунТаҥарааанньалларатүһэллэр-тахсаллар.Оттон
кирилиэсмуҥутуурчыпчаалыгарАйыыТойонБэйэтинэнтуран
Иаковкаэтэр:«МинАйыыТойоммун,энаҕаҥАвраамуонна
ИсаакТаҥараларабуолабын.БусытарсиргинМинэйиэхэуонна
энсыдьааннаргарбиэриэҕим.Минэйигинкыттаөрүүбииргэ-
бин,ононэйигин,ханнадабарбытыҥиһин,араҥаччылыам».
Иаковуһуктанкэлэн:«АйыыТойондьиҥчахчыманнабаар

эбит,онубилбэтэхпин!–диэнсаҥааллайбыта.–БусирТаҥара
дьиэтэ,халлааҥҥатахсарсуолаартыгаэбит».Итиэннэбилисыт-
тананутуйбуттааһынмэҥэөйдөбүнньүкгынатуруоранбаран,
АйыыТойоҥҥоманныкэрэннэрбитэ:«ӨскөтүнТаҥарамиигин
кыттабииргэсылдьанайаммарараҥаччылаатаҕына,аһыырбар
ас,таҥнарбартаҥасбиэрэн,аҕамдьиэтигэрэтэҥҥэаҕаллаҕы-
на,АйыыТойонмиэхэТаҥарамбуоллаҕына,буминтуруорбут
өйдөбүнньүктааһымТаҥараытыктааһабуолуоҕа.Уонна,Айыы
Таҥара,Энмиэхэбэлэхтииргиттэнбарытыттануонгыммыт
бииринминөрүүЭйиэхэбиэрэтуруоҕум».

АЙЫЛ ЛЫЫ 27:41‑46; 28:1‑5; 10‑22 
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ИаковтаахРахилькөрсүһүүлэрэ

аковМесопотамиялыырсуолунансалгыыайаннаан,кэм-
ниэ-кэнэҕэсдэлэймэччирэҥнээхөҥсиргэтиийэнкэлбитэ.

Сүһүөҕэууллан,улахансымаратаассабыылааххолуодьасаттыгар
тохтообута.Олтуранкөрдөҕүнэ,бостууктарүөрбарааннарын
уулата-уулата,холуодьаһытааһынантөттөрүсабаниһэллэрэ.
Холуодьасаттыгарүсүөрбараануулуукэлэнтурара.Иаков

бостууктартан:«ЭһигиНахоруолаЛаваныбилэҕитдуо?»–диэн
ыйыппыта.Бостууктар:«Билэнбөҕө.КыыһаРахиль,бараанна-
рынуулата,оолиһэр»,–дэспиттэрэ.Бэртсоторубараанынүөрүн
илдьээдэркээнкыыстиийэнкэлбитэ.КиниИаковтаайын,аҕата
Лаван,барааннарынманыыра.
РахилькэлбитигэрИаковыарахантааһысыҕарытан,бараан-

нарыуулаппыта.Онтонкыыһысүүһүттэнуураанылаат,үөрүү-
түттэнытыы-ытыы,киниэхэубайабуоларынэппитэ.Рахиль
онуистэн,дьиэтигэрсүүрэнтиийэнаҕатыгаркэпсээбитэ.Иаков
кэлбитинбилэн,Лаванкиниэхэутарытахсыбыта,кууһанылан
уураанбаран,дьиэтигэркиллэрбитэ.
Иаков,таайыгархаалан,кинибарааннарынманыырбуолбута.

ЛаванкыыһынРахиликэргэнылартуһугар,Иаковсэттэсыл
үлэлээбитэ.Олсэттэсылкиниэхэаҕыйаххонуккурдукэлэс
гынанааспыта–ИаковРахилионнуккүүскэтаптыыра.Лаван
киниэхэиккикыыһын,ЛияныуоннаРахили,кэргэнбиэрбитэ.
МаннаМесопотамияҕаИаковуонбиируолламмыта,бииркыыс-
таммыта,кэлинХанааҥҥаөссөбиируолоҕоломмута.
Иаковолусбаайкиһибуолбута.Киникэргэттэрин,оҕолорун

кыттатаҥасотуугаолороро.Элбэхэркиһида,дьахтардаку-
луттааҕа,сүөһүтэ-аһа,бараана,тэбиэнэ,өсүөлээмиэбаһаамэтэ.

АЙЫЛ ЛЫЫ 29:1‑28 
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ИаковТаҥараныкыттатустар

иирдэАйыыТойонИаковыМесопотамияттантахсантө-
рөөбүтсиригэр,Ханаандойдутугар,төннөрүгэрсоруйбута.

ОнонИаковкэргэттэрин,оҕолорун,муспуткөлөһүнүнбарытын
ыланунньуктаахуһунайаҥҥатуруммута.УбайаИсавуруккуөс-
түйбүтэааспытындуу,ааспатаҕындуубилбэтбуолан,кинисэрэх
муҥутаанубайыналыгынаары,эрдээлбэхбэлэҕиыыппыта.
Дойдуларыгарайаннааниһэн,өрүскэтиийэнкэлбиттэрэ.Иаков,

дьонуноломнотонуҥуортуоратанбаран,кытылгасоҕотоҕун
хаалбыта.ОннобиирКимэрэкэлэнкининикыттахаллаансыр-
дыардиэритустубута,олтустасылдьан,Иаковөттүгүнуҥуоҕун
эчэппитэ.ОнтонтыҥхатыытаИаковка:«Күнтаҕыста,Миигин
ыыт»,–диэбитигэрИаков:«Алгыскынбиэрэиликкинэ,Эйи-
гиныыппаппын»,–диэнхардарбыта.Анарааҥҥыта:«Энаатыҥ
кимий?»–диэныйыппыта.Иаковэппитэ.ОнуохаТустааччыта:
«АныэнаатыҥИаковбуолбатах,Израильдиэнбуолуо,–диэби-
тэ.–ЭнТаҥараныкыттатуһуннуҥ,ононмантанинньэдьону
киһилээбэтбуолуоҥ».
Иаков:«ОттонЭнаатыҥкимий?»–диэныйыппыта.Анарааҥ-

ҥыта:«Минааппынтоҕоыйытаҕын?»–диэбитэуоннааатын
эппэтэҕэ.ОлкэнниттэнИаковыалҕаабыта.

АЙЫЛ ЛЫЫ 32:9‑31 
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ИаковтаахИсавиллэһиилэрэ

аковХанаансиригэрчугаһаанбаран,Исавкиниэхэтүөрт
сүүскиһилээхутарыкэлэниһэринкөрбүтэ.Киниубайыгар

тиийэн,сэттэтөгүлсиргэтиийэсүгүрүйбүтэ.Исавсүүрэнкэлэн,
быраатынкууһанылбыта,иккиэнкуустуһантуранытаспытта-
ра.ОнтонИаковкэргэттэрэ,оҕолоро,чаҕардьахталларакэлэн,
Исавкасүгүрүйбүттэрэ.
ИсавИаковтан:«Итиччээлбэхбэлэҕимиэхэтоҕоыыттыҥ?»–

диэныйыппыта. «Эйигинкыыһырбатындиэммин»,–Иаков
аһаҕастыкхардарбыта.«Кэбис,миэхэбарытадэлэй,–диэбитэ
Исав.–Ононбэйэҥкиэнэбэйэҕэрхааллын».
Иаков:«Миигинэтэх-бытахсанаабатбуоллаххына,бэлэхпин

ыл.Таҥаракөмөтүнэнмиэхээмиэбарытадэлэй»,–диэнсөбү-
лэспэтэҕэ,итиэннэИсавытылыгаркиллэрэн,бэлэҕинолоччу
ылларбыта.
Исавдьиэтигэр-уотугартөннүбүтэ,оттонИаковХанаанси-

ригэр,Сихемкуораттаһыгар, тиийэнолохсуйбута.Онносир
атыылаһанылан,таҥасотууларынтуруоруммутауоннаАйыы
ТойонТаҥарааатыгарсиэртибэнньикоҥорбута.
ИаковубайыттанМесопотамияҕакүрээниһэнтүһээбитдьикти

түүлэ–Таҥараалгыһынылыыта–итикурдуктуолбута.Айыы
Тойонкиниэхээрэннэрбитинбарытынтолорбута,Иаковдамах-
танарынумнубатаҕа.

АЙЫЛ ЛЫЫ 33:1‑20 
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Иосиф–Иаковтапталлаахуола

нонИаковХанаансиригэрхатолохсуйбута.МаннаРа-
хильиккисуолунВениаминытөрөппүтэ.Иакованыуон

үсоҕолоохбуолбута:уониккиуоллааҕа(Рувим,Симеон,Левий,
Иуда,Дан,Неффалим,Гад,Асир,Иссахар,Завулон,Иосиф,
саамайкыралараВениамин)уоннабиирДинадиэнкыыстааҕа.
ИаковоһоҕостүгэҕинээҕиоҕотунИосибыуолаттарыттанбары-
ларыттанордороро.
Иосифуонсэттэсаастааҕыттанубайдарынкыттабараанүөрүн

манаспыта.Убайдаратуохэмэкуһаҕаныоҥордуларда,кини
онубарытынаҕатыгаркэпсээнбиэрэрэ.БиирдэИаковИосифка
дьэрэкээнойуулаахолускэрэтаҥаһыбэлэхтээбитэ.Убайдара
онукөрөн,аҕалараИосибыбарыларыттанордуктаптыырын
өйдөөннөр,бырааттарыгарөстүйэсанаабыттара.

АЙЫЛ ЛЫЫ 37:1‑4 
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Иосифтүүлэ

иирдэИосифубайдарыгартүүлүнкэпсээбитэ:«Бөлүүнмин
тугутүһээбиппинистиҥэрэ.Биһигибукабарыбааһына-

ҕатүүтэхбаайасылдьарэбиппит.Арай,доҕоор,минтүүтэҕим
көбүс-көнөтүктуранкэллэ,онуохаэһигитүүтэхтэргитбарытула
туран,миэнигэрсүгүрүсгыннылар».
Убайдара:«Эһиэхэыраахтааҕыбуолуомдиэригынаҕындуо?–

диэнөһүргэнэнтурбуттара.–Амадаэнбуолтуҥиһин,биһиги-
нисалайбатинигин?»Итинтэнылакининиабааһыкөрөллөрө
ордуккүүһүрбүтэ.
Иосифөссөбииртүүлүтүһээнбаран,онтунэмиэ:«Арайтүһээ-

тэхпинэ,күн,ыйуоннауонбиирсулусбарымиэхэсүгүрүйэллэр
эбит»,–диэнубайдарыгаркэпсээнбиэрбитэ.
Бутүүлүнкиниубайдарыгарэрэбуолбакка,аҕатыгарэмиээп-

питэ.Аҕатауолунмөҕөн:«Эҥин-эҥинитүһээҥҥин!Амаийэлээх
аҕаҥуоннаубайдарыҥэйиэхэкэлэн,сиргэтиийэсүгүрүйүөхпүт
үһүдуо?»–диэбитэ.
Уолаттарбукабарыабаккарасанаабыттара,оттонаҕатабуол-

лаҕынаИосифкэпсээнинөйүгэр-санаатыгартутанхаалбыта.
Биирдэулахануолаттарыраахсүөһүманыысылдьыбыттара.

Иаковубайдарыҥхайдахсылдьалларынбаранбилсэн-көрсөнкэл
диэн,Иосибыолсиргэыыппыта.Уолаүөрүүнүкыттаулгумнук
айаҥҥатуруммута.
Убайдарынбэртөркөрдөөн,хонуугасырыттахтарына,булан

ылбыта.Анарааҥҥыларбырааттарынкөрөөт, «билитүүллээ-
ҕимсийээччииһэр...»диэнэндэппэккэбилбиттэрэуоннакэллэ
даөлөрөнкэбиһэрдиикуомуннаһаохсубуттара.«Өлөрөнбаран
хайаэмэхаспаххабыраҕыаҕыҥ,–дэһиспиттэрэ.–Адьырҕакыыл
тутансиэбитдиэхпит.Оччоҕотүүлэхайдахтуоларынкөрүллүө».

АЙЫЛ ЛЫЫ 37:5‑20 
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УбайдараИосибы
кулуттааһыҥҥаатыылыыллар

аамайулаханубайдараРувим,уолаттаркуомуннаспыт-
тарынистэн,Иосибыхайдахэмэгынанбыыһаанылан

аҕатыгарыытаргабыһаарыммыта.Онон,Иосибыөлөрбөккөэрэ,
хаспаххабыраҕыҥдиэнэлэ-былатылынэппитэ.Рувимтылын
истэннэр,Иосифкэлбитигэр,дьэрэкээнөҥнөөхмаанытаҥаһын
устанылаат,уолудириҥхаспаххабырахпыттара.
Арайолсылдьанкөрбүттэрэ,Египеккэтабаартиэйэратыы-

һыттаркараваннараайаннааниһэрэ.Уолаттартанбиирдэстэрэ
Иудаөйылаохсон,Иосибыитидьоҥҥоатыылыаххадиэнэтии
киллэрбитэ.Барыэгэ-дьаҕабуолан,ааһаниһэратыыһыттарга
бырааттарынатыылаанкэбиспиттэрэ.АтыыһыттарИосибыЕги-
пеккэилдьэбарбыттара.
Убайдаракозелоҕотунөлөрөн,олхаанынанИосифтаҥаһын

биһэнбаран,онуИаковкааҕаланбиэрбиттэрэ:«Буаараттанбу-
ланыллыбыт.Көрэрэ,энуолуҥтаҥаһадуу,атындуу?»Уолун
балайхаанбуолбуттаҥаһынтутабилэн,Иаковхаһыытыытүс-
пүтэ:«Оо,сорбунньии!БуИосифтаҥаһадии,уолчаанымкиэнэ!
Оҕобунадьырҕакыылсиэтэҕэ!Иосибытырытатыыппыт!»Ула-
хануолаттараалбыннаабыттарынбилбэккэ,оҕонньортаптыыр
уолунаһыйанытаан-соҥоонмуҥнаммыта.

АЙЫЛ ЛЫЫ 37:21‑35 
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Иосиф–Потифартутаахүлэһитэ

тыыһыттарЕгипеккэкэлэн,Иосибыфараонүрдүксо-
лолоохүлэһитигэр,харабылтойонугар,кулуттааһыҥҥа

атыылаабыттара.ИосифөрүүТаҥараҕаүҥэсылдьарбуолан,Айыы
Тойонкиниэхэбарытыгаркөмөлөһөрө.Тугудасоруйбуттарын
иһин,уолүлэтэ-хамнаһатабылланиһэрэ.
ИосифтуоххабарытыгарАйыыТойонкөмөтүнэнситиһии-

лэнэниһэринПотифарбэлиэтиикөрбүтэ.Онондьиэтин-уотун,
баайын-дуолунбарытынкөрдөрөөрү,Иосибыхаһаайыстыба
салайааччытынантуруорбута.ТаҥараИосифтуһуттанПотифар
дьиэтин-уотуналҕаабыта.Уолсүүнэхаһаайыстыбаны,нэмин
табан,сатабыллаахтыксалайарбуолан,тойонокыһалҕадиэни
билбэккэолорбута.
Иосифолусүчүгэйдьүһүннээх,көнөуҥуохтаахуолэтэ.Со-

торукининиПотифаройоҕоумсугуйакөрөрбуолбута.Элбэх
таҥараҕаүҥэр-сүктэр,АйыыТойонууоннаКиникэриэстэрин
билбэтдьахтарИосибыкөссүүоҥостосатаабыта.Иосифонно
сөбүлэммэккэ,хотунугар:«Тойонуммиэхэтугунбарытынэрэм-
митэ,ононманнаэйигиттэн,киникэргэниттэн,уратыатынбо-
буулаахтуохдасуох.УоннахайаанминТаҥараиннигэритинник
ыараньыыныоҥостуохпунуй?»–диэбитэ.
Потифаройоҕо,киэранньылланбаран,Иосифтанхайдах

эмэгынаниэстэһиэнбаҕарбыта.Ононуолухолуннаран,эригэр
Потифарга:«Итибиһигидьиэбитигэркиллэрбитеврейкулутуҥ
миигинатаҕастаарыманнакэлэсырытта,–диэбитэ.–Хаһыы-
таабыппар,таҥаһынилиибэрхаалларанбаран,куотанхаалла».
Тойонбутылларыистэнуордайан,Иосибыыраахтааҕыхаа-

йыылаахтарасытартүрмэлэригэрбырахтарбыта.

АЙЫЛ ЛЫЫ 39:1‑20 
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Иосифхаайыыга

осибыхараҥахаайыыгасытардакэмигэрАйыыТойон
хаалларбатаҕа,киниэхэкөмөлөһөрүнуураппатаҕа.Таҥара

анытүрмэтойонунсүрэҕинсымнатан,олкиһиИосифкаолус
үчүгэйдиксыһыаннаһарбуолбута,ононуолухаайыылаахтарса-
лайааччыларынананаабыта.ТойонИосибыбүкэрэнэн,бэйэтэ
бэрээдэгикөрбөтдаэтэ.ОттонИосифТаҥараныэрэнэрэ,ол
иһинАйыыТойонИосифкаөрүүситиһиинибэлэхтиирэ.
Иосифбаархаайыытыгарыраахтааҕыиккичаҕарасытара.

Биирдэрэыраахтааҕыаһыыркэмигэркинииһитигэрарыгыкутар,
иккиһэ–остуолгаастардар,килиэпбыһарүлэлээхэтилэр.Ик-
киэныраахтааҕыиннигэрбуруйуоҥоронхаайыыгакиирбиттэр.
Биирдэбуиккикиһитүүлтүһээнбаран,олтүүллэринхайдах

дакыайантойоннооботохторо.Онуистэн,Иосифкинилэргэ:
«ТүүлсуолтатынТаҥараарыйарбуолбатахдуо?Миэхэкэпсээҥ
эрэ»,–диэбитэ.
Бастаанарыгыкутааччытүүлүнкэпсээбитэ.Киниүссалаа-

лаахвиноградумнаһынтүһээбит,арай,онтукатасибэккилэнэн
баранотоннононбарбыт.Арыгыкутааччыолотонухомуйан,
сүмэһининыганфараоҥҥабиэрбит.
Иосифкинитүүлүнсоннобыһааранбиэрбитэ: «Үслабаа–

үсхонук.Үскүнүнэнфараонэйигинүлэҕэртөнүннэриэ,онон
уруккуҥкурдукарыгыкутааччыбуолан,арыгылаахиһитин
киниэхэтуттарыаҥ.Хатаоччоҕунамиигинумнаайаҕын,мантан
таһаартараар».
Онтонаныкилиэпбыһааччытүүлүнкэпсээбитэ.Кинитүһээтэ-

ҕинэ,төбөтүгэрүсчарттымтайүрүтүрдүгэрууруллубут.Саамай
үөһээҥҥитымтайгаыраахтааҕыараасаһа-үөлэугуллубут,ону
көтөрдөркөтөнкэлэ-кэлэ,тоҥсуйантобугураталлар.
Килиэпбыһааччытүүлүнистэнбаран,Иосиф:«Үстымтай–

үсхонук,–диэбитэ.–Үскүнүнэнфараоныҥыртаранылан,
эйигинмаскаыйатыаҕа,оччоҕоөлүккүнкөтөрдөркөтөнкэлэн
тоҥсуйуохтара».
АйыыТойонИосифкаарыйбытабарыталопкурдукүсхонон

барантуолбута.Олгынанбаранарыгыкутааччыкиһитахсаат
да,Иосифтуһунантаһы-быһаумнанкэбиспитэ.

АЙЫЛ ЛЫЫ 39:21‑23; 40:1‑22 
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Иосиффараонтүүлүнтойоннуур

иирдэЕгипетфараонадьиктитүүлүтүһээбитэ.Олтүһээ-
тэҕинэ,киниөрүсүрдүгэртурара.Эмискэөрүстэнсэттэ

эмисынахтахсан,тростникбыыһыгармэччийбитинэнбарбыт-
тара.Онтонаныатынсэттэырыганынахөрүстэнтахсаннар,
билиэмисынахтарымэҥиэстэнкэбиспиттэрэ.Фараонсүрэ-кэбэ
көтөн,уһуктанкэлбитэ.Онтонсалгыыутуйаниһэнэмиэтүһээн
барбыта.Арайкөрдөҕүнэ,биирумнаскатолоруастаахбэртүчүгэй
сэттэкуоласүүнэнтурара.Олоруатынсэттэкуурахатанхаалбыт
иинэҕэскуоласүүнэнтахсан,сиэнкэбиспиттэрэ.
Уһуктанбаран,фараонолусдьиксинэ,ытырыктатасанаабы-

та.ОнонЕгипетмындырөйдөөхтөрүныҥыртаанылан,дьикти
түүлүнкэпсээбитэда,хайаларадакүттүөннээҕиэппэтэҕэ.
ХатабэйэтинарыгыкутааччыкиһитэхаайыыгаИосифдиэн

ааттаахэдэреврейбаарынэмискэөйдөөнкэлбитэ.Хаһанэрэол
еврейкиниэхэуоннакилиэпбыһааччыгатүүллэринбыһааран
биэрбитэчопчутуолбуттааҕа.Арыгыкутааччыонутойонугар
этээтинкытта,фараонсоннохаайыыттанИосибыаҕалтарбыта.
Фараонкиниэхэ:«Эйигинтүүлүтойоннууркыахтаахдиэнкэп-
сииллэр»,–диэбитэ.Иосиф:«Фараоҥҥаминбуолбатах,Таҥа-
раБэйэтэсөптөөххоруйубиэриэ»,–диэнхардарбыта.Фараон
киниэхэиккитүүлүниккиэннэринкэпсээбитэ.Иосифэппитэ:
«ИтиаатаТаҥарафараоҥҥасоторутуохбуолуохтааҕынкөр-
дөрбүт.Сэттээмисынахуоннасэттэтолорукуолас–Египеккэ
сэттэөҥдьыл,оттонсэттэырыганынахуоннасэттэхаппыт
куолас–сэттэөҥдьылкэннэкэлиэхтээхсэттэаас-туорсыл.
Түүлүҥхатыламмыт,олаатачахчыТаҥаратылаэбит,ононКи-
ниитисэрэппитинбэртсоторутолорууһу».
ИтиэннэИосиффараоҥҥамуударайөйдөөхдьаһайааччыны

булунан,сэттэөҥсылустатаЕгипетүрдүнэнэлбэхбурдугуха-
һаанарыгарсүбэлээбитэ.

АЙЫЛ ЛЫЫ 41:1‑36 
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Иосиф–бүтүнЕгипетсиринтойоно

осифтүүлүтойоннообутунфараонолусдиэнастына,сөбү-
лүүистибитэ.Ононүлэһиттэригэр:«МантанордукТаҥара

Тыынынсүрэҕэрылыммыткиһинибуланыларбытбукасаарбах
буолуохтаах»,–диэбитэ.ОнтонИосифкаэппитэ:«Таҥараитини
эйиэхэарыйбытбуоллаҕына,олаатаэйигиттэнордукөйдөөх,
муударайкиһисуохэбит.Миндьиэбин-уоппунмантанинньэ
аныэнсалайыаҥ,норуотумбүттүүнээнтылгынтолоруо.Мин
эйигинбүтүнЕгипетсиринүрдүнэнтуруоруом,бүрүстүөлбүттэн
атынынбарытынэйиэхэбиэрэбин».
Соннофараонбиһилэҕинустанылан,Иосифтарбаҕаркэтэр-

питэ,моонньугаркыһылкөмүссыабыиилбитэ,күндүтаҥаһы
таҥыннарбыта.ИтиэннэИосибыбэйэтиниккисколесницатыгар
олордон,норуотбүттүүнээҕэрдэлииринтуһугар,Египетсирин
бииргынакэритэргэдьаһайбыта.
Иосифитинникүрдүкдуоһунаскаананаат,ылыммытсоругун

барытынкыһамньылаахтыктолорбутунанбарбыта.Сутдьыл
кэллэҕинэ,Египетноруотахоргуйанөлбөтүнтуһугар,киниөҥ
дьылкэмигэрмаҥхааһайгабурдукбөҕөтүнмустарбыта.

АЙЫЛ ЛЫЫ 41:37‑48 
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Сэттэсыллаахсут

эттэсылынансиргэ-дойдугабарытыгарулуусуттурбута.
ИосифЕгипеткуораттарыгарэлбэхбурдугухаһааммытын

истэн,араасдойдудьонокиниттэнбурдуккөрдөһөкэлэллэрэ.
Иаковэмиэ,Египеккэбурдукбаарсураҕынистэн,уонуолун

оннобурдукатыылаһыннараыыппыта,арайкыратынВениа-
миныэрэилдьэхаалбыта.
БүтүнЕгипетсириндьаһайартойонбуолан,бурдугуноруокка

бүттүүнүгэрИосифатыылыыра.Ононубайдаракиниэхэкэлэн
сиргэтиийэсүгүрүйэнбаран,бурдукатыылыырыгаркөрдөспүттэ-
рэ.Иосифкинилэриэндэппэккэбилбитэ,оттонанарааҥҥылара
билбэтэхтэрэ.Бырааттарынатыылыахтарыттаныла,кинитуһу-
нантугудаистэиликбуолан,иҥэн-хаһанулахантойонбуолбута
буолуодиэнбилбэтда,сэрэйэндакөрбөтэтилэр.
Иосиф,кинилэрибилбэтэҕэбуолан,эһигибудойдумөлтөх

өрүтүнчуҥнуукэлбиккитбыһыылаахдиэбитэ.Убайдарабиһиги
чиэһинэйдьоммут,барыбиираҕауолаттарынабыт,өссөбиир
кырабырааттаахпыт,онтубутдьиэтигэраҕатынкыттахаалбыта
диисатаабыттарада,Иосифкинилэриистэдабарбакка,хаайыыга
уктаранкэбиспитэ.Онтонүһүскүнүгэрыҥыртараныланэппитэ:
«Чахчычиэһинэйдьонбуоллаххытына,биирдэскитманнахаал-
лын,оттонатыттаргытдьиэҕитигэрбаараас-туордьоҥҥутугар
бурдукилдьэбардыннар.Олкэннэ,чахчыалбыннаабат,кыр-
дьыгыэтэрбуоллаххытына,кырабырааккытынилдьэкэлээриҥ.
Оччоҕоэрэбудойдугатуохдакэтэхсанаатасуохкэлбиккитин
итэҕэйиэҕим».
Убайдараитиниистэн:«УрутИосибыутарыоҥорбутхалыҥ

аньыыбытсэтэ-сэлээнэситтэҕэ,–диэнботур-итиркэпсэппит-
тэрэ.–Төһөлөөхааттаһанмуҥнанаахтаабытай!Онуаһымматах
буруйбутугардьэсиллибэтсирбититтэныллардахпыт».
Тойонкинилэрикыттатылбаасчыттаахкэпсэтэриниһин,би-

һигисаҥабытын-иҥэбитинөйдүүрэбуолуодиэнсэрэйбэтэтилэр.
Иосифбуоллаҕына,убайдараитиэппиттэринистэн,атынхоско
тахсануйа-хайасуохытаанбарбыта.Онтонэмиэтөннөнкии-
рэн,СимеонуЕгипеккэхаалларарга,атыттарын,бурдукбиэрэн
баран,дойдуларыгарыытаргадьаһайбыта.

АЙЫЛ ЛЫЫ 41:54‑57; 42:1‑25 
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Иосифубайдарыгарбилинэр

ьиэлэригэр-уоттарыгартиийэнбаран,Иосифубайдаратуох
моһуоккатүбэһэсылдьыбыттарынбарытынаҕаларыгар

сиһилиикэпсээнбиэрбиттэрэ.Иаковкырдьарсааһыгарсүрэҕин
чопчутабуолбуткырауолунЕгипеккэбиэрэныытартанкыккы-
раччыаккаастаммыта.
Аҕалбытбурдуктарабэртсоторубүтэн,Иаковоҕолорун:«Өс-

сөбиирдэкырынан,асатыылаһанаҕалларгыт»,–диэнтылыгар
киллэрэсатаабыта.ОнуохауолаттараЕгипеттойонокырауоласуох
кэлээйэҕитдиэнэппитинсанаппыттара.ИаковВениаминыилдьэ
баралларынбэртөркөҥүллээбэккэсылдьыбыта.Онтонсутулам
ыксатанбарбытыгардьэбукабарыларын:«Муҥурасуохкыахтаах
АйыыТаҥараэһиэхэкөмөлөһөн,олбурдукатыылыыромук-өһүк
киһитээһигиниүтүөхараҕынанкөрүөхтүн,Египеккэхаалбыт
СимеоммутунуоннаоҕобунВениаминыэтэҥҥэтөттөрүбиэрэн
ыытыахтын»,–диэнайаҥҥаалҕаабыта.
ИаковуолаттаракырабырааттарынкыттаЕгипеккэтиийэнкэл-

биттэрэ.ИосифВениаминыкөрөнуйадыйан,атынхоскотахсан
уйа-хайасуохытаабыта.Онтонсирэйинсуунанбаран,чаҕардарын
ыҥыранылан,ыалдьыттарыгаранааностуолхотойорунанасмаа-
нытынтартарбыта.Тойонкинилэритоҕоманныкхадаҕалыырын
билбэккэ,убайдарасимиттэсанаабыттара.ТиһэҕэрИосифкыайан
туттуммакка,марылаччыытыы-ытыы:«МинИосифпын,–диэн
билиммитэ.–Аҕамтыыннаахдуо?»Убайдаракуттанантылларыттан
маппыттара,тугудабуланэппэтэхтэрэ.Онуохакинисанааларын
көтөҕөнэппитэ: «МинэһигиЕгипеккэатыылаабытбырааккыт
Иосифбуолабын.Олэрээрибилигинсанаарҕаамаҥ,миигинатыы-
лаабыккытынкэмсинимэҥ.Таҥараэһигинибыыһатаары,миигин
маннаыыппыта.Эһигибуолбатах,АйыыТаҥараыыппыта...Ки-
нимиигинфараоҥҥааҕабыһыытынанбиэрбитэ,фараондьиэтин
тойонунан,бүтүнЕгипетсиринбаһылыгынантуруорбута.Хата
аҕабартиийэнбарытынкэпсээҥ.УолуҥИосиф„Таҥарамиигин
Египеттойонооҥордо,ононкытаатан,миэхэкэлэоҕус,минэйигин
маннааһатыам-сиэтиэм,көрүөм-истиэмдиэнилдьиттиир“диэн
этиҥ.Бусутөссөдабиэссылустатабарыаҕа».Маныэтэнбаран,
ИосифбыраатынВениаминыкууспутауоннаытаанбарбыта.Онтон
ытыы-ытыы,убайдарынбукабарыларынуураанылбыта.

АЙЫЛ ЛЫЫ 42:36‑38; 43:1‑34; 45:1‑15 
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Иосифаҕатынкөрсөр

араон,Иосифубайдаракэлбиттэринистэн,кинилэргэ
аарааһыылларыгарыһыкуоннабукабарыларыгар–хас

биирдиибэйэлэригэр,оҕолоругар,кырдьаҕасаҕаларыгар–таҥ-
нартаҥас,колесницабиэрэргэсоруйбута.Итиэннэкинилэри
Египеккэбукатынкөһөнкэлэллэригэрыҥырбыта.
Бырааттыылардойдуларыгартөннөнкэлэн,аҕаларыгарИосиф

туһунанкэпсээбиттэрэ.ТапталлаахуолаИосифтыыннааҕын
истэн,оҕотункөрүөнсөбүнбилэн,Иаковүөрүүулуутунүөрбү-
тэ,ононуолункөрсөЕгипеккэхайаандабараргасанаммыта.
СоторутүүлүгэрАйыыТаҥаракөстөн:«Иаков!МинТаҥарабын,
аҕаҥТаҥаратынабын.ЭнЕгипеккэбар,куттаныма,Минонно
эйигиттэнулууноруотуүөскэтиэҕим.Минэмиээйигинкытта
барсыам,кэлинэйигинтөттөрүаҕалыам»,–диэнэрэннэрбитэ.
Иаковтуохбаарбаайын-дуолунтиэнэн,оҕолорун,сиэннэрин

кыттаЕгипетсиригэрайаннаабыта.УолаИосифсүрэҕэ-быара
тулуппакка,колесницананкинилэргэутарыкэлбитэ,аҕатын
кууһантуран,үөрүүтүттэнуйа-хайасуохытаабыта.
Иосифкааймахтаракэлбиттэринистэн,фараонкининибэйэ-

тигэрыҥыранылан:«Дьэбуаҕаҥ,убайдарыҥбукабарыэйиэхэ
кэллилэр.Египетбүттүүнээнилиигэрбэриллэнтурар,онондьоҥ-
ҥундойдубастыҥсиригэр-уотугаролохтоо»,–диэнүөрдүбүтэ.
ИосифдьонунЕгипетбастыҥсиригэролордубута,аһынан-бур-

дугунантолорухааччыйан,барыкыһалҕаларынтолуйан,өрүү
көмөлөһөтурбута.ИаковХанаансиригэртөннүбэтэҕэ,Египек-
кэолоронөлбүтэ.ӨлүөниннинэбастаанИосибыниккиуолун
МанассиялаахЕфремы,олкэннэбэйэтиноҕолоруналҕаабыта.
Уолаттараҕаларынкэриэһинтолорбуттара:көмүсуҥуоҕункөтө-
ҕөн,Ханаансиригэрилдьэн,өбүгэлэринаттыларыгар,Махпела
хонуутугарбаартаасхаспахха,Авраам,Сарра,ИсаакуоннаРе-
веккахараллыбытсирдэригэр,кистээбиттэрэ.

АЙЫЛ ЛЫЫ 45–50 
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ИзраильноруотаЕгипеккэкулутбуолар

нтонылаэлбэхкүн-дьылааспыта.Иаковуолаттарыныын
букабарыөлбүттэрэ.

АйыыТойонМесопотамиялааниһэнТаҥаралыынтустубут
Иаковкаалгыһыкыттабиэрбит«Израиль»диэнсаҥааата«Таҥа-
ралыынтустубут»диэнсуолталааҕа.ОлиһинИаковудьуордарын,
еврейноруотун,билиҥҥэдиэри«Израиль»диэнааттыыллар.
Египетсиринаныолохатынсаҥафараонсалайара.Буыраах-

тааҕымуударайөйдөөхИосибыда,киниЕгипетноруотугароҥор-
бутүтүөтүн-өҥөтүндабилбэтэтэ.Саҥафараоневрейноруота
элбээбитин,кыаҕырбытынбэлиэтиикөрөн,норуотугарэтии
киллэрбитэ:«Израильдьонунутарытуохэрэалбастабулунуо-
ҕуҥ.Инньэгымматахпытына,сэриибуоллада,өстөөхтөрбүтүгэр
холбоһон,бэйэбитинутарыөрөтуруохтарауоннабиһигиттэн
баранхаалыахтара».
ФараонИзраильноруотугарыарүлэнитолороргокүһэйэр

суостаахүлэһиттэрианаабыта.Олэрээриизраильтяннартөһөнөн
атаҕастаналларда,соччононүллэн-күөрэйэн,элбээн-тэнийэн
иһэллэрэ.ОнонЕгипетдьоно,кинилэриинчэҕэйэттээхтулуй-
батыаролохтууртуһугар,өссөордуктыйыстыккүһэйэнтуран
үлэлэтэрбуолбуттара.
ОлэрээриАйыыТаҥара,норуотуныарынчыгын,эрэйин-му-

ҥунистэн,кинилэргэөрүһүйээччиыыппыта.

ТАХ СЫЫ 1:6‑14 
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Чарттымтайгаугуллубутоҕо

араонИзраильноруотаыараханүлэттэнмөлтөөн-ахсаан
барарыноннугар,дьэөссөордукэлбээн-тэнийэн,күүһү-

рэн-уоҕураниһэринбилбитэ.Олиһинкинилэрсаҥатөрөөбүт
уолоҕолорунөрүскэбыраҕаниһэргэдьаһайбыта.
Бииреврейдьахтараүчүгэйкээнуолоҕонутөрөтөнбаран,оҕо-

тунүсыйыбыһакистиисылдьыбыта.Онтонсалгыысаһыарар
кыаҕасуохбуолан,ыксаан,уолчаанынсымаланансотуллубут
чарттымтайгауганбаран,Нилөрүсхомуһунбыыһыгаркистии
уурбута.Будьахтархороччуулаатанэрэркыыһаоҕохайдахбуо-
ларыныраахтансэмээркэтии-маныысылдьыбыта.

ТАХ СЫЫ 2:1‑4 
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Моисейфараонкыыһыгариитиллэр

лкэмҥэфараонкыыһачаҕаркыргыттарынкыттасө-
түөлүүөрүскэкиирбитэ.Эмискэкинихомусбыыһыгар

тымтайтурарынкөрөн,дьиктиргээн,онуыллара,чаҕаркыы-
һыныыппыта.
Тымтайыарыйааттарын кытта,арайоннооҕоытаанбэбээр-

битэ.Буизраильтяннароҕолоробуоларынфараонкыыһатута
өйдөөбүтэ.Киниоҕонуаһынан,бэйэтигэрииттэыларгабыһаа-
рыммыта.Соннотутауолчаанэдьиийэкыыскэлэнкиниттэн:
«Оҕоэмиийдээччинаададуо?»–диэныйыппыта.Сөбүлэҥылаат,
сүүрэнбырдааттанантиийэнийэтиныҥыранаҕалбыта,онуоха
фараонкыыһадьахтарга:«Миэхэбуоҕонуэмиийдээ,эрэйгин
төлүөҕүм»,–диэбитэ.
Дьахтарүөрүүнүкыттаоҕотундьиэтигэрилдьэбарбыта.Кэ-

лин,борбуйункөтөхпүтүнкэннэ,уолчаанынфараонкыыһыгар
төттөрүаҕаланбиэрбитэ.Фараонкыыһаоҕонуииттэылан,Мо-
исейдиэнааттаабыта.
ЫраахтааҕыдыбарыаһыгарулааппытМоисейЕгипетдьонуттан

туохдаатынасуохиитиллибитээрээри,Израильноруотуттан
төрүттээҕин-силистээҕинхаһандаумнубатаҕа.Еврейдэрорто-
лоругарөрүүсылдьарбуолан,будьонбаттанан-үктэнэнолорол-
лорунбэркэбилэрэ.Биирдэкиниеврейкиһитинкырбыытурар
египтянины,уордайан,өлөрөнкэбиспитэуоннаөлүгүнкумахха
кистээбитэ.
Сарсыныгараныиккиеврейохсуһасылдьалларыгартүбэһэ

түһэн,биирдэстэрин:«Бэйэҥомуккунтоҕокырбыыгын?»–диэн
тохтото,буойасатаабыта.Онуохакиһитэ:«Кимэйигинбиһигини
дьүүллэтэыытта?Египтяниныөлөрбүтүҥкурдук,миигинэмиэ
өлөрөөрүгынаҕындуо?»–диэнөргөстөнөнтурбута.
Моисейбарытынбилбиттэрэбитдиэнытырыктатасанаабыта.

Фараон,кырдьык,олтүбэлтэниистэнкининиөлөрүөнбаҕарбы-
таэрээри,МоисейМадиамсиригэркүрүүохсонхаалбыта.Онно
тиийэн,Иофордиэнааттаахаҕабыытыкөрсөн,кинидьиэти-
гэр-уотугаролохсуйбута.АҕабыыткиниэхэкыыһынСепфораны
кэргэнбиэрбитэ.

ТАХ СЫЫ 2–3 
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Умайатурархатыылаахыарҕа

оисейаҕакыннынИофорсүөһүтүнбэртэлбэхсылустата
манаабыта.Биирдэкини,барааннарынкыйыраахүүрэн,

ТаҥарахайатыгарХоривкатиийэбарбыта.Оннохайаанныгар,
умайатурархатыылаахыарҕаортотугар,киниэхэАйыыТойон
аанньалаилэкөстүбүтэ.Моисейкөрдөҕүнэ,хатыылаахыарҕа
умайанкүлүбүрүүтурарада,умайанбарантоҕоэрэбүтэнбысты-
батэтэ.Олиһиндьиибэргээн:«Тугунмуокаһай,барансирийэн
көрүүмэрэ,итиыарҕатоҕоумайанбүппэтий?»–диисанаабыта.
ЧугаһаанкэлбитигэрумайатурарыарҕаиһиттэнэмискэАйыы

Тойонкининиыҥырарсаҥатаиһиллибитэ:«Моисей!Моисей!
Манначугаһаама!Буэнтурарсириҥ–ытыксир,ононатаҕыҥ
таҥаһынуһул.МинэнаҕаҥТаҥаратынабын,Авраам,Исаак
уоннаИаковТаҥаратынабын».Моисей,аныТаҥараныкөрүөм
диэнкуттанан,сирэйинсабатуттубута.
АйыыТойонкиниэхээппитэ: «НоруотумЕгипеккээрэйдэ-

нэ-муҥнанаолорорункөрөбүн,ытыырын-соҥуурун,күөмчү-
лээччилэриүҥсэринистэбин.Сору-муҥукөрөрүнбилэрбуо-
ламмын,буЕгипетдьонуттанөрүһүйэбараниһэбин.Норуоппун
быыһаантаһааран,үүтүнэн-мүөтүнэналларүтүөкэннээхкиэҥ
дойдугакиллэриэм.Израильуолаттараытыылларынистэбин,
египтяннаркинилэриатаҕастыылларынкөрөбүн.Ононайаҥҥа
турун,Минэйигинфараоҥҥаыытабын.НоруоппунИзраилы
Египеттэнэнтаһаарыаҥ».
ОлэрээриМоисейсаарбаҕалыысанаабыта.Киниитинникулуу

соругухайдахдатолороркыаҕымсуохдэнэрэ.ОнонТаҥараҕа:
«Олминкимбэйэлээхбуоламмын,фараоҥҥабаран,Израильно-
руотунЕгипеттэнтаһаараркыахтаныамый?»–диэбитэ.Онуоха
ТаҥараМоисейга:«Минэйигинкыттабииргэбуолуом»,–диэн
бигэтикэрэннэрбитэ.

ТАХ СЫЫ 3:1‑12 
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МоисейАароннуунфараониннигэр

йыыТойонМоисейыфараоҥҥаТаҥараноруотунбосхо-
лоодиэнмодьуйтараыытаарыгыммытыгаркини:«Айыы

Тойон!Минсатааныпсарансаҥарбаппын,тылымкөлөттүгэһэ
бэрт...Миноннубаратынкиһиниыыттаргын»,–диэнкөрдөһөн
көрбүтэ.ОнуохаАйыыТойонэппитэ:«ЭнАарондиэнбыраат-
тааххынбуолбатдуо?Кинихомоҕойтыллааҕын-өстөөҕүнбилэ-
бин.Минэһигинитугуэтэргитин,тугугынаргытынүөрэтиэм.
НоруотукыттаАаронкэпсэтиэ,киниэйиэхэуоһуҥбуолуо,оттон
энкиниэхэтаҥаракэриэтэбуолуоҥ».
ОнонМоисейдаахАаронфараоҥҥатиийэн,Таҥараилдьитин

тиэрдибиттэрэ:«ИзраильТаҥаратаАйыыТойон:„Норуоппун,
бырааһынньыкоҥоронМиэхэсиэртибэбиэрэринтуһугар,ку-
раайыкуйааргакөҥүллээныыт“,–диэнэтэр».Олэрээрифараон
кинилэриистэдабарбатаҕа:«ОлАйыыТойондиэнкимий?Мин
Кининиистэн,тоҕоИзраильноруотунбосхолуохтаахпыный?Мин
АйыыТойонубилбэппин,ононтуламдатулхадыйбат.Израилы
ыыппаппын.Буэһиги,МоисейиккиАароникки,үлэлиэхноруоту
тоҕоиирдэҕит?Хатабукэриэтэбарантуһалааҕыдьарыктаныҥ».
МантанылафараонИзраильноруотугарөссөордукчучураан-
ныксыһыаннаһан,кинилэриэбиикөлүйэллэринмодьуйбута.
АйыыТойонфараонкөрөрүгэрэҥинараасуратыбэлиэдьа-

йыыны,улуудьиктиниоҥорбутада,анарааҥҥытаордукуорас-
тыйаниспитэ,киниТаҥараноруотунбосхолооныытыантуох
даиһинбаҕарбатаҕа.
ОнонАйыыТойонЕгипетноруотугартоҕусааналдьархайы

ааҥнаппыта:Нилөрүсуутахаанынанустубута,Египетсирэ
баҕанантуолбута,сирбыыла-куоппаһабарытаоҥоойугакубу-
луйбута,дойдунубииргынасахсырҕаыспыта;дьонуда,сүөһүнү
даиккиамырыыныарыы:ириҥэлээхбаасуоннаискэнбулан
сордообута;тобурахтобулутүспүтэ,сирдэрин-уоттарынсаран-
чаүөнбуулаанкүөхүүнээйиттэнтугудаордорботоҕо,тиһэҕэр,
Египетүрдүнэнимбалайхараҥабүрүүкээбитэ.Олдаүрдүнэн
фараонөсөһөрүнкубулуппатаҕа;төһөдаитииэдээнтэнбэйэтэ
эмиээрэйдэннэр,Израильноруотункөҥүллээныытыанба-
ҕарбатаҕа.ДьэонуохаМоисейдаахАаронкиниэхэтиһэхонус
алдьархайынансааммыттара.

ТАХ СЫЫ 4–10 



85



86

Паасхаҕатуттулларбарааноҕотунхаана

өһөдаАйыыТаҥарасэрэтэнитинникулуудьиктилэри
оҥорбутуниһин,фараонсүрэҕэсымнаабатаҕа.Олиһин

Моисейкиниэхэманныкдиэбитэ:«АйыыТойонэтэр:Бутүүн
МинЕгипетортотунанааһыам,оччоҕоЕгипетхасбиирдии
ыалынулахануола,бастакыоҕото–фараоноҕотуттанбурдук
тардаркулутдьахтароҕотугартиийэ–өлүөҕэ.Бэлсүөһүлэрин
маҥнайгытөрүөҕэкыттаордуосуоҕа».
ОттонИзраильноруотугарАйыыТойон,Моисейыэтитэн,хас

биирдииыалбутүүнтуохдадьиэгэсуохбарааноҕотунөлөрөн
сииригэрилдьиттээбитэ.Этинуоккаыһаарылаанбаран,эмиэол
түүндоруоһатасуохкилиэбиуоннааһыыотукыттасиэхтээхтэрэ.
Таҥаракинилэргэбарааноҕотунхаанынандьиэлэринаанын
сэҥийэтинуоннатуораймаһынаҕыылларыгарсоруйбута.«Ол
хаанэһигиолорордьиэҕитбэлиэтинэнбуолуо.Египетдьонун
сууһарасылдьанхааныкөрдүмда, тумнанааһыаҕым,оччоҕо
эһиэхэалдьархайааҥныасуоҕа»,–диэбитэ.
ИзраильдьоноТаҥараэппитинбарытынтолорбуттара.Түүн

үөһүнсаҕана,египтяннартүлүкууларынутуйасыттахтарына,
Египетыалларынбастакыуолоҕолоробукабарыөлөнхаалбыт-
тара.Түүнуһуктан,фараон,киничаҕардара,египтяннарбука
барыаймалҕанбөҕөбуолбуттара,дойдубүттүүнэулуукутурҕаҥҥа
ылларбыта.Өлүүтүбүлээбэтэхыалабиирдасуоҕа.
ОлкэмтэнылаАйыыТойонИзраильноруотугар«Паасха»

диэнбырааһынньыгыолохтообута.«Паасха»(еврейдии«песах»)
«аттынанааһыы,тумнуу»диэнсуолталаахтыл–АйыыТойон
египтяннардьиэлэринкэрийэркэмигэрИзраильдьонунтумнан
ааспыта.Ононитинникөрүһүллүбүттэринбэлиэтигэризра-
ильтяннархассылахсынбукүнаһытыытасуохкилиэбикытта
барааноҕотунэтинсиэхтээхтэрэ.

ТАХ СЫЫ 11; 12:1‑17, 30 
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АйыыТойон
ИзраильноруотунЕгипеттэнтаһаарар

лтүүнфараонМоисейдаахАаронуыҥыранылан:«Буэһи-
гииккиуоннаИзраильноруотабүттүүнэ,туран,биһиги

дойдубутуттанбараохсуҥ,баҕаҕытхотуАйыыТойоҥҥутугар
сүгүрүйүҥ,–диэбитэ.–Эппиккиткурдук,сүөһүгүтүнбукаба-
рытын,субайдарыбаҕастары,тугудахаалларбакка,илдьэбарыҥ.
Чэ,суолгатурунуҥ,итиэннэмиигиналҕаарыҥ».
Египетолохтоохтороэмиэ: «Барыэстэ-быстаиликпитинэ,

түргэнникбарыҥ»,–диэн,израильтяннарытиэтэтиибөҕө
буолбуттара.
Израильдьоно,оҕону-дьахтарыаахпатахха,барытаалтасүүс

тыһыынчасатыыэркиһи,Египеткыраныыссатыгарайаннаа-
быттара.Кинилэрикытарыатынноруоттарүтүмэнүгүсдьонноро
барсыбыттара.Израильсүөһүтэ-аһакөйэлбэҕэ.
Египеттэнилдьэтахсыбыттиэстэлэриттэнаарасуолгааһы-

тыытасуохлэппиэскэбуһарыммыттара:улаханыксалынан-тиэ-
тэлинэнхомунанбарбытбуоланнар,атынөйүөнүбэлэмнэнэр
кыахтарасуоҕа.
ИзраильдьоноЕгипеккэбарытатүөртсүүсотутсылолорбуттара.
ТаҥараноруотункураайыкуйаарынанКыһылмуораҕасирдээн

илдьэбарбыта.КинилэриханнаилдьэбараниһэринАйыыТойон
Бэйэтээрэбилэрэ.КүнүһүнТаҥарабардьониннигэрунаархай
хойуубылытбуолан,оттонтүүнүнсуолларынсырдатан,кутаа
уотбуоланкүүдэпчилэнэайанныыра.Былыттохтоотоҕуна,дьон
таҥасотууларынтуруорунансынньаналлара,оттонбылытсыҕа-
рыйдада,букабарыэмиэхап-сабарсуолгатуруналлара.Айыы
Тойонкүнүһүнбылыт,түүнүнуотбуоланкинилэрисирдиирэ,
норуотунхаһандабыраҕанбарбатэтэ.

ТАХ СЫЫ 12:31‑40; 13:20‑22 
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Израильноруота
Кыһылмуораныоломнуур

зраильноруотаАйыыТаҥаратыгарсиэртибэбиэрэбуол-
бакка,олохдабукатынбарбытынфараондьэөйдөөбүтэ.

Ононтуохбаараттаахбуойуннарын,колесницаларын,сэриитин
барытынылан,кэннилэриттэнэккирэппитэ.
Кыһылмуоракытылыгартиийэн,Израильдьоноханнадаба-

раркыахтарасуохбуолан,хаайтаранхаалбыттара.Египетсэриитэ
кинилэриолохсубуситиэхчэбуолбутэтэ.Иннилэригэрулаҕата
биллибэтулуумуораны,кэннилэригэрсуостаахбуойуннары
көрөнмуҥуруһуккакиирбитТаҥараноруотабиһигиникураа-
йыкуйааргакыдыйтараарыаҕалбытэбиккиндиэн,Моисейга
абаран-сатарантурбута.ОлэрээриМоисейбардьонунсанаатын
көтөҕөнэппитэ:«Куттанымаҥ,доҕотторуом,эрсанааланыҥ!Бэрт
соторуэһигиАйыыТойонэһигиниөрүһүйэныларынкөрүөххүт.
Буэккирэтэниһээччилэрианыүйэҕитигэрхарахтыаххытсуоҕа.
АйыыТойоҥҥутБэйэтээһигитускутугарохсуһуоҕа,ононбука
диэнхолкутуйуҥ».
ТаҥараМоисейгаилиитинмуорадиэкиуунарыгарэппитэ.

МоисейилиитинуумутугарАйыыТойонилинтэнкүүстээхтыа-
лытүһэрэн,долгунуиккиаҥыысилэйтэрбитэ,ононкинилэр
ааһыахтаахсирдэринэнкиэҥбайҕалбииртүүнкураанахсиргэ
кубулуйбута.Израильноруотамуораныоломнууркэмигэруу
силэллэнбиэрэн,иккиөттүлэригэрэркинбуоланөрөмэндэ-
йэнтурбута.

ТАХ СЫЫ 14:5‑22 
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ЕгипетсэриитэКыһылмуораҕатимирэр

гипетбуойуннара,Израильдьонунэккирэтэн,эмиэол
кураанахсиринэнтүһүнэнкэбиспиттэрэ.Олэрээрисар-

сыардананАйыыТойон,колесницаларынкөлүөһэтиналдьатан,
Египетсэриитигэрулууаймалҕанытаһаарбыта.Айаннараолох
дабытаарбыта.Барыаамы-саамыбуолан:«Израильтяннартан
куотуоҕуҥ!АйыыТойонкинилэрикөмүскээн,биһигиниутары
сэриилэһэнэрэр»,–диэнхаһыытаспыттара.
Таҥараноруотамуоранытуораанкытылгатахсаатынкытта,

АйыыТойонМоисейга:«Илиигинмуорадиэкиуун,уутөттөрү
түһэнЕгипетсэриитинтимиртин»,–диэбитэ.
ИтикурдуколкүнАйыыТойонноруотунбыыһаанылбыта.

ОнонТаҥараЕгипетсэрииһиттэринсамнарарулуукүүһүнИзра-
ильдьоноилэхарахтарынанкөрбүттэрэ.Норуотсөҕөн-махтайан,
АйыыТойонууоннаКиникулутунМоисейыитэҕэйбитэ.Мои-
сейбардьонункыттабииргэулууӨрүһүйээччиаатыгарайхал
ырыатыныллаабыта:

АйыыТойон–минкириэппэһим,миналбанаатым,Кини
миигинөрүһүйэнылла.Кини–минТаҥарам,ононКиниэхэ
уруй-айхалэтиэм.Энуҥаилииҥкүүһэ,АйыыТойон,ал-
банаатырда;Энуҥаилииҥ,АйыыТойон,өстөөҕүсамнар-
да.ЭйигинутарыөрөтурбуттарыЭнсүдүкилбиэҥҥинэн
сууһардыҥ.ХайатаҥараЭйиэхэтэҥнэһиэй,АйыыТойон?
КимЭйиэхэхолоонноохбуолуой,сөҕүмэрдьиктилэриайар
АйыыТойон?Энсибэтиэйбыһыыҥулууттанулуу,Энал-
банаатыҥдьулаантандьулаан.АйыыТойонүйэлэртухары
ыраахтааҕылыа.

ТАХ СЫЫ 14:23‑31; 15:1‑18 
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Халлаантантүспүтмаанна

зраильноруотауһунуннньуктаахайаҥҥатуран,Синай
кураайыкуйаарынустунАйыыТойонубатыһаниспитэ.

БэртсоторудьонбукабарыМоисейдаахАароҥҥакыыһыран,бу
иччитэхсиргэхоргуйанөлүөхкэриэтэ,ЕгипеккэАйыыТойон
илиититтэнөлбүппүтэбитэбуоллардиэнкиҥир-хаҥырсаҥар-
санбарбыттара.
«Итиүлүгэрдээхсаҥаҕытын-иҥэҕитинАйыыТойониһиттэ,–

диэбитэМоисейноруокка.–Ааронбиһиккинисаҥарабытдии
саныыгытдуо?Эһигибиһигиниутарыбуолбакка,АйыыТойону
утарытылластыгыт».АйыыТойонбуоллаҕынаМоисейгаэппитэ:
«Израильуолаттарасуланалларыниһиттим.Кинилэргэтиэрт:бу
киэһээт,сарсыардакилиэпсиэххит,оччоҕоМинАйыыТойон
эһигиТаҥараҕытбуоларбынбилиэххит».
Олкиэһэтигэркинилэртохтоонтурарсирдэригэркуруппааскы

халыҥүөрэкөтөнтилигирээнтиийбитэ.Сирүрдэкылбаамаҥан
буолатүспүтэ.Куруппааскыларытутаныларкэбэҕэсбуолан,
киэһэбукабарыминньигэсэтитото-ханасиэбиттэрэ.Онтон
анысарсыардатуранкөрбүттэрэ–арайхоммутсирдэринтула-
тыгархоп-хойуусүдүрүүнтүспүт.Сииккөппүтүгэрсирүрдүгэр
кырыанысанатаркуруппаолоронхаалбыта.ОлАйыыТойон
норуотугархаллаантантүһэрбиткилиэбээтэ.Израильдьоно
халлаанкилиэбин«маанна»диэнааттаабыттара.Мааннаамтана
мүөттээхлэппиэскэнисанатара.АйыыТойонкинилэрибиирэрэ
күнсииркилиэпкитинхомуйуҥдиэнсэрэппитэ.Үлүмнэһэнор-
дукэлбэҕихомуйдахтарына,онтулараолтүүнсытыйан-ымыйан
хаалара.АйыыТойонэтиитинэн,бээтинсэкүниккикүннээҕи
маанналарынхомуйаллара,тоҕодиэтэххэ,субуотаҕа,АйыыТо-
йонуоскулаҥҥаанаабыткүнүгэр,барыөрүүллэрэ,кимдатугу
дагыммата.Бээтинсэҕэхомуллубутэрэмаанна,төһөдаикки
күннээҕитиниһин,буортубуолбатэтэ.

ТАХ СЫЫ 16:1‑31 
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Моисейочуостануунутаһаарар

зраильноруотаРефидимдиэнсиргэтиийбитэ,арайон-
ноиһэрууларасуохбуоланбиэрбитэ.Ононбарыэмиэ

Моисейгаабаран-сатаран,тамахпытынсиигирдиэхпитинуута
буланкулудиэн,кыһарыйантурбуттара.Моисей:«Эһигитоҕо
айманаҕытый,миигинтоҕосаҥараҕытый?АйыыТойонутургу-
танкөрөҕүтдуо?»–диэнбаран,көмөкөрдөһөн,АйыыТойоҥҥо
үҥпүтэ.Олкэннэ,АйыыТойонэтиитинэн,очуоһутайахмаһы-
нанохсубутугар,таастанууөрөыһыллатүспүтэ,ононноруот
бүттүүнэутаҕындуоһуйаханнарбыта.
Моисейбусири«МассауоннаМерива»диэнааттаабыта,ол

аата,тылбаастаатахха,«тургутуууоннаабарыы-сатарыы»диэн
суолталаах.МаннаИзраильдьоноАйыыТойонбиһигиникы-
тарыбииргээбитдуу,суохэбитдуудиэнабаран-сатарантуран
Кининитургутанкөрбүтэ.

ТАХ СЫЫ 17:1‑7 
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ТаҥараУонкэриэһэ

аҥараталыылааҕаМоисейАйыыТойоҥҥоолусбэри-
ниилээхистигэнкиһиэтэ,олиһинАйыыТойонИзраиль

норуотугартугуэтиэнбаҕарарынбарытынкининэнэтитэрэ.
БиирдэноруотСинайхайатынтэллэҕэртохтоонтурдаҕына,

Моисейхайаҕатахсыбыта.ОннокиниэхэАйыыТойондьоҕус
таасбилиитэлэрибиэрбитэ.ОлбилиитэлэргэТаҥараноруота
тутуһуохтаахУонкэһиллибэткэриэһэсуруллансылдьара:

МинэйигинЕгипетсириттэн,кулуттааһынуйатыттан,та-
һаарбытАйыыТойонТаҥараҥбуолабын.Миигиттэнураты
атынтаҥараларгасүгүрүйүмэ.
Халлааҥҥада,сиргэдаэбэтэрууанныгардабаарыдьүһү-
йэрэмэгэттэриоҥостума;кинилэргэүҥүмэ-сүктүмэуонна
сүгүрүйүмэ.
АйыыТойонТаҥараҥаатынмэнээкааттаама.Киниаатын
мэнээкааттыыркиһиниАйыыТойоннакаастабыласуох
хаалларыасуоҕа.
Субуотаытыккүнбуоларынөйдөө.Алтакүнүлэлээ,туох
баарүлэҕинбарытыноҥор,оттонсэттискүнү,субуотаны,
АйыыТойоҥҥоранаа.
АйыыТойонТаҥараҥэйиэхэбиэрбитсиригэр-уотугаруһун-
нуколорортуһугар,аҕалаахийэҕинытыктаа.
Өлөрүмэ.
Көссүүлэһимэ.
Уорума.
Чугастааҕыгынутарысымыйанантуоһулаама.
Чугастааҕыҥдьиэтигэр-уотугар,кэргэнигэр,кулуткиһи-
тигэр,кулутдьахтарыгар,оҕуһугар,өсүөлүгэр–тугарда
ымсыырыма.

ТАХ СЫЫ 20 
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Кыһылкөмүстарбыйах

йыыТойонМоисейыкыттаСинайхайатынүрдүгэрэл-
бэхкүнкэпсэппитэ.БардьонМоисейтөннөрүнкүүтэ

сатаанбаран,Аароҥҥакэлэн:«БиһигиниЕгипеттэнтаһаарбыт
Моисейбытбырахпытбыыракурдукбарда,хайдахбуолбутун
билбэппит,–диэбиттэрэ.–Ононбиһигинниинөрүүбииргэ
сылдьарсирдьиттаҥараныбиһиэхэоҥоронкулу».Ааронкини-
лэрэппиттэринылынан:«Кулгааххытыттанытарҕаҕытынустан
аҕалыҥ»,–диэбитэ.Итиэннэолытарҕаларынуулларанкыһыл
көмүстарбыйаҕыкутантаһааранбаран,кирдиэҕинэнчочуйан
биэрбитэ.Дьон,көмүстарбыйаҕыкөрөөт:«Оо,Израиль,эйигин
Египетсириттэнтаһаарбыттаҥараҥбубаар!»–дэһэтүспүттэрэ.
Сарсыныгарбукабарыэрдэтуранолтарбыйахтарыгар,айыы
тойоммутдиэнааттаан,бэлэх-туһахбиэрбиттэрэ.Дьэолкэн-
ниттэнноруотаһаан-сиэн,иһэн,оонньоон-көрүлээнбарбыта.
АйыыТойонхайаҕатурарМоисейга:«Түһэоҕус,Египетсирит-

тэнтаһаарбытноруотуҥсатарыйда,Минкэриэстэрбинбэлиэр
кэстилэр»,–диэбитэ.Кинибасбэриммэтадьынаттаахөһөсно-
руотуимириэһиэнбаҕарбытынМоисей:«Кэбис,АйыыТойон,
уордайбыккынуҕарыт,Египетсириттэнсүдүкүүскүнэн,модун
илиигинэнөрүһүйэнтаһаарбытноруоккунэһимэ,–диэнтох-
топпута.–Кинилэриэстэххинэ,ЕгипетдьоноЭйигинноруотун
хайаҕаилдьэнөлөрөөрү,сирүрдүттэнимириэһээри,мантан
таһаарбытэбитбуоллаҕадиэхтэрэ.Ононноруоккунүтүөхарах-
хынанкөр,өлөрүмэ-өһөрүмэ».
АйыыТойонМоисейкөрдөһүүтүнылынан,норуотугарханнык

даалдьархайыааҥнаппатаҕа.
ОттонМоисей,дьонуттанабаран,таасбилиитэлэринсиргэ

үлтүбырахпыта.Итиэннэкыһылкөмүстарбыйахтарынуокка
уматанбаран,илдьимэлийэнуугакуппутауоннаолуутун,кү-
һэйэнтуран,израильтяннаргаиһэрдибитэ.

ТАХ СЫЫ 32:1‑20 
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Түмсэрскиния

оисейИзраильдьоно-сэргэтэтохтообутсириттэнтэ-
йиччитаҥасотуутуруоранбаран,ону«түмсэрскиния»

диэнааттаабыта.АйыыТойонукөрсүөнбаҕараркиһибарыта
оннокэлэрэ.
Моисейскинияҕабардаҕына,дьонбукабарыотууларынааныгар

тахсанкинини,хаһанкиириэрдиэри,батыһакөрөнхаалаллара.
Киникиирбитинкэннэ,халлаантанбуруокурдукунаархайхо-
йуубылыттүһэнскинияааныгартохтуура.Оччоҕобукабары,ол
былытыкөрөн,туранкэлэллэрэ,итиэннэхасбиирдиибэйэлэрэ
отууларынааныгарбокулуонуураллара.
АйыыТойонМоисейыкытта,доҕордоҕорунуунсэһэргэһэри-

нии,сирэйсирэйгэкэпсэтэрэ.ОлкэннэМоисейдьонугартөннөн
кэлэрэ,оттонкөмөлөһөөччүтэИисус,Навинуола,скинияттан
ханнадабарбат,харысдахалбарыйбатэтэ.

ТАХ СЫЫ 33:7‑11 
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Скиниятутуутугарсиэртибэхомуйуу

иирдэАйыыТойон,Моисейынанэтитэн,норуотунатын
саҥаскиниянытутарыгарсоруйбута.Олскинияҕаөрүү

АйыыТойонбаарбуолуохтааҕа,ононИзраильноруотасиэрти-
бэнионнобиэриэхтээҕэ.
МоисейИзраильуолаттарыгарбукабарыларыгартуһаайан:

«АйыыТойонманныкыйар-кэрдэр,–диэбитэ.–Хасбиирдии-
гитАйыыТойоҥҥотөһөкыахтааҕынанбэлэхоҥордун:эһиги
кыһылкөмүһү,үрүҥкөмүһү,алтаны,халлаанкүөҕэ,хараҥакы-
һылуоннасырдыккыһылөҥнөөхтүүтаҥаһы,чараастаҥаһы,
козатүүтүн,кыһылуоннахараҥахаллаанкүөҕэөҥнөөхбараан
тириитин,акациямаһынбиэриэххитинсөп.Ыһыырынньыкка
кутулларелейарыытын,оҕунуохелейигэрэбиллэр,буруолатарга
туттуллардыргылсыттаахоту,аҕабыыттартаҥастарынсимииргэ
оникстааһыуоннаатынкүндүтаастарыбэлэхтиэххитинэмиэ
сөп.Итиэннэкимкыахтаахбарытаскинияҕакэлэн,АйыыТо-
йонтугусоруйарынтолоруохтаах».
Моисейэтэринистэн,дьоноскинияҕатуттулларыбарытын

аҕалтаанбарбыттара.Букабары,иссүрэхтэриттэнбаҕаранту-
ран, тугу үчүгэй, туһалаахбуолуодиэбиттэрин,аҕабыыттар
таҥастарыгартиийэАйыыТойоҥҥобэлэхтээбиттэрэ.Эрдьон
да,дьахталларда–кимАйыыТойоҥҥокыһылкөмүһүбиэриэн
баҕарбытбарыта–эҥин-эгэлгэкөлөөскөнү,биһилэҕи,ытар-
ҕаны,түөссимэҕинуоннадаатынкыһылкөмүскиэргэлитуп-
путунанкэлитэлээбиттэрэ.Кимхаллаанкүөҕэ,хараҥакыһыл,
сырдыккыһылтүүтаҥаһыбиэрэркыахтаах,олонтунилдьэ
кэлбитэ,кимчараастаҥаһы,козатүүтүн,кыһылуоннахараҥа
күөхөҥнөөхбараантириитинбиэрэркыахтаах,олэмиэонтун
аҕалбыта.ҮгүстэрАйыыТойоҥҥоүрүҥкөмүһү,алтаныанаа-
быттара;акациямастаахтарэмиэмастарынскиниятутуутугар
туранбиэрбиттэрэ.

ТАХ СЫЫ 35:4‑29 
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СаҥаскинияныТаҥараҕаанааһын

киния50миэтэрэусталаах,25миэтэрэтуоралаахтиэр-
гэннээҕэ.Тиэргэнитулаалтанбүрүөлээхостуолбаларга

таҥасбыыстарыыйаабыттара.Скиниябэйэтэтүөртмуннуктуу
быһыылааҕа,15миэтэрэусталааҕа,5миэтэрэкэтиттээҕэ,эмиэ
5миэтэрэүрдүктээҕэ,аанаилинөттүгэрэтэ.
Скинияиккихостооҕо.Бастакытыгар,сибэтиэйдиэнааттанар

улаханхоско,үчүгэйсыттаахсымалауматылларкыһылкөмүс
сиэртибэнньигэуоннаолаттыгаруониккикилиэпууруллар
кыһылкөмүсостуолабааллара.Маннаөссөсэттэлампаадалаах
кыһылкөмүссибэтиинньиктурара.Оттониккисхоһотүгэхбыыс
нөҥүөөттүгэрбаара.Бухоскокэстылкыһылкөмүсковчега–
иккикыһылкөмүсаанньалойуулааххоппото–ууруллубута.Ол
иһигэркэстылтааһа,Уонкэриэссуруллубуттаасбилиитэлэрэ,
угулласылдьаллара.БуиккисхосСибэтиэйтэнСибэтиэйдиэн
ааттааҕа.
Сибэтиэйхоскоаҕабыыттартануратыатынкимдакиирэрэ

көҥүллэммэтэтэ,оттонСибэтиэйтэнСибэтиэйгэсылгабиирдэ
Таҥараүрдүкүүлэһитээрэкиирэрэ.
Моисейсаҥатутуллубутскинияныуоннаонносулууспалыах-

таахаҕабыыттарыТаҥараҕаанаансибэтиигыммытыгарскиния
иһигэрТаҥаракилбиэннээхсырдыгасыдьаайбыта.Скинияны
бүрүйэнтурарбылытхаһандасүппэтэтэ,түүнүнбуоллаҕынаол
былытуоткурдуккытыастаумайара.Былытарытскинияүрдү-
нэнүөһэунаарыйаустантахсара,оччоҕоноруот,Таҥарабэлиэ
биэрдэдиэн,АйыыТойонкинилэриЕгипеттэнтаһааранилдьэ
иһэрүтүөкэннээхХанаандойдутугарайанынсалгыыра.
Библиякинигэтигэрскинияатынныкөссө«арыллыыскини-

ята»уонна«түмсэрскиния»диэнааттанар.

ТАХ СЫЫ 40:17‑38 
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Ханаанычуҥнааһын
зраильдьоно,айаннаан-айаннаан,Ханаансиригэрдьэчугаһаа-
быттара.АараФаранкураайыкуйаарыгартохтоонтурбуттара.

ОнноМоисейуониккикиһиниталанылан,Ханаанычуҥнатаыыппыта.
«Итисоҕуруусытардойдунубаранбилэн-көрөнкэлиҥ,–диэбитэ.–Си-
рэ-уотахайдаҕый,туохдьонолороруй,төһө-хаччакыахтаахтарый,туох
куораттаргаолороллоруй?Кэлэргитигэрмастарынотонуттанилдьэ
кэлээриҥ».Уониккикиһисуолгатуруммута.КинилэрХанаансирин
усталаахтуоратынтүөртуонкүнкэрийэнкөрбүттэрэ.Төннөллөрүгэр,
гранат,смоквауоннадаатынмасотонуттансүгэн-көтөҕөнбарбыттара.
Виноградтарабөдөҥө,хойуутабэртбуолан,биирсүүмэҕииккикиһи
оргуһуохтананнэһиилэаҕалбыта.Чуҥнаанкэлбитдьондьэчахчыда
«үүтүнэн-мүөтүнэналлатурар»дойдуэбит,олгынанбаранноруота
туохдаолускүүстээх,аныбукабарыбөҕөргөтүнүүлээхбөдөҥкуорат-
таргаолороллор,ононкинилэрихайдахдасэриилээныларкыахпыт
суох,биһигиникүүсөттүнэнбыдансабырыйаллардиэнкэпсээбиттэрэ.
Чуҥнаабытдьон,Таҥаракинилэргэкөмөлөһүөхбуолбутунтаһы-бы-

һаумнан,Ханаандойдутунтуһунанолуссүрдээн-кэптээнкэпсээннэр,
Израильноруотунулаханныксалыннарбыттара.АрайАйыыТойоҥҥо
бэриниилээххаалбытИисус НавинуоннаХалевэрэдьонуаймыахта-
рынбаҕарбатахтара.Халев:«Баран,итидойдунусэриилээнылыаҕыҥ,
биһиги кинилэрикыайар-хоторкыахтаахпыт»,–диэбитэ.Олэрээри
норуотонуистиэндабаҕарбатаҕа.Барыытаһан-соҥоһонбарбыттара
уонна,Египеттэнтаһаарбыккытдиэн,МоисейдаахАаронубуруйдаа-
быттара.Онтонанысүбэлэһэнбаран:«Атынбаһылыгытуруорунаммыт,
Египеккэтөннүөҕүҥ»,–дэһэнтурбуттара.ИисусНавинуоннаХалев
онуистэн,абаран,таҥастарынхайатардыммыттара:«АйыыТойонби-
һигиниаһынарбуоллаҕына,итиүүтүнэн-мүөтүнэналларсиргэхайаан
дакиллэриэҕэ.Тохтооҥ,АйыыТойонуутарыбарымаҥ.Олноруоттан
эһигибукатынкуттанымаҥ,биһигисинбиирхотуохпут:кинилэрхан-
ныкдахарысхалларасуох,оттонбиһигиникыттаАйыыТойонБэйэ-
тинэнбииргэсылдьар,онончаҕыйымаҥ!»МоисейдаахАаронбардьон
утарарыттанхомойон,санааҕаылларбыттара.Норуотөһөсбыһыытын,
итэҕэлэсуоҕункөрөллөрөкинилэргэтуохдаолусыараханэтэ.Онуоха
АйыыТойонМоисейга:«ХаһааҥҥадиэрибуноруотМиигинкыйахыай?
Итиччэлээхэлбэхдьиктиниоҥорорбункөрөсылдьан,хаһааҥҥадиэ-
риМиигинитэҕэйимиэй?»–диэбитэ.Итиэннэкинилэрибарыларын
имирисотонбаран,Моисейтансаҥаноруотуүөскэтэргэбэлэминэп-
питигэрМоисейАйыыТойонтонИзраильулууаньыытынбырастыы
гынарыгаркөрдөспүтэ.Таҥара,кинитылынылынан,өһөсноруоту
бырастыыгыммытаэрээри,итэҕэйбэтэхбуруйдарыгарХанаансиригэр
киириэхтэрэсуоҕа,кинилэрсаҥакөлүөнэлэрээрэонноолохсуйуохта-
ра,бубилигинбаардьонтонАйыыТойоҥҥобэриниилээхиккикиһи
эрэ,ИисусНавинуоннаХалев,киириэхтэрэдиэбитэ.

ЧЫЫ ҺЫ ЛА ЛАР 13:1‑34; 14:1‑30 
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Корейы,ДафаныуоннаАвиронубуруйдааһын

йыыТойонИзраильноруотунбүттүүнүнМоисейтылын
истэргэ,ТаҥараБэйэтинэнтуруорбутбаһылыгаэтэрин

барытынтолорониһэргэсоруйбута.Онуолдиэбэккэ,Израиль
дьонобиирдэөрөтурасылдьыбыттара.Корей,ДафануоннаАви-
ронбаһылыктаахсүүсбиэсуонкиһиМоисейыутарыбаран,бас
бэриниэхтэринбаҕарбаккалар,кининиатыттардааҕарүрдүктүк
туттардиэнбуруйдаантурбуттара.
ОнуистэнМоисей,АйыыТойонэтэринтолорон,норуотун

дьонунбүттүүнүнКорей,ДафануоннаАвиронотууларыттан
тэйэнбиэрэллэригэр,кинилэрмалларын-салларынтаарыйбат-
тарыгардьаһайбыта.Уоннаэппитэ:«Минбэйэмбаҕабынбуол-
бакка,АйыыТойонкөҥүлүнтолорорум.Өскөтүнсибилигинтуох
дауратыдьиктибуолбатаҕына,будьонкэлинөлөркэмнэригэр
өллөхтөрүнэ,олаатаАйыыТойонмиигиныыппатахэбит.Оттон
АйыыТойондьиктиниоҥорон–сирхайабаранбалартуохбаар
баайдары-дуолларыүтүгэнтүгэҕэртыыннаахтыытүстэхтэри-
нэ–кинилэрАйыыТойонтончахчытэйбиттэринбилиэххит».
Маныэтээтинкытта,өрөтурааччыларатахтарынаннынан

сирсиллэтүспүтэда,Корейыуоннакиникуомуннаахтарын
букабарыларын,дьиэлэри-уоттары,маллары-салларыыйыстан
кэбиспитэ.Ононтуохбаарбаайдыын-дуоллуунтыыннаахтыы
үтүгэнтүгэҕэртүҥнэстэн,буорунан-тааһынанкөмүллэнөлбүт-
тэрэ.Аттыларыгартурбутдьонкинилэрүөгүлэрин-хаһыыларын
истэн,биһигиэмиэөлүөхпүтдиэн,куттананүрүө-тараасырсы-
быттара.ОттонМоисейыутарыөрөтурбутиккисүүсбиэсуон
киһиэхэАйыыТойонхаллаантансуостаахуотутүһэрбитэ,онон
олорэмиэбарыөлбүттэрэ.

ЧЫЫ ҺЫ ЛА ЛАР 16:1‑3, 23‑35 
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Алтанмоҕой

ураайыкуйаарынансалгыыайаннааниһэнноруот,ыара-
хаттартанчаҕыйан,эмиэкиҥир-хаҥырсаҥаран,Айыы

Таҥараныутарытыллаһанбарбыта.КинилэрМоисейгатаалла-
ракырыыланан:«БиһигиниЕгипеттэнтоҕотаһаарбыккытый?
Кураайыкуйааргаөллүннэрдиэндуо?Маннасииркилиэппит
да,иһэруубутдасуох,куһаҕанаһылыктанаҕынньыбыттөллөр
буолла»,–дэһэллэрэ.Итинниккыҥкыйдыылларыниһин,Айыы
Тойонкинилэргэдьааттаахэриэнүөннэриыыппыта,онондьон
моҕойготиктэрэнөлүтэлээбиттэрэ.СоторуМоисейгабэртэл-
бэхкиһикэлэн:«Таҥараныуоннаэйигинутарытыллаһаныар
аньыыныоҥорбуппут.АйыыТойонтонкөрдөһөн,эриэнүөннэри
биһигиттэнтэйиттэр»,–диэнкөрдөспүттэрэ.
МоисейноруотунтуһугарүҥпүтүгэрАйыыТойонкиниэхээп-

питэ:«Алтанмоҕойуоҥостон,онуүөһэуһунураҕаскаыйаантур.
Эриэнүөҥҥэтиктэрбиткиһи,олмоҕойукөрдөҕүнэ,тыыннаах
хаалыаҕа».Моисейсүүнэулаханалтанмоҕойукутаноҥорон
баран,бардьонкөрүүтүгэрүөһэыйаанкэбиспитэ.Эриэнүөҥҥэ
тиктэрбиткиһиалтанмоҕойукөрдөда,үтүөрэнтыыннааххаалара.

ЧЫЫ ҺЫ ЛА ЛАР 21:4‑9 
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Валаампророкуоннааанньал

иирдэИзраильноруотаИорданөрүстэнчугасИерихонкуо-
рататтыгартохтообута.Олмоавитяннарсирдэрэ-уоттара

этэ.Израильдьоноолусэлбэҕинкөрөн,олохтоохторулаханнык
куттаммыттара.Валак,Моавыраахтааҕыта,Валаампророкка
илдьитыыппыта:«БиһигиаттыбытыгарбиирЕгипеттэнтахсы-
бытноруотолохсуйда.Ыһарбуоркурдукүгүсахсааннаахдьоно
сирбитинбиирдэсабардаанкэбистэ.Энкэлэн,буноруотутүҥ-
нэрикыраа.Төһөдабиһигиникүүстэринэнсабырыйбыттарын
иһин,энкыраатаххына,минкинилэрихотуом,сирбиттэнкиэр
үүрүөм.Минбилэбин:энкимиалҕаабытыҥ–алгысылыаҕа,
кимикыраабытыҥ–кэрэгэйкэскиллэниэҕэ».
Валаам,тыһыөсүөлүнмиинэн,иккичаҕарынылан,айаҥҥа

туруммута.Эмискэөсүөлэ,суолугараанньалкылыстутантура-
рынкөрөн,туораанхонуугатахсыбыта.Валаамөсүөлүнсуолга
киллэрэсатаан,маһынанохсуолаанбарбыта.
Эмискэүлүгэрөсүөлэ,АйыыТойонкиһилиисаҥардан:«Туох

буруйбарэнмиигинсынньаҕын?»–диэнсоһуппута.СонноАйыы
ТойонВалаамхараҕынарыйарынкытта,киниэмиэкылыстаах
аанньалтурарынкөрбүтэуонна,уолуйакуттанан,сөһүргэстии
түспүтэ.Аанньалэппитэ:«Өсүөлгүнтоҕотаһыйдыҥ?Аньыылаах
суолутутуспутуҥиһин,Минэйигинтохтотокэллим».Онуоха
Валаам:«Миигинтохтотоору,суолбунбүөлүүтурбуккунончу
билбэтэҕим,–диэбитэ.–Аньыыныкэбилэммитэбиппин...Ку-
һаҕаныоҥоробараниһэрэбитбуоллахпына,төннүбүтүмкөнө».
«Суох,дьоҥҥункыттабарыс,–диэбитэаанньал.–Олэрээри
антахтиийдэххинэ,Минэтэрбинэрээтээр».
МоаволохтоохтороВалаамизраильтяннарыкырыырынкэ-

тэспиттэрэ.ОттонВалаамбуоллаҕынаэппитэ:«АйыыТаҥара
Израилыкыраабатбуоллаҕына,минкинилэрихайдахкыраан-та-
ныйанбарыахпыный?АйыыТойонИзраильгаалдьархайыааҥ-
натыанбаҕарбатбуоллаҕына,минхайдахкинилэргэалдьархайы
ыҥырасатыахпыный?»Итиэннэкырыыроннугарнэмийэнүстэ
алҕаабыта.

ЧЫЫ ҺЫ ЛА ЛАР 22:3‑35; 23:7‑20 
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ИисусНавин–Моисейсолбуйааччыта

оисейсааһаолусырааппытыгарТаҥаракинибэртсото-
руөлүөхтээҕинэппитэ.ӨлүөниннинэМоисей,Израиль

норуотаманыыһытасуохбараанүөрүнүүтулаайахсыйанхаалба-
тынтуһугар,бэйэтиноннугарТаҥараттанатынсаҥабаһылыгы
көрдөспүтэ.
ОнуохаАйыыТойонМоисейгаэппитэ:«ТаҥараТыынынсү-

рэҕэртолоруылыммыткиһиитиНавинуолаИисусбаар.Эн
оннугарноруотукинисалайдын.Киниэхэилиигинууранүҥэн
баран,Елеазараҕабыытуоннаноруотиннигэртаһаарантуран,
сүбэлээ-амалаа.Иисусолохсибилиҥҥиттэнэйигинкыттабииргэ
салайсанбарыахтаах,оччоҕоэрэноруоткиниэхэбасбэриниэ-
ҕэ.КиниЕлеазараҕабыыттаныйытарбуолуоҕа,оччоҕоЕлеазар
АйыыТойониннигэртүөрэхкэбиһэнбыһаарыыылыныаҕа.
Аҕабыытда,Израильуолаттарабукабарыда,бардьонбүттүүнэ
Иисусэтэринэнсылдьыахтара».МоисейАйыыТойонсоруйбу-
тунбарытынтолорбута.
ИисусНавинТаҥараҕабэриниилээххаалбытиккичуҥнаач-

чыттанбиирдэстэрээтэ,киниолсаҕаттанТаҥарабиһиэхэхайаан
дакөмөлөһүө,ИзраильноруотунХанааҥҥакиллэриэдиэнбүк
эрэнэрэ.Оччотооҕугаоликкикиһи:«АйыыТойонбиһигини
кыттабииргэсылдьар,ононХанаандьонуттантөрүткуттаны-
маҥ!»–диэнноруотсанаатынкөтөҕөсатаабыттара.Онтоныла
элбэхкэмааспыта.Израильноруотакураайыкуйааргатүөртуон
сылыбыһасылдьыбыта.Египеттэнтахсыбытулахандьонбарыта
итикэмиһигэрөлөнбараммыта,ононкинилэргээрэннэрилли-
битХанаансиринкөрбөтөхтөрө.БарытаАйыыТаҥараэппитин
курдукбуолбута:«Миигинутарытылласпытбуруйгутугарэһиги
манна,кураайыкуйаарга,өлүөххүт.Эһигиттэн,сүүрбэтинаас-
пытдьонтонхайаҕытда,ИефоннияуолаХалевтануоннаНавин
уолаИисустануратыларМинэһиэхэбиэриэмдиэнандаҕайбыт
сирбэрүктэниэххитсуоҕа.Өстөөхилиититтэнөлүөхтэрэдиэ-
битоҕолоргутунэрэоннокиллэриэҕим.Эһигиаккаастаммыт
сиргитинкинилэркөрүөхтэрэ.Олсирихаһанэрэтүөртуонкүн
кэрийэнкөрбүккүт,ононаньыыгытыгар-буруйгутугарэмиэтүөрт
уонсылнакаастаныаххыт:бииркүнүбиирсылборуостуоҕа.
Миигинэсуоххаалархайдаҕын-тугундьэоччоҕобилиэххит».

ЧЫЫ ҺЫ ЛА ЛАР 14:29‑30, 34; 27:12‑23 
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Оҕолоргокэриэс‑хомуруостыл:
АйыыТойонуумнумаҥ

оисейхаан-урууноруотугараманөһүнамалыйбыта:
«АйыыТойонТаҥараҕытыйбытын-кэрдибитинөрүү

тутуһасылдьыҥ:уҥа-хаҥасхалбаҥнаамаҥ.Этэҥҥэтыыннаах
хааланүчүгэйдиколоруохпут,басбилиэхтээхсирбитигэрүйэ-
битинмоҥуохпутдиирбуоллаххытына,АйыыТойоныйбыт
суолуттантуораамаҥ.Иһит,Израиль!БиһигиАйыыТойонТа-
ҥарабыт–соҕотохАйыыТойон.ОнонэнАйыыТойонТаҥара-
ҕыниссүрэххиттэн,исдууһаҕыттан,туохбааркүүскүнууран
туран,таптаа».
Итикурдукбардьонугаркэриэс-хомуруостылынэтэн,Айыы

ТойонЕгипеккэуоннакураайыкуйааргаоҥорбутбарыулуубэ-
лиэлэрин,дьиктилэриныччаттаргытыгарөрүүкэпсии-ипсии,өй-
дөтө-санатасылдьарбуолуҥ,Таҥаракэриэстэрин,сокуоннарын,
ыйыыларын-кэрдиилэринтолоруҥ,оҕолоргутун,АйыыТойону
кураайыкуйааргатургуппутөбүгэлэринкурдукбуолбаттарын
туһугар,үөрэтэ-такайасылдьыҥдиэнсүбэлээбитэ.Өссөманнык
эппитэ:«Сэрэниҥ,эһигиниЕгипеттэн,кулуттааһынуйатыттан,
таһаарбытАйыыТойоҥҥутунумнарбуолаайаҕыт.АйыыТойон
Таҥараҕытынытыктааҥ,Киниэхээрэсулууспалааҥ.АйыыТо-
йонТаҥараҕытэһигиКиниэхээрэсүгүрүйэргитинирдиир,онон
ханныкдаатынтаҥараларга,эһигинитулалыырноруоттартаҥа-
раларыгар,сүгүрүйбэтбуолуҥ.АныАйыыТойонТаҥараҕытын
уордатансуорумасуолланаайаҕыт...Киникэриэстэринбигэтик
тутуһуҥ,эһиэхэбиэрбитсокуоннарын,ыйыыларын-кэрдиилэрин
барытынтолоруҥ.АйыыТойонтугуүтүө,кырдьыктаахдиирин,
онуэрэоҥорорбуолуҥ».

ИК КИС СО КУ ОН 5:32‑33; 6:4‑25 
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Сиэртибэлээһин

оруотунхасбиирдиикиһитигэртуһаайан,Моисейөссө
манныкдиэбитэ:«АйыыТойонТаҥараҥэйиэхэбиэрэр

сиригэр-уотугаролохсуйдаххына,олсириҥбастакыүүнүүтүн
аһыттантымтайгауган,АйыыТойонТаҥараҥБэйэтэталбыт
ытыксиригэртиий.Итиэннэонносулууспалыысылдьараҕа-
быыккаэт:„БүгүнминАйыыТойонТаҥарамбиһигиаҕаларбы-
тыгарбиэриэхбуоланэрэннэрбитсиринылбыппыниһитиннэрэ
кэллим.Дьэононбу,АйыыТойон,Энмиэхэбиэрбитсириҥ
бастакыүүнүүтүттэнаҕаллым“.ИтиэннэонуАйыыТойонТа-
ҥараҥиннигэрууранбаран,Киниэхэсүгүрүй.
АйыыТойонТаҥараҥэһигидьиэкэргэҥҥэбиэрбитбыйаҥын

Таҥарасибэтиэйдьиэтинсулууспатыгарталбытлевиттэринуон-
наэйиэхэкэлэнолорорайандьонункыттаүөрэ-көтөүллэстэр
буол.Үссылгабиирдэсириҥбыйаҥынуонгыммытбииринле-
виттэргэ,айандьонугар,тулаайахтарга,огдооболорго,кинилэр
эһиэхэтото-ханааһыылларынкурдук,бэрис.
БукүнтэнылаАйыыТойонТаҥараҥэйиэхэКинитуохбаар

ыйыытын-кэрдиитин,сокуонунтолороргорсоруйар:онубары-
тынтутусуоннаиссүрэххиттэн,бүтүндууһаҕынантолор.Бүгүн
энАйыыТойоҥҥо:„ЭнминТаҥарамбуолуоҥ,минаныЭнэрэ
суолгунансылдьыам,Эныйыыгын-кэрдиигин,кэриэстэргин,
сокуоннаргынбарытынтолоруом,Эйигинистиэм“,–диэн
эрэннэрдиҥ.БүгүнАйыыТойонэйиэхээмиээтэр:„Минбары
кэриэстэрбинтутустаххына,Бэйэмэйиэхээрэннэрбитимкур-
дук,Минноруотумбуолуоҥ.Айбытноруоттарбыттанхайалара
датиксибэтэхүрдүкчиэһин,албанаатын,үтүөкэнолоҕунэйиэхэ
биэриэҕим,оччоҕоМин,АйыыТойонТаҥараҥ,эрэннэрбитим
курдук,энМинсибэтиэйноруотумбуолуоҕуҥ“».

ИК КИС СО КУ ОН 26:1‑19 
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Моисейөлүүтэ

йыыТойонМоисейыМоавитсиригэрИерихонутарытыгар
баарНевохайатыгартахсарыгарсоруйбутауоннакинибу

хайаҕаөлөрүнтуһунанэппитэ.Моисейхайачыпчаалыгарыт-
тыбытыгарАйыыТойонкиниэхэбэртырааҕынантайаансытар
киэҥнэлэмэнсириыйанкөрдөрбүтэ.ОлАйыыТойонАвраамҥа,
ИсааккауоннаИаковкакинилэрудьуордарыгарбиэриэхбуолан
андаҕайбытсирээтэ.«Дьэбилиэппитсиримбубаар.Көрдөрө-
рүнкөрдөрдүмэрээри,энбусиргэүктэниэҥсуоҕа»,–диэбитэ
АйыыТойон.
АйыыТойонэппитинкурдук,Моисей,АйыыТойонкулута,

Невохайатыгарөлбүтэ.КининиВеффегорутарытынааҕыхочо-
ҕо,Моавсиригэр-уотугар,харайбыттарагынанбаран,уҥуоҕун
торумахананбаарынбилиҥҥэдиэрикимдабилбэт.Моисей
өлөрүгэрсүүссүүрбэсаастааҕа,олэрээрихараөлүөрдиэри
хараҕынуотамөлтөөбөтөҕө,модунбэйэтэбохтубатаҕа.Изра-
ильдьоноМоисейыаһыйан,Моавхонуутугаротуткүнүбыһа
ытаспыттара.Моисейкурдук,АйыыТойоннуунсирэйсирэйгэ
кэпсэппит,АйыыТойонсоруйуутунанЕгипеккэфараонуонна
кининоруотуниннигэр,бүтүндойдухараҕар,итиччээлбэхбэлиэ
дьиктиниоҥорбутпророккэлинүөскээбэтэҕэ.Моисейдыынтэҥ
баайыылаах,итинникулуудьайыыларыоҥорорсүдүкүүстээх
пророкИзраильсиригэраныүөдүйбэтэҕэ.
КининиНавинуолаИисус,билиМоисейилиитинуурантуран

үҥпүтүгэрсүрэҕэрдириҥмуударастыынынтолоруиҥэриммит
киһи,солбуйанхаалбыта.ИзраильуолаттараИисускабасбэри-
нэн,АйыыТойонМоисейынанэтиппитинбарытынтолорбуттара.

ИК КИС СО КУ ОН 34:1‑12 
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Раавчуҥнааччыларыбыыһыыр

оисейөлбүтүгэрАйыыТойонИисусНавиҥҥаэппитэ:
«КулутумМоисейөллө.Ононтуран,норуоккунилдьэ

Иорданөрүһүтуораан,МинэһиэхэИзраильуолаттарыгарбиэрэр
сирбэрбар.Минолсири,Моисейгаэрэннэрбитимкурдук,эһиэхэ
биэрэбин.Эйигинкыттакимда,хаһандакыайантуруулаһыа
суоҕа.Мин,Моисейыкыттасылдьыбытымкурдук,эйигинниин
эмиэөрүүбииргэсылдьыам.Энкытаанахбуол,эрсанаалан,
кулутумМоисейэйиэхэбиэрбитсокуонункичэллээхтиктутус,
уоннаөрүүөйдөөхтүкбыһаарынар,туоххабарытыгарситиһии-
лэнэртуһугар,уҥа-хаҥасхалбаҥнаама».
Израильдьоносубусэриилээнылыахтаахкуораттарыгарулам

чугаһааниспиттэрэ.Иерихонбөҕөргөтүнүүлээхэркиннэрэкөс-
түбүттэригэрИисусНавинкуоратычуҥнатаиккикиһиниин-
никиыыппыта.ЧуҥнааччыларИерихоҥҥатиийэн,Раавдиэн
дьахтардьиэтигэрхоммуттара.КуораккаИзраильдьонокэлэн
РаавдьиэтигэркиирбиттэринкимэрэИерихоныраахтааҕы-
тыгартыллаанбиэрэн,ыраахтааҕычуҥнааччыларытуттара,
чаҕардарыныыппыта.
Раав,Таҥараэлбэхдьиктиниоҥоронноруотугаркөмөлөспү-

түнистибитбуолан,АйыыТойонИерихонуИзраильдьонугар
хайаандабиэриэдиисаныыра.ИерихонкуоратТаҥараБэйэтин
норуотугарбиэриэхбуоланэрэннэрбитсиригэртурара.Олиһин
Раав,Таҥараҕаэрэнэн,куоратычуҥнуукэлбитиккикиһини
дьиэтигэрсаһыаранкэбиспитэ,оттонкинилэритутакэлбит
ыраахтааҕычаҕардарыгаролдьонбэҕэһээкиэһэбарбыттара
диэбитэ.ЧаҕардарөсхотуИорданныырсуолустункөтүтэтурбут-
тара.ТүүнРаавсаһыарбытдьонундьиэтинтүннүгүнэнбыанан
алларатүһэрбитэ (дьиэтэкуоратэркинигэрбаара)уонна,ити
барбытсойуолааччыларыкөрсөтүспэттуһугар,хайаҕатахсанүс
күнсаһалларыгарсүбэлээбитэ.

ИИСУС НА ВИН 1:1‑7; 2:1‑16 
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Иорданытуорааһын

ерихоннааниһэн,ИзраильноруотаИорданөрүһүтуо-
руохтааҕа.

АйыыТойонИисусНавиҥҥа:«БукүнтэнылаМинэйигин
Израильноруотуниннигэралбанаатырдыам,суонсураҕыр-
дыам,–диэбитэ.–ОччоҕоМоисейдыынсылдьыбытымкурдук,
эйигинкыттаэмиэбииргэсылдьарбынбарыбилиэхтэрэ.Кэстыл
ковчегынсүгэниһэраҕабыыттары,Иордануутугаркиирдилэр
да,тохтотоор».Иисусноруоккаэппитэ:«Бусиргэолорооччулары,
хананейдары,хеттейдэри,евейдэри,ферезейдэри,гергесейдэри,
аморрейдарыуоннаиевусейдарыкиэрүүрүөхтээхАйыыТаҥара
эһигиникыттабииргэсылдьарынэһигиманныкбилиэххит:сир
бүттүүнүнБаһылыгынАйыыТойонкэстылынковчегынбили-
гинэһигииннигитигэрИордануҥуортуоратыахтара.Ковчегы
сүгэниһэраҕабыыттарИордануутугаркиирээттэринкытта,
өрүсуута,сүүрдэринтохтотон,эркинкурдукөрөтуранкэлиэ-
ҕэ».Кырдьык,аҕабыыттарИордануутугарүктэнээттэринкытта
(бурдукхомуурунсаҕанаИордануутатуоланхаатыттантахса-
ра),уу,сүүрдэринтохтотон,Адамкуоратыгартиийээркиннии
өрөтуранкэлбитэ.Онтонбэтэрээөттүнээҕиуубарытамуораҕа
төттөрүтүспүтэ.
ОнонИзраильноруотаИорданөрүһүкураанахсиринэнтуо-

раабыта.Кинилэртуорууркэмнэригэрковчегтаахаҕабыыттар
кууранхаалбытөрүсортотугаркиирэнтурбуттара.ИисусНавин
уониккикиһиэхэсорудахбиэрэн,олтурбутсирдэриттэн,бу
дьиктисуолөйдөбүнньүгэгынаргабиирдиитааһыылларбыта.
Норуотбүттүүнэтуораабытынкэннэ,АйыыТойонИисуска:
«Ковчегтаахаҕабыыттарыууттантаһаар»,–диэбитэ.Аҕабыыт-
тартахсааттарынкытта,өрүсуутауруккутункурдуккүрүлүү
устубутунанбарбыта.
ИордантанылбытуониккитаастарынИисусНавинГалгал

диэнсиргэуурдарбыта.

ИИСУС НА ВИН 3:7‑17; 4:1‑24 
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Иерихонуылыы

зраильсэриитэкуораккаыгаанньанкэлбитигэрИерихон
ыраахтааҕытакуоратхалҕанааннарынхататанкэбиспитэ.

ОнуохаАйыыТойонИисусНавиҥҥаэппитэ:«Иерихонкуорат
ыраахтааҕылыын-буойуннуунэйиэнэбуолуоҕа.Сэбилэммит
эрдьоҥҥутбукабарыкүҥҥэбиирдэкэстылковчегынтуппу-
тунанкуоратыэргийэхаамтыннар.Алтакүнүбыһаитикурдук
эргийиҥ.Кэстылковчегыниннигэртурбалаахсэттэаҕабыыт
истин.Сэттискүҥҥүтүгэркуоратысэттэтээргийээриҥ,олкэннэ
аҕабыыттартурбаларынүрдүннэр.Саамайулахантурбатыаһа
иһилиннэда,норуотбүттүүнэкүргүөмүнэнхаһыытаанбытары-
тыахтаах,оччоҕокуоратэркинэолоҕортиийэбүтүннүүсууллан
түһүөҕэ.Дьэоччоҕоноруоткуораккакиириэ».
Саалаах-саадахтаахбуойуннаринникибарбыттара,кинилэр

кэннилэриттэнтурбалаахаҕабыыттаруоннаэмиэсэбилэммит
буойуннариспиттэрэ.Иисусноруотусэрэппитэ: «Эһигисы-
мыыттааҕарбүтэй,балыктааҕаркэлэҕэйсылдьыҥ,үөгүлээҥ
диэнбирикээсбиэрэиликпинэ,биирдатылыбыктараайаҕыт,
минэттэхпинээрэүөгүлүөххүт».Олкүндьонкэстылковче-
гынтуппутунанкуоратыбиирдээргийэнбаранлааҕырдарыгар
төннөнкэлбиттэрэ.Итикурдук,күнтура-тура,алтакүнүбыһа
эргийбиттэрэ.Сэттискүнүгэркэстылковчегынкуоратытула
сэттэтээргиппиттэринкэннэ,Иисусдьэкэмниэкэнэҕэс:«Үөгү-
лээҥ!АйыыТойонкуоратыэһиэхэбиэрэр!»–диэнхаһыытаа-
быта.Сонно,турбаоонньууртыаһынистээт,норуотбүттүүнэ
үөгүлээнбытарыппытыгаркуоратэркинэтүгэҕэртиийэсууллан
күргынатүспүтэ.Ононбуойуннарбарыөттүттэнтоҕоанньан
киирэн,куоратыылбыттара.
БилиИерихонучуҥнуукэлэсылдьыбытиккикиһикинилэри

саһыарбытРаавдиэндьахтарыуоннакиниаймахтарынбыыһыах
буоланэрэннэрбитэтилэр.Олиһинкуораккакиирэллэригэр
дьиэтинтүннүгэркыһылтаҥаһыыйаппыттара.Раавкинилэр
эппиттэринтолорбута,ононолорчуокэлэн,кининидьиэкэргэ-
нинкыттакуораттасөттүгэртаһаарбыттара.ОлкэннэИерихону
уоттаанкэбиспиттэрэ.

ИИСУС НА ВИН 6:1‑24 
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Аморрейдарыкыттакыргыһыы

иирдэГаваондиэнсиргэаморрейдарыкыттакырыктаах
кыргыһыыбуолбута.КыргыһыыиннинэАйыыТойон

ИисусНавиҥҥаэппитэ:«Куттаныма,Минкинилэриэнилиигэр
биэрэбин:хайаларадаэйигинутарыкыайантуруулаһыасуоҕа».
ИисусбаһылыктаахИзраильсэриитэтохтоонтурбутсириттэн
түүнимбалайхараҥаҕахоҥнон,суолгатуруммута.Олтиийэн
өстөөхкүүппэтэхөттүттэнсоһуччусабатүһэннэр,АйыыТойон
көмөтүнэнаморрейдарыулаханныкаймаабыттара.Израиль
буойуннараөстөөхтөрүнүлтүсынньанбаран,ордонхаалбытта-
рынВефоронхайатыгартиэрдэрсуолустунинньэАзеккауонна
Македкатиийээккирэппиттэрэ.
Олэрээрикыайыыкинилэргэдөбөҥнүктиксибэтэҕэ–буо-

йуннаруһункүнүбыһаэллэспиттэрэ.Тыынбылдьаһыгабуолан
ИисусНавин,ыксаан,АйыыТойонтонкүнсаҕаххахойутаан
киирэригэркөрдөспүтэ.Норуотбарытаистэнтурдаҕына,Иисус:
«Үрүҥкүн,Гаваонүрдүгэртур!Тэргэный,Аиалонхочотунүр-
дүгэртохтоо!»–диэнсаҥааллайбыта.Кырдьык,күнда,ыйда,
кинилэрөстөөхтөрүнкыайыахтарыгардиэри,биирсиргэтур-
буттара.Кыргыһыыбүтэн,ИисусНавинсэриитэлааҕырыгар
кыайыы-хотуукөтөллөөхтөннүбүтэ.
КүнитикурдукАйыыТойонкөҥүлүнэн,киһикөрдөспүтүн

хотуарҕаалаабакка,халлааноройугархамхатанантурбутадиэн
былыргыттанбыйылгыгадиэри–кыргыһыыиннинэда,кэнни-
нэда–суоҕа.ОлкүнАйыыТаҥараноруотунтуһугарБэйэтинэн
сэриилэспитэ.
ТаҥараИисусНавиҥҥаэппитүтүөкэнтылларынКинини

итэҕэйэрхасбиирдиикиһиэхэтуһаайар:«Минэйиэхээтэбин:
бигэбуол,эрсанаалан,туохтандаторуттан-толлон,чаҕыйан
турума.Ханнадабарбытыҥиһин,Мин,АйыыТойонТаҥараҥ,
эйигинниинбииргэбуолуом».

ИИСУС НА ВИН 1:9; 10:6‑15 
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Израильсудьуйалара
зраильдьонокэлиэхтэрининнинэ,Ханааҥҥаатынараасноруот-
тар:хеттейдэр,гергесейдэр,аморрейдар,хананейдар,ферезейдэр,

евейдэруоннаиевусейдаролорбуттара.Буноруоттарыбарыларын«ха-
нанейдар»диэнааттыыллара.Халыҥаньыылаах-харалааххананейдары
АйыыТойонсирүрдүттэнимирисоторгобыһаарбыта.Буноруоттар,
сүнньүнэн,ВаалуоннаАстартатаҥаралаахтара.КинилэрВаалгасү-
гүрүйэркэмнэригэрсаат-суутдиэнибукатынумнанкэбиһэллэрэ.
Үҥэр-сүктэрсирдэригэр, үрдэллэргэ,мустан, таҥараларыгаркэрэх
сиэртибэбиэрэллэрэ,бэлдьонукыттасиэртибэлииллэрэ.
ИзраильноруотаХанаан сиригэркэлэнолохсуйбута.Билигинол

уруккуХанаансиригэрПалестина(Израильсудаарыстыбата)уонна
Иорданөрүсилинэҥээринээҕиуобаластаркиирэллэр.Моисейси-
ри-уотуИзраильуониккиууһугар,Иаковуонбиируолунудьуорда-
рыгар–Рувим,Симеон,Иуда,Дан,Неффалим,Гад,Асир,Иссахар,
Завулон,Иосиф(киниууһаиккиуускаарахсара,биирдэрэуолуттан
Ефремтэн,иккиһээмиэатынуолуттанМанассияттансилистардара)
уоннаВениаминуустарыгар–үллэрэнбиэрбитэ.Иаковбиируолун
Левийууһаэрэөлбүгэсирылбатаҕа:левиттэр,ТаҥаракинилэриБэ-
йэтигэрсулууспалатаргаталанылбытбуолан,Израильатынуустарын
куораттарыгартарҕананолороллоро.
Ханааҥҥакэлбитбастакы300-400сылларынустатаИзраильуон

иккиаҕатынууһабиируопсайсалалтатасуоҕа.Кинилэрибарыла-
рынсири-халлааныайбытАйыыТаҥараитэҕэлэтүмэрэ.Олүрдүнэн
израильтяннарчугасэргинолороратынноруоттартаҥараларыгар
үҥэн-сүктэн,эмэгэккэсүгүрүйэн,Таҥаракэриэстэриттэнөтөр-өтөр
туораантахсаллара.Буруйу-сэмэниоҥороллорун,эмэгэккэсүгүрү-
йэллэриниһин,уордайан,АйыыТойонИзраильноруотунөстөөх
илиитигэр биэрэрэ,оччоҕоөрүүсэриилэһэрноруоттара–моавитян-
нар,аммонитяннар,амаликитяннар,филистимляннар,хананейдар,
мадианитяннар–кинилэрисотору-соторухалыыр-талыыр,билиэн
тутанбарарэтилэр.Олноруоттарбатталларыттанэрэйиэҥээринэн
тэлэн,ИзраильдьоноАйыыТаҥараларынөйдөөнкэлэн,Киниттэн
өрүһүлтэкөрдөһөллөрө.Онуистэн,АйыыТойонноруотунаһынан-ха-
рыһыйан,бэйэлэринортолоруттансудьуйаларытаһаартаан,кинилэри
үтүргэннээхөстөөхтөрүнилиилэриттэнөрүһүйтэрэнылара.Олэрээри
судьуйаларөллүлэрда,норуотэмиэуруккутункурдук үүнэ-тэһиинэ
суохбаран,эмэгэккэхатсүгүрүйбүтүнэнбарараитиэннэАйыыТойону
уордатан,уруккутунааҕарөссөтүктэритикбыһыыланара.
ИзраильноруотунГофониил,Аод,Самегар,пророкдьахтарДевора,

Варак,Гедеон, Авимелех,Фола,Иаир,Иеффай,Есевон,Елен,Авдон,
СамсонуоннаСамуилдиэнсудьуйаларсалайасылдьыбыттара.Бу
кинигэҕэбиһигикинилэртэнсорохторунэрэтуһунанкэпсиэхпит.
Онон,олсаҕанаИзраильгаыраахтааҕысуоҕа,кимбарытабэйэтэ

тугусиэрдээх-сөптөөхдиэбитинэндьаһананолороро.
СУ ДЬУ ЙА ЛАР КИ НИ ГЭ ЛЭ РЭ 
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Гедеон
исусНавинөлбүтүнкэннэ,Израильдьоно-сэргэтээмэгэккэсү-
гүрүйэн,АйыыТаҥараныулаханныкуордаппыттара.АйыыТо-

йонкинилэри,моһуораларынкөннөрөн,мадианитяннарилиилэригэр
биэрбитэ,ононеврейдэркырөстөөхтөрүгэркулутбуолбуттара.Норуот
ыарбатталы-үктэлисэттэтөгүрүксылыбыһатулуйасатаанбаран,бү-
тэруһугартиийэнТаҥараттанкөмөкөрдөспүтэ.АйыыТойон,кинилэр
энэлгэннэринистэн,ИзраильгаГедеондиэнсаҥасирдьититуруорбута.
Гедеонбүтүнкүүстээхпиндиэнүйэтигэрсанамматахкиһиэтээрээри,

Таҥаракиниэхээппитэ:«Минэйигинкыттаөрүүбииргэсылдьыам,
ононэнмадианитяннарытулутуоҥсуоҕа–букабарыларынбиирки-
һиникыайаркурдуккыайыаҥ».АйыыТойонГедеоҥҥаэтэн,кини
аҕатыгарбаарВаалтаҥарасиэртибэнньигиналдьаттарбыта.Гедеон
уончаҕарынилдьэбаран,Ваалсиэртибэнньигинтөрдүттэнүрэйбитэ,
олаттыгарүүнэнтурарытыкмастарынкэрдэнкэбиспитэ.Итиэннэ
АйыыТойоҥҥоанаан,атынсаҥасиэртибэнньиктуттаран,Таҥара-
ҕабэлэх-туһахбиэрбитэ.АйыыТойонТыынаГедеоҥҥатүһэн,кини
Израильөстөөхтөрүнутарыхалыҥсэриинихомуйбутунанбарбыта.
КыргыһыыиннинэГедеон,норуотунбыыһыырсоруккиниэхэчахчы
сүктэриллибитинбилээри,Таҥараттантуохэрэуратыбэлиэникөр-
дөспүтэ.ОнуохаАйыыТойонкиниэхэбэлиэбиэрбитэ:Гедеонтүүн
куумунаҕатэлгээбиткыргыылаахбараанынтириитэсарсыардааҥҥы
сииккэибис-инчэҕэйбуолаилийэнхаалбыта,оттонтулатынааҕысир
кураанахэтэ.Нөҥүөтүүнүгэртөттөрүбуолбута:сирилийбитэ,тирии
буоллаҕынакураанаххаалбыта.
Гедеонсэриитиндьонунмадианитяннарлааҕырдарынтулатуруор-

таабытынкэннэ,АйыыТойонкиниэхээппитэ:«Энаһараэлбэхкиһи-
ниилдьэсылдьаҕын.Минкинилэргэмадианитяннарыхоторкыаҕы
биэрэримхайдахдатабыллыбат.Биэрдимда,Израильулаханнык
сананан,өстөөҕүбэйэмкүүспүнэн-кыахпынанкыайдымдиэнкиэн
туттантуруо.Ононноруоккарэт:кимкуттана-чаҕыйасаныыр,олдьиэ-
тигэртөнүннүн».ГедеонАйыыТойоноэппитинтолорон,сэриититтэн
сүүрбэиккитыһыынчакиһитэдьиэтигэртөннүбүтэ,уонтыһыынча
эрэбуойунаордонхаалбыта.ОлүрдүнэнАйыыТойонкиниэхэбили-
гиндаэлбэхкиһилээххин,онондьоҥҥунөрүскэилдьэн,уунухайдах
иһэллэринкэтээнкөрдиэнсоруйбута.Дьонүксэкытылгатобуктуу
түһээт,сирэйдэринэнуугаумсатүһэн,испиттэрэ.Арайүссүүскиһи
эрэуунуытыһынансомсониспитэ.ОнуохаТаҥараГедеоҥҥаэппитэ:
«Итиытыһынансомсониспитүссүүскиһиэһигиниөстөөхтөнбыы-
һыаҕа–Минэһиэхэкыайыыныбэлэхтиэм».
БарытаТаҥараэппитинкурдукбуолбута.АйыыТойонулуудьиктини

оҥорон,Израильбаара-суоҕаүссүүскиһитэаһыҥакурдукаата-ахса
биллибэтмадианитяннаруоннаамаликитяннархалыҥсэриилэрин
сууһарбыта.

СУ ДЬУ ЙА ЛАР КИ НИ ГЭ ЛЭ РЭ 6–7 
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КүүстээхСамсон

аҥараэҥинбэйэлээхдьиктидьайыыларыоҥорорун,норуо-
тугарамарахтыксыһыаннаһанөрүүкөмөлөһөрүнүрдүнэн,

ИзраильдьоноАйыыТойонтонхаттэйэн,Кинисөбүлээбэтин
оҥоронбарбыттара.Олбуруйдарыгарфилистимляннаргабилиэн
түбэһэн, түөртуонсылыбыһабаттатан-үктэтэнолорбуттара.
Өссөбилиэҥҥэсырыттахтарына,АйыыТойонноруотүрдүнэн
Самсондиэнааттаахсудьуйанытуруорбута.Киникиһиттэнэрэ
таһыччыкүүстээх-уохтаахбухатыырэтэ,олдьиктикүүһэбат-
таҕартүмүллэнсылдьара.Самсонтөрүөниннинэ,Таҥаракини
төрөппүттэригэруолгутбаттаҕынолохкырыйаайаҕыт,кэлин
назорей(Таҥараҕаанаммыткиһи)буолан,норуотунфилистим-
ляннартанбыыһанарсуолаартыгартуруоруоҕадиэнсэрэппитэ.
Самсонулуукүүстээҕэ,биирдэоннооҕорсуолгаутарыкөрсүбүт

хахайкыылынкозелоҕотунуутырыта-хайытатыытанкэбиспи-
тэ.Өссөхаһанэрэөсүөлсыҥааҕынуҥуоҕунантыһыынчафи-
листимляниныөлөрбүтээмиэбаара.Хайдахтаахдабөҕөситии
быаны,хандалыныкинибэрткэбэҕэстикалдьатара.
БиирдэСамсонГазакуораккакэлэнхоммута.Филистимляннар

кининиөлөрөөрү,куоратхалҕанаанынхататанбаран,сарсыарда
буоларынкэтэһэн,саһыахтарынансаһанолорбуттара.Самсон
түүнортотоуһуктанкэлэн,куораттанбараргабыһаарыммыта.
Куоратаанахамхатанантурарынкөрөндабаран,хаайтаран
турбатаҕа–халҕанааныостуолбалары-хатыырдарытоҕотардан
ылан,санныгарсүгэнкэбиспитэуоннахайаоройугартаһааран
бырахпыта.

СУ ДЬУ ЙА ЛАР КИ НИ ГЭ ЛЭ РЭ 13:1‑5; 14:5, 6; 15:14, 15; 16:1‑3 
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Самсонөлүүтэ

амсонИзраильгабарытасүүрбэсылсудьуйалаабыта.Ол
тухарыуоттааххарахтааҕыутарыкөрдөрбөккө,норуотун

өстөөхтөрүн,филистимляннары,биирмуннуккаыган,улахан
кутталгаолордубута.Кининиөлөрөнкэбиһиэхтэринбаҕарал-
ларада,тоҕоитинниккүүстээҕинбилбэтбуоланнар,хайдахда
кыайаниннинылбатахтара.
ОлиһинбиирдэСамсонтаптыырдьахтарыттанДалидаттан

киниулуукүүһүнкистэлэҥинбилдиэнкөрдөспүттэрэ.Дьахтар
үстэнэмийэныйытанкөрбүтэда,Самсонкырдьыгыэтиэнбаҕар-
батаҕа.ОлэрээриДалидахаскүнаайыааттаһан,тулутарыттан
ааһан,Самсонкиниэхэкистэлэҥинэтэнбиэрэригэртиийбитэ:
«Баттаҕымкырылыннада,минкүүһүм-уоҕумсонносүтэр,оч-
чоҕоатындьонтонтуохдауратытасуохбуолатүһэбин».
Итиниистээт,Далидакининиутутанкэбиспитэуоннафилис-

тимляннарыыҥыранылбыта.Олоркэлэнбухатыырбаттаҕын
кырыйааттарын,киникүүһэ-уоҕа,сонноөһүллэн,сүтэн-уостан
хаалбыта.ОнтонылаАйыыТойонотэйэн,мөлтүүр-ахсыыраак-
кабарбыта.
ӨстөөхтөрөСамсонуиккиалтансыабынанхамкэлгийэн,

иккихараҕынтэһэнбаран,хаайыылаахтаролорордьиэлэригэр
бурдуктартаратуруорбуттара.Олэрээрибухатыырбаттаҕауһаан
истэҕинаайы,улуукүүһэ уламтөннөнбарбыта.
Биирдэфилистимляннар,эмэгэккэкэрэхбиэрээри,мустанту-

ран:«Сирбитин-уоппутунэспит,элбэхкиһибитинөлөрбүт-өһөр-
бүтөстөөхпүтүнСамсонубиһиэхэтуттаранбиэрдиҥ!»–дии-дии
таҥараларыгаруруй-айхалэппиттэрэ.Букабары:«Олкиһигитин
маннааҕалыҥ!Кэлэнбиһигинисаататтын»,–диэнүөрүү-кө-
түү,күлсүү-салсыыбөҕөбуолбуттара.СоторуСамсонуаҕалан,
дьиэүрдүнтутантурариккитулааһынбаҕанаыккардыгарту-
руорбуттара.Самсониһигэр:«Оо,АйыыТойонТаҥара!Миигин
өйдөөн-санаанкэлэн,тиһэхтөгүлбөҕөргөтөн,иккихарахпын
иэстэһиннэр!»–диэнкөрдөһөн-ааттаһанбарбыта.Уонна:«Өстөөх-
төрбүнкыттаөллөҕүмбуоллун!»–диэнсаҥааллайаат,туохбаар
күүһүнэниккибаҕананытоҕотарданылбытыгарбаараҕайту-
туу,сууллан,онночуоҕуһантурбутдьонубукабарыларынсохсо
буоланбаттаабыта.

СУ ДЬУ ЙА ЛАР КИ НИ ГЭ ЛЭ РЭ 16:14‑30 
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РуфьтаахНоеминь

иирдэсудьуйаларсалайанолороркэмнэригэрИудеяси-
ригэрулахансуттурбута.ОлиһинбиирЕлимелехдиэн

ааттаахкиһи,хоргуйанөлүмээри,кэргэнинуоннаиккиуолун
кыттаВифлеемкуоратыхаалларан,Моавсиригэркөһөнбарбыта
(МоавдьоноӨлбүт (Мертвай)муораилинэҥээригэролорол-
лоро).КиникэргэнэНоеминь,оттонуолаттараМахлонуонна
Хилеондиэнэтилэр.
СоторуЕлимелехөлөн,Ноеминьиккиуолункыттахаалбы-

та.Уолаттараиккиэнолдойдукыргыттарынкэргэнылбыттара:
биирдэрэОрфадиэнааттааҕа,иккиһэРуфьдиэнэтэ.Уончасыл
олорбуттарынкэннэ,Ноеминьаныиккиуолаөлбүтэ.Таҥара
Иудеяноруотугарүчүгэйүүнүүнүбиэрбитин,ононсутааһан,
үтүөдьылөҥөйбүтүнистэн,дьахтартөрөөбүтдойдутугарба-
раргасанаммыта.
НоеминьМоавсириттэнараҕануһунсуолгатурбута,иккики-

йиитээмиэкининикыттабарсыбыттара.Саҥардыыайаннаан
иһэн,Ноеминькийииттэригэрэппитэ:«Тукаларыам,төрөппүт-
тэргитигэртөннүҥ.Эһигиминуолаттарбарда,миэхэдаөрүүолус
үтүөсыһыаннаахэтигит,ононАйыыТойонэһиэхээмиэүтүөтүк
сыһыаннастын.АйыыТойоналгыһынанэтэҥҥээргэтахсансаҥа
дьиэҕэ-уоккакиирдэргит».Итиэннэиккиэннэринуураанылбыта.
Кийииттэрэытыы-ытыы:«Суох,биһигиэйигинкыттаэнноруок-
карбарсабыт»,–дэспиттэрэ.ОлэрээриНоеминьсөбүлэммэтэҕэ:
«Кэбиһиҥ,биэбэйдэриэм,инньээрэдиэмэҥ.Эһигиниаһынарым
бэрт,АйыыТойонмиэхэбииртэн-биирүлүгэриыытатурардии...»
Кийиииттэрээмиэытаһанбарбыттара,онтонОрфахотунункытта
бырастыылаһанбарантөннүбүтэ,Руфьхаалбыта.Киниэппитэ:
«Миигинтылгаркиллэрэсатаама,эйигинбыраҕан,синбииртөн-
нүбэппин.Энханнадабарбытыҥиһин,минэмиэоннобарсыам,
энханнаолороҕунда,минэмиэонноолоруом.Энноруотуҥмин
норуотумбуолуоҕа,энТаҥараҥминТаҥарамбуолуоҕа.Энхан-
наөлөҕүнда,минэмиэонноөлүөм,миигиноннохарайыахтара.
АйыыТойонмиэхэтуохдаалдьархайыыыттын–энбиһикки
өллөхпүтүнээрэ,арахсыахпыт».Руфьбигэсанааныылыммытын
көрөн,Ноеминькининитылыгаркиллэрэсатаабатаҕа.

РУФЬ 1:1‑17 
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РуфьВоозбааһынатыгар

оеминьРуфьтуункэмниэкэнэҕэсВифлеемҥэтиийэн
кэлбиттэрэ.Кинилэрикөрөн,куоратбүттүүнэөрүкүйэ

түспүтэ.Бары:«АмаитиНоеминьбуолуодуо?»–дэһэллэрэ.Ное-
минькинилэргээтэрэ:«Анымиигин„Ноеминь“(„Искиирбэх“)
диэнааттаамаҥ,„Мара“(„Аһыы“)диэнааттааҥ.Сүдүкүүстээх
Таҥарамиигинулуукутурҕаҥҥатиэртэ.Мантанилиитутуур-
даах,өттүкхаралаахкиһибарбытым,төннөрбөрАйыыТойон
кураанахыытта».
БиирдэРуфьНоеминьаймаҕаВоозбааһынатыгаркэлэн,бур-

дукбыһааччыларкэннилэриттэнхаалбыткуолаһыитигэстии
сылдьыбыта.
Хаһаайынбилбэтэдэрдьахтарынкөрөөт,итихотунугаркөмө-

лөһөөрүаймах-билэдьонунхаалларантуорадойдугакэлсибит
Руфьбуоларынтутасэрэйбитэ.Олиһинкининиыҥыранылан,
бааһынаҕакүнаайытиийэринкөҥүллээбитэ.Итиэннэүлэһит-
тэригэрбурдукбыһасылдьанкуолаһыхаалларалларыгар,кыыһы
атаҕастаабаттарыгарэппитэ.
ОнтонВоозРуфька:«Хотуҥҥункөрө-истэсылдьаары,ийэлээх

аҕаҕынхаалларантуран, туорадойдугакэлсээхтээбиккин,–
диэбитэ.–Үтүөҕүн-өҥөҕүнэйиэхэАйыыТойонтөлүөҕэ.Таҥара
хотоҕойунанныгаруоскулаҥкөрдөөнкэлбитиҥиһин,эйиэхэ
ИзраильАйыыТойонТаҥаратабарытыгаркөмөлөстүн».
Үтүөсанаалаахкөрсүө-сэмэйРуфькиниэхээппитэ:«Тойонуом,

энамарахсыһыаҥҥынсүтэрбэтэрбин!Кулуккардатэҥэсуохкы-
ракиһинисанаабынкөтөхтүҥ,үтүөкэнтылларымиэхээттиҥ».
СоторуРуфьВоозкаэргэтахсан,уолоҕонутөрөппүтэ.Вифле-

емдьахталлараНоемиҥҥаэппиттэрэ:«АлгыстаахАйыыТойон
эйигинкэнчээриыччатасуоххаалларбата.Оҕоҥ,уолчааныҥ,
Израильгаалбанаатырыахтын,суонсураҕырыахтын.Эйигин
итинниктаптыыр,сэттэдауоллааҕаркүндүкийиитиҥтөрөп-
пүтоҕотокырдьарсааскарсүрэҕиҥытарҕатабуолуо.Хайауонна
эйигинаһата-сиэтэ,көрө-истэсылдьыатурдаҕадии».Ноеминь
оҕонубииргэмкөтөҕөсылдьарын,бодьуустаһарынкөрөн,ыал-
ларадьахталлар«Ноеминьбарахсануолламмыт»дэһэллэрэ.Оҕо-
нуОвиддиэнааттаабыттара.КэлинкиниИессейаҕата,Давид
эһэтэбуолбута.ОттонДавидИзраильулууыраахтааҕытаэтэ.Бу
кинигэҕэбиһигикинитуһунанөссөдакэпсиэхпит.

РУФЬ 1:19‑21; 2:1‑16; 4:13‑17 
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Аннаүҥүүтэ

зраилькуоратыгарРамаҕаЕлканадиэнкиһиолорбута.
КиниАннадиэнкэргэннээҕэ.Аннаоҕотосуохбуолан,

онтоннаһаасанааргыыр,эрэйдэнэрэтэ.Сылахсынаналкүннэргэ
кэргэнниилэрСиломкуораккаАйыыТойонытыксиригэрбаран,
АйыыТойоҥҥоүҥэллэрэ,сиэртибэбиэрэллэрэ.Үҥэркэмнэри-
гэрАннакуруукытаан-соҥоонмуҥнанара.Елкана,кэргэнин
таптыырбуолан,кининитуохдаолусаһынара.
БиирдэАйыыТойонытыксиригэрСиломҥакэлбиттэригэр

Аннаэмиэытаанбарбыта.«Тоҕоытыыгыный,Анна?–диэбитэ
Елкана.–Туохтанэнманныкнаһаакурутуйаҕын?Минэйиэхэ
уондауоллааҕаркүндүбуолбатахпындуо?»
Аннахрамҥакиирэн,иэйэн-куойанытыы-ытыы,АйыыТо-

йоҥҥоманныкдиэнэрэннэрбитэ:«Оо,АйыыТойонСаваоф!Бу
кулутуҥминхайдахэрэйдэнэрбинЭнкөрөҕүнэбээт.Миигин,
кулуккун,өйдөөн-санаанкэлэн,уолоҕонубэлэхтээтэргин,мин
кининиЭйиэхэбукатынбиэриэмэтэ,оччоҕооҕомбаттаҕахаһан
дакырыллыасуоҕаэтэ».
АннаАйыыТойоҥҥобэртөрүҥпүтэ,онуаанаттыгарИлий

аҕабыыткөрөнолорбута.Аннаиһигэрсаҥарарбуолан,уоһа
эрэхамсыыра.Илийкининиитирикбыһыылаахдиисанаа-
быта,олиһин:«Итирэнбаранманнакэлэнтуруоҥдуо?Баран
өйдөн»,–диэбитэ.«Суох,тойонуом,минарыгыиспэтэҕим,бу
санаабын-онообунсүөкэнэн,дууһабынАйыыТойоҥҥоарый-
дым,–диэнхардарбытаАнна.–Миигин,кулуккун,содурдьах-
тардиисанаама:миныарсанааҕа,улуукутурҕаҥҥаылларан,
Таҥараҕаүҥтүм».ОнуохаИлийэппитэ:«Чэ,оччотугарэйэни
кыттадьиэлээ,ИзраильАйыыТойонТаҥаратакөрдөспүккүн
барытынбиэриэҕэ».АннаИлийгэмахтанан:«Алгыстаахэппитэ
буоллун»,–диэнхардарбыта.Храмтантөннөнкэлэригэркини,
санаатадьэгдьийэн,биллэсэргэхсийбиткөрүҥнээҕэ.
АйыыТойонАннаүҥэрин-көрдөһөрүнистэн,дьахтаруол

оҕонутөрөппүтэ.

1 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 1:1‑18 
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АннаСамуилыТаҥараҕааныыр

ннакүүтүүлээхуолчаанынСамуилдиэнааттаабыта.Оҕо-
тун,арыыйулааппытынкэннэ,храмҥааҕаланбаран,

Илийаҕабыыкка:«МинбилиэнаттыгартуранАйыыТойоҥ-
ҥоүҥпүтдьахтарбын,–диэбитэ.–Таҥараттанөрүүуолоҕону
көрдөһөрүм,АйыыТойононуистэн,баҕасанаабынтолордо.
Уолумбубаар.МиноҕобунАйыыТойоҥҥобиэрэбин,онон
үйэтинтухарыАйыыТойоҥҥоүлэлээтин».Аннаамарахсанаа-
лаахАйыыТойоҥҥосүгүрүйбүтэуоннаиссүрэҕиттэнмахтанан
айхалтылынэппитэ:

СүрэхпинАйыыТойонүөрүүнэнтолордо!Энмиигинөрү-
һүйэнылаҕын,мин,Эйиэхэбыыһатан,үөрэбин-көтөбүн.
КимкэлиэйАйыыТойонкурдуксибэтиэй?Эйигиттэн
уратыатынТаҥарасуох,биһигиТаҥарабытыгархолоон-
ноохбигэтирэхсуох.Бэрдимсийэнсаҥарымаҥ,баламаттык
тыллаһымаҥ:АйыыТойонтугубарытынбилэр,барытын
ыараҥнатанкөрөр.Кинисибэтиэйдьонунараҥаччылыыр,
оттонкэрээнэсуохбыһыыланааччыларимбалайгамунан,
суола-ииһэсуохсүтүөхтэрэ,тоҕодиэтэххэ,киһиАйыыТа-
ҥарабөҕөргөтөрүнэрэтухарыэтэҥҥэсылдьар.АйыыТойон
Киниэхэутарсааччыларыимирисотуоҕа.

АннакыракыйСамуилыИлийаҕабыыккахаалларанбарбыта,
ононоҕохрамҥаулааппыта;уолчааныАйыыТойонда,дьон-сэр-
гэдабукабарытаптыыллара.Ийэтэсылынаайыуолугарсаҥа
таҥасаҕаланбиэрэрэ,Самуилонукэтэн,АйыыТойониннигэр
сулууспалыыра.

1 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 1:25‑28; 2:1‑10, 18, 19, 26 
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Самуилыыҥырарсаҥа

рдэҕэсоҕосааһыгарСамуилуолчаанхрамис-тасүлэти-
гэрилии-атахбуоланкөмөлөһөрө.ОлсаҕанаАйыыТойон

дьонукыттабэртдэҥҥээрэкэпсэтэрбуолан,кимиэхэдамээнэ
биллибэт-көстүбэтэтэ.
АрайбииртүүнИлийоронугарсытансаҥардыынухарыйан

испитэ,Таҥарасибэтиинньигэөссөдаумайатурара.Самуил
буоллаҕынаТаҥараковчегабаарсиригэр,АйыыТойонхрамыгар,
сытара.ЭмискэСамуилыАйыыТойоныҥырбыта.Уолыҥырар
саҥаныистээт,хап-сабар: «Минбубаарбын!»–диитүспүтэ.
УоннаИлийгэсүүрэнтиийэн:«Бубаарбынээ!Энмиигиныҥыр-
дыҥдуо?»–диэныйыппыта.Анарааҥҥыта: «Суох, тоойуом,
ыҥырбатаҕым,барансыт»,–диэбитэ.Самуилоннугартөннөн,
утуйардыысыппыта.
ОлэрээриАйыыТойонСамуилыөссөтөгүлыҥырбыта.Уол

эмиэойонтуран,Илийгэтиийбитэ: «Бубаарбын!Энмиигин
ыҥырдыҥдии».Илийуруккутункурдук:«Суох,ыҥырбатаҕым,
баранутуйанхаал»,–диэнтөттөрүыыппыта.АйыыТойонурут
Самуилыкыттакэпсэтэиликбуолан,уолКиникуолаһынөссө
арааранбилбэтэтэ.
ОнтонАйыыТойонүсүһүныҥырбытыгар,Самуилтуран,Илий-

гэүһүстөгүлүнкэлэн:«Минбубаарбын!Энмиигиныҥырдыҥ
дуо?»–диэныйыппыта.ДьэонуохаэрэИлий,уолуАйыыТойон
ыҥырарынөйдөөн,киниэхэсүбэлээнэппитэ:«Бараҥҥынсыт,
уоннаөссөбиирдэыҥырдахтарына,АйыыТойонум,саҥар,ку-
лутуҥЭйигинистэрдиэнэтээр».Самуилоронугарбаран,бүтүн
бэйэтэкулгаахиччитэбуоланкэтэһэнсыппыта.СоторуАйыы
Тойонкэлэн,эмиэуруккутункурдукыҥырбытыгаруолИлий
үөрэппиттылынан:«Саҥар,АйыыТойон,кулутуҥЭйигинис-
тэр»,–диитүспүтэ.
ДьэонуохаАйыыТойонСамуилгаИлийдьиэкэргэнинсубу

хайдахуодьуганныахтааҕынкэпсээбитэ.Уолаттаранэгэйдикбы-
һыыланалларынбилэ-билэкинилэрибуойбатаҕыниһин,Айыы
Тойонбуаҕабыытынакаастыахбуолбута.

1 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 3:1‑14 
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Илийаҕабыытөлүүтэ

йыыТойонаньыыта-харатааһарахалыҥаабытИзраиль
норуотунбуруйдаан,кинилэрифилистимляннарилии-

лэригэрбиэрбитэ.ӨстөөҕүутарыкыргыһыыгаИзраильдьоно
түөрттыһыынчакэриҥэкиһилэринсүтэрбиттэрэ.Хотторонбаран,
хонуксирдэригэрсалбыҥнаанкэлбиттэригэрИзраильаҕабаһы-
лыктара:«БутуохиһинАйыыТойонбиһигиттэнкиэрхайыста,
кыайыыныөстөөххөтосхойдо?–диитоһуйбуттара.–Силомҥа
баран,АйыыТойонкэстылынковчегыныланкэлиэҕиҥ.Ковчег
бэйэбитигэрсырыттаҕына,биһигиникинилэртэнбыыһыаҕа».
ОнонСиломҥадьонуыытан,АйыыТойонСаваофкэстылын
ковчегынаҕалтарбыттара,ковчегыИлийиккиуолаОфниуонна
Финеесарыаллаанкэлбиттэрэ.Олдаүрдүнэнөстөөхтөрүнкытта
саҥакыргыһыыгаИзраильдьоносинбиирхотторбуттара,отут
тыһыынчасатыыбуойунусүтэрэн,сэриихонуутуттанкуотарга
күһэллибиттэрэ.Таҥараковчегафилистимляннарилиилэригэр
киирбитэ,оттонИлийиккиуолаОфниуоннаФинеесөлбүттэрэ.
Кыргыһыыбуолатурарсириттэныыппытилдьиткиһилэ-

рэСиломҥа,Илийолороркуоратыгар,сүүрэнкэлэн,Израиль
норуотуниэдээннээххотторуутунтуһунанкэпсээбитэ.Куорат
иһэбиирдэайманатүспүтэ,барыытаһан-соҥоһонбарбытта-
ра.ОлкэмҥэИлийаҕабыыткуоратааныгарсуолкытыытыгар
олороро.Эмискэаймалҕанбуолбутун,дьонытаһан-соҥоһон
барбытынистэн,кинибилиилдьиткиһиттэнбутуохайдаанай
диэныйыппыта.Онуохаанарааҥҥыта:«Иэдээнбөҕөтөбуолла,
филистимляннархоттулар,–диэбитэ.–Таҥараковчегынбыл-
дьаттыбыт,эниккиуолуҥиккиэнөллүлэр».
ИлдьиткиһиТаҥараковчегынтуһунанэтээтин,Илийохтон

түһэнөлөнхаалбыта.КиниИзраильгатүөртуонсылсудьуйалаан
баран,тоҕусуонаҕыссааһыгарөлбүтэ.
ОнонАйыыТойонСамуилыаанмаҥнайыҥырбыттүүнүгэр

Илийдьиэкэргэнинтуһунантугуэппитэбарытаитикурдук
туолбута.

1 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 4:1‑18 
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Саул–Израильыраахтааҕыта

амуилИзраильулуупророгабуолаүүнэнтахсыбыта.Ки-
ниноруотун,атынэмэгэттаҥараларгасүгүрүйэллэрин

бопсон,тыыннаахТаҥараҕаэргиллэргэыҥырара.Кэлинкыр-
дьан-бохтонолорон,СамуилИзраильсудьуйаларынануолатта-
рынтуруортаабыта.Олэрээриуолаттарыттанхайаларадааҕатын
туйаҕынхатарбатаҕа,барыиҥсэҕэ-обоккоыбылыылларан,
дьонтон-сэргэттэнбэлэхэрэйэн,норуотукырдьыктаахтыкдьүүл-
лээбэтбуолбуттара.ОлиһинИзраильаҕабаһылыктараСамуилга
кэлэн:«Энхайыы-үйэсорсуйдуҥ,уолаттарыҥбуоллаҕынаэн
суолгуттантуораатылар,–диэбиттэрэ.–Ононноруотүрдүнэн
ыраахтааҕытатуруор,биһигиэмиэатынноруоттаркурдукыраах-
тааҕылаахбуолуохха».КинилэритинниккөрдөһүүлэринАйыы
ТойонсөбүлээбэтинСамуилбилэрэ.СамуилүҥпүтүгэрАйыы
Тойонэппитэ:«Итиноруоттугуэтэринэнтолор.Кинилэрэйи-
гиттэнбуолбатах,Миигиттэнкиэрхайыстылар,Миэхэсалайта-
рыахтарынбаҕарбатылар.ХайакүнЕгипеттэнтаһаарыахпыттан
баччааҥҥадиэриМиигинтаһы-быһаумнан,атынтаҥараларга
сүгүрүйэллэр.КинилэрМиэхэхайдахсыһыаннаһалларыйда,
эйиэхээмиэсоннуксыһыаннаһаллар.Ононэтэллэринтолор.Ол
гынанбараныраахтааҕыларынМинБэйэмталыаҕым,оттонэн
кинилэргэыраахтааҕыбыраабыниһитиннэриэҥ».
СамуилноруоккаАйыыТойонтылынтиэрдэнбаран,ыраах-

тааҕысалайдаҕынаэһигинибаттыаҕа-үктүөҕэ,оччоҕотөһөда
өрүһүлтэкөрдөөбүккүтиһин,АйыыТойонаныэһиэхэкөмөлөһүө
суоҕадиэнөйдөтөсатаабыта.ОлэрээриноруотСамуилыистэ
дабарбатаҕа,ыраахтааҕытатуруордиэнирдииринуураппатаҕа.
БиирдэАйыыТойонСамуилгаүрдүкуҥуохтаах,олускыра-

һыабайдьүһүннээхСаулдиэнэдэруолуыыппыта.АйыыТойон
Самуилгаэппитэ:«Билиэйиэхээппиткиһимдьэбубаар.Мин
норуоппункинисалайыаҕа».Самуилиһиттээхелейарыытын
ылан,Саултөбөтүгэркуппута.Онтонуолууурааныланбаран:
«АйыыТойонэйигиныраахтааҕынананаата,ононКининоруо-
тунаныэнсалайыаҥ»,–диэбитэ.ИтикурдукСаулИзраильга
ыраахтааҕыбуолбута.

1 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 8:1‑22; 9:2, 17; 10:1 



153



154

Кэлиныраахтааҕыбуолуохтаах
маныыһытДавид

амуилыраахтааҕынананаабытСаулабиирдэ улахан
аньыыныоҥорбута.Филистимляннарыкыттакыргы-

һыахтарыниннинэ,кинилэргэСамуилпророккэлэн,Айыы
Тойоҥҥосиэртибэбиэриэхтээҕэ.Саулсэттэкүнкэтэһэнкөрбү-
тэда,Самуилбиллибэтэҕэ,сэриитиндьонобуоллаҕынасыыйа
тарҕаһанбарбыттара.Онтоныксаан,СаулСамуилыкүүппэк-
кээрэ,бэйэтэсиэртибэбиэрэргэбыһаарыммыта,дьиҥэр,ону
аҕабыытэрэбиэриэхтээҕэ.Сиэртибэбиэрэнбүппүтүнкэннэ,
Самуилтиийэнкэлэн,Саулгаэппитэ:«АйыыТойонТаҥараҥ
ыйыытынкэһэн,халы-мааргытыкбыһыыламмыккын.Кини
энбылааскынИзраильгабукатыннаахтыктуругурдуохтаахэтэ,
оттонбилигинсаарыстыбаҥөрбарыасуоҕа.АйыыТойонсүрэҕэ
сөбүлүүркиһитинбулуоҕа.ЭнКиниыйбытынтолорботуҥ,онон
норуотунсирдьитинэнАйыыТойонатынкиһинитуруоруоҕа».
БэртсоторуАйыыТойонСамуилгасырдыкбаттахтаах,арылхай

харахтаах,олусүчүгэйдьүһүннээхДавиддиэнуолукөрдөрбүтэ.
Давидаҕатынбарааннарынманыыра,маныыһыткиэнэбасты-
ҥаэтэ.Барааннарыгаркыһаллар-мүһэллэрбуолан,кинилэри
хайдахтаахдаадьырҕакыыллартанбыыһаанылара.
АйыыТойоныйыытынанСамуилДавиды,Израильноруотун

салайарынтуһугар,елейарыынанаҕаабыта.ИтикүнтэнылаТа-
ҥараТыынаДавидыкыттаөрүүбииргэсылдьарбуолбута.Оттон
Саулу,АйыыТойонТыынатэйэн,куһаҕантыынсордоонбарбы-
та.ОлиһинСауллираҕаүчүгэйдикоонньоонкининиуоскутар
киһинибулалларыгарчаҕардарынсоруйбута.Соторукиниэхэ
Давидыбуланаҕалбыттара,ононуоланымантанинньэыраах-
тааҕыдыбарыаһыгарсулууспалыырбуолбута.Саулкининиолус
сөбүлээн,бэйэтигэркөмөлөһөөччүнэнылбыта.Куһаҕантыын
Саулусордоонбардарэрэ,Давидсоннолираҕаоонньообутунан
барара.Оччоҕокуһаҕантыынтэйэн,ыраахтааҕыис-иһиттэн
чэпчээн,көнньүөрэнкэлэрэ.

1 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 13:13‑14; 16:11‑33 
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ДавидуоннаГолиаф

иирдэфилистимляннар,Израильноруотункыттакыр-
гыһаары,сэриихомунанбарбыттара.Саулбаһылыктаах

Израильбуойуннараэмиэкыргыһыыгабэлэмнэнэн,өстөөххор-
ҕойбутхайатынутарымустубуттара.ДавидүсубайаүһүөнСаул
сэриитигэрбааллара.СоторуаҕалараДавидыубайдарыгарөйүө
килиэпилтэрэ,доруобуйаларынтуругунбиллэртэрэуонна,ба-
ҕар,туоххаэмээбиинаадыйалларабуолаарайдиэн,кыргыһыы
буолуохтаахсиригэрыыппыта.
Давидбуойуннарортолоругаркиирэнубайдарынкыттакэпсэтэ

туран,биирсүүнэулаханГолиафдиэнааттаахфилистимлянины
көрбүтэ.Олалтанбалаһакуйахтаах,дуулаҕабэргэһэлээхбуха-
тыыраарымаүҥүүнүуоннаилиикуйаҕынтутантуран,Таҥара
норуотункүлүү-элэкоҥосторо,АйыыТаҥараныүөҕэрэ.Эһигит-
тэнхайаҕытэмэмиигинкыттакүөнкөрсөн,күрэсбылдьаһан
кыайыада,биһигифилистимляннарэһиэхэкулутбуолуохпут
дии-дии,бэлэһинэнкүлэрэ.Олэрээриаҥаардаскөрүҥүттэнда
дьулайан,кимдакиниэхэутарытахсыанбаҕарбатаҕа.Голиаф
ТаҥараныуоннаИзраильбуойуннарынүөҕэринистэнбаран,
ДавидСаулгакэлэн,кининикыттаминкиирсэрбинкөҥүллээ
диэнкөрдөспүтэ.Саулэнэдэриҥбэрт,ононкыргыһаүөрүйэх
сэрииһиккэкиирэнбиэрэриҥтабыллыбатдиэнкөҥүллээбэтэҕэ.
ОнуохаДавидбарааннарыманыысылдьан,АйыыТойонкөмөтү-
нэнхахайдарыда,эһэлэридахоторункэпсээбитэ.Саулонуистэн
баран,киниэхэалтанкуйаҕы,дуулаҕабэргэһэникэтэрдибитэ.
Давидкэтэүөрэммэтэхыараханкуйаҕынсонноустанкэбиспитэ,
мастайаҕынылбытауоннаүрүйэттэнбиэсбөкүнүктааһыбулан
ботуоҥкатыгаруктаат,өстөөххөутарыбарбыта.
ГолиафкиниэхэкэлэниһэрДавидыкөрөн,күлэналларас-

таабыта:«Тугуй,ыппындуоминэйиэхэ?Миэхэтоҕомастаах
кэлэҕин?»ОнуохаДавид:«Энмиигинутарыкылыстаах,үҥүү-
лээх,куйахтаахтаҕыстыҥ,оттонминэйигинутарыэнүөхпүт
Таҥараҥ–АйыыТойонСаваоф,ИзраильТаҥаратын–аатыгар
иһэбин»,–диэнхардарбыта.Уоннаботуоҥкатыттантааһыылан,
онуаналбыаҕаиилэнбаран,Голиафсүүһүнтобулубырахпыта.
Аарымабухатыырсонносууллантүһэнөлөнхаалбыта.Фи-
листимляннарулуукүүстээхкиһилэрэсуорумасуолламмытын
көрөнуолуйан,атаххабиллэрбиттэрэ,ононИзраильсэриитэ
кыайыылаахтахсыбыта.

1 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 17:1‑53 
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Ионафан

авидкыайбыт-хоппутбухатыырынГолиафмоонньоох
баһынСаулга аҕаланбиэрбитигэрыраахтааҕы: «Эн

хайаларынуолаэтигиний?»–диэныйыппыта.Давид: «Мин
ВифлеемҥэолорорИессейуолунабын»,–диэнхардарбыта.
ИтикэпсэтиикэмигэрыраахтааҕыуолаИонафанэмиэбаара.
Күүстээх-уохтаах,эрсанаалаахИонафанДавидыиссүрэҕиттэн
таптыыра,ононкинилэрдоҕордоһуохбуолантылбэрсэнсыл-
дьаллара.ОлбэлиэтигэрИонафанДавидкабэйэтинтаҥаһын,
курун,кылыһынуоннаохсаатынбэлэхтээбитэ.Давидэмиэ
кининииссүрэҕиттэнтаптыыра.
Саулбуоллаҕынауолаттардоҕордоһоллорунхараааныттанах-

сарбатаҕа.Биирдэөстөөхтөрүнфилистимляннарыкыайан-хотон
төннөнистэхтэринэ,норуоткинилэриутарыкөрсөн:«Саулты-
һыынчаныхоппута,оттонДавид–уонунантыһыынчаны!»–диэн
Давидыуруйдаан-айхаллааныллаабыттааҕа.ОнноСаултуохда
олусхомойбута.Давидыалбанаатырдалларынкинисөбүлээбэ-
тэҕэ.Олкэмтэнылауолуордугурҕуусаныырбуолбута,хайдах
эмэгынанкининиөлөрөрсылтахбуласатаабыта.
Биирдээмиэкуһаҕантыыныраахтааҕынысордообутугар

Давидлираҕаоонньууолордоҕуна,Саулүҥүүтүнсулбутардан
ылан,уолубыраҕанкууһуннарбыта.СымсаДавидкылмүччү
аһаранбиэрбитэ.Ионафануордайбытаҕатыттандоҕорунхаста
дакөмүскэһэнкөрбүтэ,аҕатыннааркуһаҕанысаныырыниһин,
сэмэлээбитэ:«КулутунДавидыутараныраахтааҕыаньыыгакиир-
бэтэр!Давидэйиэхэтуохдакуһаҕаныоҥорботоҕо,барытыгар
туһалыыэрэсылдьар.Олоҕундакэрэйбэккэфилистимлянины
өлөрбүтүгэрАйыыТойонИзраильгаулуукыайыыныбиэрбитэ
буолбатдуо?Энонукөрө-көрө,наһааүөрэрэтиҥ.Уоннабутуох
буолан,буруйасуохДавидыутарыаньыыгакиирэнкининиөлөрө
сатыыгын?»МаҥнайутааСаул,уолаэтэринистэн,амабуоларга
дылыгынара,бэлбиирдэДавидыөлөрүөмсуоҕадиэнкиниэхэ
андаҕайантурардааҕа.

1 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 17:57‑58; 18:1‑11; 19:1‑6 
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ДавидутуйасытарСаулаттыгар

аулДавидыабааһыкөрөрөкүнтэнкүнкүүһүрэниспитэ.
АҕатаДавидыбулгуөлөрөргөсанаммытынбилэн,Ионафан

таптыырдоҕорунсэрэтэохсубута.ОнонДавидСаултанкүрээн,
эрэллээхдьонунхомуйан,хайаҕасаһасылдьаргакүһэллибитэ.
Саулбуойуннарынкыттакининиторсуолунтордоон,аандойдуну
бииргынахастыыллара.ОлгынанбаранТаҥараДавидыкытта
бииргэсылдьарбуолан,хайдахдакыайантуппатахтара.Оттон
СаулуөлөрөртабыгастаахтүгэнДавидкахастадатосхойбута
гынанбаран,уолТаҥаранытаптыыра,Киниттэнтоллоро-то-
руттарабэрдиттэныраахтааҕыгакуһаҕаныоҥоруонбаҕарбатаҕа.
БиирдэСаулүстыһыынчакиһиэтэрээттээх,эмиэДавиды

көрдөөн,хайанытараахтаанбарбыта.Саулбуойуннарынкытта
томторүөһэтохтообутунистэн,ДавиддоҕорунАвессаныкытта
түүн,барытүлүкууларынутуйасыттахтарына,хайаттантүһэн,
Саулхоммутсиригэркэлбитэ.Тугудабилбэттииутуйасытар
Саулусыбдыйанкэлэнкөрбүттэрэ,аттыгарүҥүүтэсиргэбата-
рыанньыллантурара.АвессаДавидка:«Минбуүҥүүнүылан,
кининиөтөрүтүһэрбинкөҥүллээ»,–диэбитэ.ОлэрээриДавид
Таҥараталыылааҕынөлөртөрбөтөҕө,күнэ-дьылакэллэҕинэ,
АйыыТойонБэйэтэхарайыаҕадиэнбопсубута.Онониккиэн
Саулүҥүүтүн,купсууннаахуутунылаат,элэсгынанхаалбыттара.
Давидизраильтяннартохтообутсирдэринутарыбаархайа

чыпчаалыгартиийэн,Саулуыҥырбытауоннаылбытмалын
киниэхэкөрдөрбүтэ.ОнуохаСаулДавидкиниттэниэстэспэтэ-
ҕинкөрөнэппитэ:«Аньыыныдакэбилэммитэбиппин!Тукаам
Давид,төнүн,аныэйиэхэкуһаҕаныоҥоруомсуоҕа,энбүгүн
минолохпунбыыһаабыккын.Иирэммин,аньыы-харабөҕөтүн
оҥостубуппун».СауланысойуолуомсуоҕадиэнДавидкатылын
биэрбитээрээри,кининиабааһыкөрөрсанаатыттанхайдахда
кыайанбосхоломмотоҕо.

1 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 20:1‑43; 26:2‑21 
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ДавидИзраильыраахтааҕытабуолар

иирдэфилистимляннарыкыттахабырхапсыһыыбуолбу-
тугаризраильтяннархотторон,Саулыраахтааҕыуолатта-

рыныынсэриитолоонугарохтубуттара.Ыраахтааҕыбуойунна-
рыттанДавидкабииркиһикэлэн,СаулуолунаанИонафанныын
филистимляннарыутарыкыргыһасылдьанөлбүттэринкэпсээ-
битэ.ОлкиһиДавидыхаанөстөөҕөСаулөлбүтүттэнүөрүөдии
саныыра.ДавидбуоллаҕынаСаулкиниэхэоҥорбуткуһаҕанын
саныыдабарбатаҕа.КиниСаулууоннадоҕорунИонафаныаһы-
йан,кутурҕанырыатыныллаабыта:

СауллаахИонафан,бэйэ-бэйэлэринтаптыыриллээхаҕа-
лыы-уол,өлөллөрүгэрдаарахсыбатылар.Хотойдооҕортүр-
гэн,хахайдааҕаркүүстээххаарыандьонэтилэр.Израиль
кыргыттара!Эһигиникүндүтаҥаскасуулаабыт,таҥаскы-
тын-сапкытынкыһылкөмүһүнэнсимээбитСаулуаһыйан,
ытааҥ-соҥооҥ!Амакинилэр,итинниккүүстээх-уохтаах
дьон,сэриитолоонугарохтубуттарабуолуодуо?Оо,убайым
Ионафан,олусдаэйигинаһыйдым-суохтаатым!Күндүда
этиҥэнмиэхэ!Энтапталыҥмиэхэдьахтартапталынааҕар
ордуга.

Давидкинилэриолускүүскэаһыйбыта.Итикэнниттэнкини,
АйыыТойоныйыытынан,Хевронкуораккаолохсуйбута.Сотору
онноиудейдаркэлэн,ДавидыИзраильсоҕурууөттүн,Иудеяны,
салайарыраахтааҕынантуруорбуттара.Онтонанысэттэсылынан
ДавидбүтүнИзраилысалайарыраахтааҕыбуолбута.Таҥараки-
ниэхэСамуилпророгунанэтиппитэбарытаитикурдуктуолбута.

2 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 1:1‑4, 23‑27; 2:1‑4 
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Таҥаракэстылынковчегын
Иерусалимҥааҕалыы

авидбүтүнИзраильыраахтааҕытабуолаат,бүрүстүөлүн
Иерусалимкуораккатуруорбута.Кини,Таҥарамууда-

райөйү,күүһү-уоҕубиэрбитбуолан,Израильбарыөстөөхтөрүн
кыайар-хоторкыахтаммыта.АйыыТойонуиссүрэҕиттэнтап-
тыырДавидТаҥаракэстылынсибэтиэйковчегынчугас,бэйэтин
куоратыгар,аҕалыанбаҕарара.Олковчег,урутбииркыргыһыы
кэмигэрфилистимляннарбылдьааннар,өстөөхилиитигэркиир-
битэ.КэлинонуИзраильдьонугартөнүннэрбиттэрэ,ононковчег
Кириат-ИаримҥабиирАминадавдиэнааттаахкиһидьиэтигэр
турара.
Давидотуттыһыынчакиһиарыалдьыттаахковчегылабар-

быта.Оо,дьоллоохдаэтэДавидолкүн!КовчегыИерусалимҥа
киллэрэнСионхайатыгартаһааралларыгарДавидамарахсанаа-
лаахТаҥараныайхаллаан,лираҕаоонньообута,үөрбүтэ-көппүтэ
бэрдиттэнАйыыТойонуниннигэрүҥкүүлээбитэ.Норуотбүт-
түүнэөрөгөйдөөн,турбаүрэн,Таҥараныуруйдуура-айхаллыы-
ра.Ковчегыыраахтааҕыанаан-минээнтуттарбытскиниятын
ортотугартуруорбуттара.ОлкэннэДавидАйыыТойоҥҥобэрт
элбэхсиэртибэни,бэлэҕи-туһаҕыбиэрбитэ.Итиэннэноруоту
АйыыТойонСаваофаатыттаналҕаанбаран,букабарыларыгар
килиэп,лэппиэскэуоннаүтэһэлээхэттүҥэппитэ.
АйыыТойонИзраильыраахтааҕытынууһун-аймаҕынбөҕөр-

гөтүөхбуоланэрэннэрэригэрДавиднэһилиэнньигинтуһунан
манныкэппитэ:«Минкиниэхэаҕабуолуом,киниМиэхэуолум
буолуо.Аньыыны-буруйуоҥордоҕуна,Минкининикүүстээхтэр
илиилэринэнуодьуганныам,олэрээри,Саулукиэраспытым
курдук,хаһандаБэйэбиттэнкиэранньыамсуоҕа–киниэхэөрүү
үчүгэйдиксыһыаннаһыаҕым.Эндьиэҥ-уотуҥбигэтиктуруоҕа,
энсаарыстыбаҥМининнибэрхаһандатулхадыйыасуоҕа,бүрүс-
түөлүҥүйэттэнүйэҕэтуругуратуруоҕа».АйыыТойонэтиитин
ДавидыраахтааҕыгаНафанпророктиэрдибитэ.Давид,бутыл-
ларыистээт,АйыыТойонугарсүгүрүйбүтэ:«Оо,АйыыТойонуом,
АйыыТойонуом!Минкимбэйэлээх,хайаааттаахаҕаууһуттан
төрүттээхбуоламмын,Энмиигинманныкүрдүктүктуттуҥ?Эн
барытыгарулуугун,АйыыТойон,минАйыыТойонум!Эйиэхэ
тэҥнээхкимдасуохэбээт,ЭйигиттэнуратыатынТаҥарасуох!
Оо,АйыыТойонТаҥара,кулутуҥтуһунанэппиккинбукатын-
наахтыкбигэргэт,буэппиттылгынбукадиэнтолор».

2 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 6:2‑19; 7:14‑16, 18‑29 
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Давидпсаломнара

авидөссөманыыһытсылдьанлираҕаоонньуурун,псалом
айаныллыырынтаптыыра.Улууыраахтааҕыдабуолан

баран,киниырыаайарынтохтоппотоҕо.БиблияҕаДавидбэрт
элбэхпсаломасуруллансылдьар.Таҥараҕатапталкиниэхэайар
күүһүсаҕара,ононДавидАйыыТойонаатынырыананайхал-
лыыра.
Үчүгэйманыыһытбараанынүөрүгэрхайдахкурдукабыраллаа-

ҕынДавидкимнээҕэрдабилэрэ.Олиһинкинибиирпсаломугар
АйыыТойонтуһунанманныкыллаабыта:

АйыыТойон–минМаныыһытым;
тугунандаминтутайыамсуоҕа:
Киниөҥмэччирэҥҥэмиигинсынньатар,
чуумпууулаахсиргэсирдээнилдьэр.
Куппун-сүрбүнбөҕөргөтөр,
Бэйэтинаатынтуһугар,
кырдьыксуолугарсалайар.
Энмиигинниинөрүүбииргэҕин,
онон,өлүүкүлүктээбиттолоонунандаиһэн,
минхарадьайтанкуттаныамсуоҕа.
Энтутасылдьартайахмаскын,
сүгэниһэрсүллүгэскинкөрөммүн,
минбөҕөхтүксананабын.
Өстөөхтөрүмкөрөллөрүгэр
Энмиэхэаһылыктартыҥ,
төбөбүнелейарыынанаҕаатыҥ;
миниһэриһитимкылимэрийэтуолла.
Энүтүөсанааҥ,Энамарахсыһыаныҥ
миигинүйэмтухарыарыаллыаҕа,
ононминолоҕумтухары
АйыыТойондьиэтигэрсылдьыаҕым.

22‑с ПСА ЛОМ 
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НафанпророкДавидыраахтааҕыиннигэр

авидАйыыТойонутаптыырбуолан,Кинитылынөрүү
толорорэтэ.ОлгынанбаранбиирдэДавидыараньыыны

оҥорбута.Бииркиэһэдыбарыаһынүрдүгэрдьаарбайасылдьан,
үөһэттэнВирсавиядиэнааттаахдьахтарыолустаптыы-умсугуйа
көрбүтэ.Давидкининикэргэныларкыаҕасуоҕа,тоҕодиэтэххэ
Вирсавияэрдээхдьахтарэтэ.ОнонДавидкиниэринУрияныуот
сэриигэыыттарбыта.ХорсунУриясэриитолоонугарохтубутугар
ДавидВирсавияныкэргэнылбыта.
СоторукэминэнАйыыТойонДавидкаНафанпророгуыып-

пыта.Нафанкэлэн,ыраахтааҕыгаманныгыкэпсээбитэ:«Биир
куораккаиккикиһиолорбут:биирэбаай,иккиһэбыстардьада-
ҥы.Баайкиһиулаханда,кырадасүөһүтэбаһаамэбит.Дьадаҥы
буоллаҕынатугадасуоҕа,арайбииртыһыбарааноҕолоохэбит,
онтун,олохбыыкаайыгаратыылаһан,көрөн-истэнулаатыннарбыт;
бэйэтиноҕолорункыттабииргэилдьэсылдьыбыт:сииркилиэ-
биттэнсиэтэн,аһыыриһититтэниһэрдэн,хоонньугарутутан,
олохкыыһынкэриэтэтуппут.Арайбиирдэбаайкиһиэхэайан
киһитэтаарыйбыт.Онуаһатаары,олбаайбэйэтинбарааныттан
да,оҕуһуттандатуттубакка,билидьадаҥыкиһисуос-соҕотох
бараанынастаабыт».
Давидбукэпсээниистэолорон,абаран-сатаран:«Итинниккэ-

билэммиткиһиниөлөрөрсөп!–диэнсаҥааллайбыта.–Дьэбир
быһыытыниһин,кинибарааноҕотунтүөртбүктөлүөхтээх».
ОнуохаНафанДавидкатыйыстык:«Олкиһи–эн!»–диэбитэ

уоннаыраахтааҕыыараньыытын-харатынсаралаабыта.Давид
кэмсинэн:«АйыыТойониннигэраньыыныоҥорбуппун»,–диэн
буруйунбилиммитэ.Кинииссүрэҕиттэнкэмсинэринөйдөөн,
Нафанэппитэ:«АйыыТойонбуруйгунбырастыыгынар,онон
өлүөҥсуоҕа.Олгынанбаран,аньыыныоҥорон,АйыыТойонөс-
төөхтөрүгэрКининихолуннарарсылтахбиэрбитиҥиһин,саҥа
төрөөбүтоҕоҥөлүө».ИтикурдукДавиданьыыта-буруйабырас-
тыыгыныллыбытаэрээри,накаастабыласуоххаалбатаҕа.Кэлин
Давид,оҥорбутаньыытынбилинэн,дириҥниккурутуйанолорон
псаломайбыта,онноманныктылларбааллара:«Абыраамиигин,
АйыыТаҥара,улууаһыныылаахсанааҕыттан...Сууймиигин,оч-
чоҕоминхаардааҕармаҥхайыам...Ыраассүрэхтэаймиэхэ,Айыы
Таҥара,истыыммынсаҥардан,миигинкырдьыктаахоҥор».

2 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 11:2‑17; 12:1‑14; ПСА ЛОМ 50:9, 12 
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Авессаломөлүүтэ

авидуолаттарыттанбиирдэстэрэ,Авессалом,бэйэтин
туохдаолусүрдүктүксананара.Киниуһулуччуүчүгэй

дьүһүннээҕэ,киһиэрэхараҕахатаныахсүрдээхкыраһыабайуһун
баттахтааҕа.АҕатынДавидытаптаабатбуолан,Авессаломкини
бүрүстүөлүнбылдьаанылыанбаҕарара.Уолугунантыыммыт
уоланараассымыйанытуһанан,сирэйкөрбөхтүкбыһыыланан,
үтүөтүк,кыһамньылаахтыксыһыаннаспытабуолан,бардьон
санаатынтуппута,ононноруоткининитаптыыр,ытыктыыр
буолбута.Төрөппүтуолакыһарыйарыттаныксаан,Давидсэрии
хомунанИерусалимнааҕыдыбарыаһынбыраҕан,атахбалайба-
раргакүһэллибитэ.
БиирдэАвессалом,аҕатаханнасаһансылдьарынбилэн,он-

ноулахансэриилээхбарбыта.Давидэмиэонуистэн,киниэхэ
этэрээтиныыппыта,олгынанбарандьонуттанАвессаломҥа
куһаҕаныоҥорумаҥ,кининиөлөрүмэҥдиэнкөрдөспүтэ.Төһө
даэлбэхтикэрэйдээбитиниһин,Давидуолунтаптыырэтэ.
Кыргыһыыойууриһигэрбуолбута.ТаҥаракөмөтүнэнДавид

дьонокыайан-хотон,Авессаломбуойуннарынүрүө-тарааыспыт-
тара.Авессаломбэйэтэаккаолоронкуоппута.Биирбаараҕай
дуупаттынанойутанбатыгыратаниһэн,кинимаслабаатыгар
баттаҕыттаниилистэнхаалбыта,атабуоллаҕынасүүрэтурбута.
СонноДавидсэриитинтойоноситэбаттаанкэлэнАвессалому,
атаҕасиргэкыайантиийбэккэ,маскаыйананбиэтэҥниитур-
даҕына,охсаананытанөлөрбүтэ.
Давид,уолаөлбүтсураҕынистэн,олускурутуйан,уһуннук

ытаабыта-соҥообута: «Оо,уолчаанымАвессалом,уолчааным,
оҕоккомсыыһа!Итикэриэтээноннугарминөлбүтүмбуоллар
дуу,оҕом,уолчаанымАвессалом!»ТаҥараАвессаломуараллаан-
наахолоҕунсаамайкүөгэйэркүнүгэрсууһарбыта.
Библияҕаэтиллэр:«Аҕалаахийэтинүөҕэркиһиыһыырын-

ньыгаимбалайхараҥаҕаумуллуоҕа».

2 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 14:25‑26; 15:1‑6; 18:2‑14, 32‑33;  
ДОМОХТОР 20:20 
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МуударайөйдөөхСоломоныраахтааҕы

авидөлбүтүгэрАйыыТойонИзраильыраахтааҕытынан
киниуолунСоломонутуруорбута.БиирдэТаҥараСоло-

монтүүлүгэркөстөн,энМиигиттэнтугудакөрдөспүтүҥиһин,
Минэйиэхэонубарытынбиэриэмдиэнэрэннэрбитэ.Онуоха
Соломон,үтүмэнүгүсахсааннаахноруотунсөпкөсалайарту-
һугар,Таҥараттан,атынтугудабуолбакка,муударайөйүкөр-
дөспүтэ.АйыыТойонкиниэхээппитэ:«Энбэйэҕэруһунолоҕу,
баайы-дуолу,өстөөхтөрүҥөлөллөрүндакөрдөспөккө,сөптөөхтүк
дьүүллүүртуһугар,муудараһы,мындырөйүкөрдөөбүтүҥиһин,
көрдөспүккүнтолоруом.Минэйиэхэөркөнөйү,муударайсүрэҕи
биэрэбин.Энкөрдөспөтөхбаайгын-дуолгун,албанааккынэмиэ
бэлэхтиибин,ононолоҕуҥусталаахтуоратыгарбиирдаыраах-
тааҕыэйиэхэтэҥнэһиэсуоҕа.АҕаҥДавидтуйаҕынхатаран,Мин
суолбунансылдьар,барыыйыыбын-кэрдиибин,кэриэспинто-
лорорбуоллаххына,Минэйиэхэөссөуһунүйэнибэлэхтиэҕим».
БиирдэСоломоныраахтааҕыгаиккидьахтарбииркыһылоҕону

көтөхпүтүнэн,мөккүөрдэринбыһаартара,кэлбиттэрэ.Иккиэн
тэҥҥэ:«Буоҕомиэнэбуолар»,–дэһэллэрэ.Соломонкимкыр-
дьыгыэтэринбилээри,оҕонуболотунаниккигынабыһаохсон,
иккиэннэригэраҥаардаанбиэрэллэригэрдьаһайбыта.Дьиҥэр,
оҕонуөлөрөрсанаатасуоҕа,кинилэритургутанкөрөөрүитинник
эппитэ.Онуохабиирдэстэрэөһүөннээхтик:«Быһаохсонкэбиһиҥ,
хайабытыгардатиксибэтин!»–диэнкыбдьыгыраабыта.Иккиһэ
үөгүлүүтүспүтэ:«Суох,оҕобункиниэхэбиэриҥ,өлөрүмэҥэрэ!»
ИтикурдукСоломоноҕоийэтэкимбуоларынбилбитэ:дьиҥнээх

ийэоҕотунөлөртөрүөнкэриэтэтуоракиһиэхэбукатынбиэриэҕэ.

3 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 3:5‑28 
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Таҥарахрама

аҥараДавидыраахтааҕыгакиниуолаСоломонАйыы
Тойонкилбиэннээхсыдьаайасатыылаабытхрамынту-

туохтааҕынтуһунанэппитэ.
Соломон,АйыыТойонсоруйбутунтолорон,Киниэхэанаан

үтүөкэнбэйэлээххрамытуппута.Храмисэркинэбарытакы-
һылкөмүһүнэнбүрүллүбүтбуолан,лампаадауотугарбииркэм
күлүмнээн,сандааранкөстөрө.ХрамыэргийэСоломонтаас
эркиннээхолбуортуттарбыта.Тиэргэҥҥэ,сиэртибэбэриллэр
сүөһүнүсууйаргаанаан,уонулаханалтанолгуйутуруорбуттара.
Бииролгуй,барыларыттанулаханнара,уониккиалтаноҕусүр-
дүгэртурара.Онноаҕабыыттарсууналлара.Тиэргэҥҥэулахан
алтансиэртибэнньикбаара.Храмкэстылковчегаранаммыт,
бүтүннүүырааскыһылкөмүһүнэнбүрүллүбүтСибэтиэйтэн
Сибэтиэйдиэнааттанархостооҕо.Бутүгэххосбэтэрээөттүгэр
фимиамуматылларкыһылкөмүссиэртибэнньигэбаара.Онно
оливамастаноҥоһулланбаран,таһынанкыһылкөмүһүнэнбү-
рүллүбүтиккиулаханхерувимаанньалтурара.Херувимнарсүүнэ
улаханбуоланнар,бииркынаттарынанэркинитаарыйан,оттон
иккистэринэнбэйэ-бэйэлэриндаҕайсантураллара.
Храмэркинэбарытахерувимнары,пальмалабаатынуонна

тылланэрэрсибэккинидьүһүйэрлоһуоройуулааҕа.Муостата
эмиэбүтүннүүкыһылкөмүһүнэнбүрүллүбүтэтэ.

3 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 6:14‑36 
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Соломонсаҥахрамҥаүҥэр

рамсилигэсиппитигэраҕабыыттарТаҥаракэстылын
ковчегынаҕалан,СибэтиэйтэнСибэтиэйдиэнаатта-

нартүгэххоскотуруорбуттара.ОнноТаҥараүрдүкүүлэһитит-
тэнуратыатынкимдакиирэркыаҕасуоҕа:бэлкини,үрдүкү
аҕабыыт,бэйэтэуоннаноруотАйыыТойониннигэроҥорбут
аньыытын-буруйуниһинсиэртибэбиэрээри,сылгабиирдээрэ
киирэрэ.СибэтиэйтэнСибэтиэйхоскокиирэраанулаханбыыс
таҥаһынансабыллантурара.
Кэстылковчегынхрамҥакиллэрэнбаран,аҕабыыттарырыа-

һыттарыкыттабииргэТаҥараҕаайхалырыатыныллаандоллоһуп-
путтарыгарАйыыТойонбылыккакуустаранБэйэтинэнтиийэн
кэлбитэ,храмиһигэрТаҥаракэрэмэнкилбиэнэсатыылаабыта.
ОнуохаСоломонноруотиннигэртахсансиэртибэнньикаттыгар
кэлбитэуоннаиккиилиитинхаллаандиэкиөрөуунантуран
эппитэ:«Оо,АйыыТойон,ИзраильТаҥарата!Үөһэхаллааҥҥа
да,алларасиргэдаЭйиэхэхолоонноохкимдасуох.Энбиһиэ-
хээппиткэстылгынөрүүөйдүү-саныысылдьаҕын,эйиэхэис
сүрэхтэриттэнүлэлииркулуттаргараһыныгастыксыһыаннаһа-
ҕын.Кырдьыкдаҕаны,АйыыТаҥарасиргэхайдахолоруоҕай?
БэлхаллааннархаллааннараЭйигин,улууТаҥараны,батарар
кыахтарасуохэбээт,эгэбуминтуппутхрамымЭйиэхэсөпбуо-
луодуо?Олдабуоллар,АйыыТойонТаҥарам,кулутуҥүҥэрин,
Эйигиттэнкөрдөһөрүниһит.Оо,иһитдуукулутуҥЭйигин
ыҥырарын,Эйигиттэнааттаһарын.Бухрам–Эн„МаннаМин
Аатымиҥиэҕэ“диэнэппитдьиэҥ–күннэри-түүннэриЭнха-
раҕыҥдалыгартуруохтун;кулутуҥЭйигиттэнбухрамтуһугар
көрдөһөрүн-ааттаһарыниһит.Кулуккунмиигинуоннаноруок-
кун–Израильноруотун–кыттаөрүүбииргэбуол,итиэннэ
Эйигинхаһандаыҥырбыппытиһин,биһигиүҥэрбитиниһит».

3 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 8:3‑11, 22‑52 
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СоломонуоннаСавасарыыссата

авейдарсарыыссаларынсаарыстыбатаырыых-ыраахсо-
ҕуруудойдугабаара.Соломонаар-сааргааатырбытын,

АйыыТойонтуһугаролусэлбэхүтүөнү-өҥөнүоҥорбутунистэн,
Савасарыыссатаыраахтааҕынытаабырынтаайтарантургутан
көрөөрү,киниүрдүкаатынааттаануһунсындалҕаннаахайаҥ-
ҥатуруммута.Иерусалимҥабарарыгарсарыыссабаай-талым
кэһиибастыҥын,үчүгэйсыттаахарыыны,баһаамэлбэхкыһыл
көмүһү,күндүтааһы,тэбиэннэригэрындыаҕынанынданбарбы-
та.Дьэонон,охкурдукоҥостонтиийэн,Соломонукыттатугу
кэпсэтиэн-ипсэтиэнбаҕарбытынбарытындуоһуйакэпсэппитэ.
Соломонкиниыйытыгарбарытыгархоруйдаабыта,ыраахтааҕы
билбэтэҕэ-көрбөтөҕөдиэнтуохдасуохбуолбута.
СавасарыыссатаСоломонмуударайөйүнис-иһиттэнбэрки-

һии,сөҕө-махтайасанаабыта.Ыраахтааҕытуппутулууканнаах
уораҕайа,баай-талымаһа-үөлэ,кулуттарындьиэлэрэ-уоттара,
талыы-талбатаҥастаахкыраһыабайчаҕардара,арыгыкутааччы-
ларауоннаАйыыТойонхрамыгарбүтүннүүуматансиэртибэлиир
бэлэҕэ-туһаҕабарытакиһиэрэсөҕүөн-махтайыанкурдуга.Онон
сарыыссаулаханныкдолгуйантуран,ыраахтааҕыгаэппитэ:«Эн
хайдахтаахкурдуктыйыс-чэгиэнөйдөөххүн,төһөлөөхэлбэҕи
оҥорбуккун-ситиспиккинминөссөдойдубарсылдьанистэрим.
Урут,этхарахпынанкөрөиликпинэ,минонусоччокырдьык-
тамматэтим.Онтумбаарааҥаарындаистибэккэ-билбэккэсыл-
дьыбытэбиппин.Энмиэхэкэпсииллэринээҕэрбыданмуударай
өйдөөх,быданбаайкиһиэбиккин.Дьоллоох-соргулаахдаэбиттэр
буэндьонуҥ-сэргэҥ,үлэһиттэриҥ:өрүүэйигинкыттабииргэ
сылдьанэнүүннээх-тэһииннээхүтүөтылгын-өскүнистэллэр!
Оо,алгысбуолуохтунЭйигинүтүөкэннээхкөҥүлүнэнИзраиль
бүрүстүөлүгэролордубутАйыыТойоҥҥо,энТаҥараҕар!Израилы
уостубаттапталынантаптыырАйыыТойонэйигин,норуотун
көнөтүкдьүүллэтээри,кырдьыгыкөрдүндиэнтуруорбутэбит».
КиниСоломоҥҥасүүссүүрбэталанткыһылкөмүһү,баһаамэлбэх
дыргылсыттаахарыыныуоннакүндүтааһыбэлэхтээбитэ.Сава
сарыыссатаСоломоныраахтааҕыгабиэрбитинсаҕаэлбэхкүн-
дүарыыИерусалимҥаурутхаһандааҕалыллаилигэ.Соломон
киниэхээмиэөлгөмбэлэҕи:сарыыссатугубаҕара-сөбүлүүкөр-
бүтүн–барытын,биэрбитэ.ДьэолкэннэСавасарыыссататуох
баарарыалдьыттарын-чаҕардарынкыттадойдутугартөннүбүтэ.

3 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 10:1‑13 
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СоломонТаҥараттантэйиитэ

рамтуттарасылдьарСоломоныраахтааҕыгаАйыыТаҥа-
раэппитэ:«ӨскөтүнМинсокуоннарбын,ыйыыларбын

тутуһар,кэриэстэрбинбарытынтолорорбуоллаххына,энаҕаҕар
Давидкаэрэннэрбитимкурдук,МинИзраильуолаттарынкытта
бииргэолоруомуоннаноруоппун–Израильноруотун–хаһан
дахаалларыамсуоҕа».ДьэолиһинСоломонТаҥаракэриэстэрин
иссүрэҕиттэнкыһаллантурантолороро.
Онтонылаүгүссылааспыта.Хомойуохиһин,Соломонкырдьар

сааһыгарТаҥаратыттануламтэйдэртэйэнбарбыта. Киниэлбэх
омукдьахтаракэргэннээҕэ,олортыыннаахТаҥараныбилбэт
буолан,эмэгэттаҥараларгасүгүрүйэллэрэ.Ыраахтааҕы,омук
кэргэттэрэуккуйалларынылынан,бэйэтээмиэсыыйа-баайа
эмэгэттэргэүҥэр-сүктэридэлэммитэ,кинилэргэсиэртибэн-
ньиктуппута.
Таҥараатынсымыйатаҥараларгасүгүрүйэрибоппутунүрдү-

нэн,СоломонАйыыТойоноэппитинтолорбокко,киниэхэикки
төгүлилэкөстүбүтАйыыТойонуттанкиэрхайыспыта.Олиһин
ТаҥараСоломоҥҥауордайанэппитэ:«Минкэстылбын,эйиэхэ
биэрбитыйыыбын-кэрдиибинкэһэҥҥин,бэйэлээхбэйэҥдыба-
рыаскаритинникбыһыыны-майгыныүөскэппитиҥиһин,Мин
эйигиттэнсаарыстыбаҕынбылдьаанылан,кулуккарбиэриэҕим.
ОлгынанбаранаҕаҕынДавидысанаан,бэйэҕиттэнбуолбакка,
уолгуттанбылдьыаҕым.Саарыстыбаҕынбарытынбылдьыам
суоҕа–кулутумДавид уоннаБэйэмталбытИерусалимымту-
һугар,уолгарбиираҕаууһунхаалларыаҕым».
Итиэппитэбарытатуолбута.Ыраахтааҕыыараньыытынсо-

дулугардойдуиккиаҥыыарахсыбыта,онтонылаолохтоохтор
бэйэ-бэйэлэринкыттаатааннаһан,иирсэн-харсанбарбыттара.

3 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 6:12‑13; 11:1‑13 
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Саарыстыбаиккиаҥыыхайдыыта

ар-сааргааатырбытИзраильсаарыстыбата120эрэсылтурбу-
та:Саул,ДавидуоннаСоломонтүөртуоннуусылыраахтаа-

ҕылаабыттара.Соломонөлбүтүнкэннэ,дойдуиккиаҥыыИзраиль
уоннаИудеясаарыстыбаларыгархайдыбыта.Олманныкбуолбу-
та.ӨлбүтыраахтааҕыларынСоломонуолунРовоамыбүрүстүөлгэ
олордоору,ИзраильноруотабүттүүнэСихемҥэмустубута.Түмсүбүт
дьонРовоамҥакэлэн:«Аҕаҥбиһиэхэолусыараханүлэниүлэлэтэр
этэ.Буыарбаттыкпытынчэпчэттэргин,биһигибукабарыэйиэхэ
сулууспалыаэтибит»,–диэбиттэрэ.
Ровоамурутаҕатабаарыттандыбарыаскасулууспалаабытытык

кырдьаҕастарыкыттасүбэлэспитэ.Олорыраахтааҕыгаэппиттэрэ:
«Өскөтүнэнбүгүнбуноруоккаүтүөнүоҥордоххуна,көрдөһүүлэрин
толоронсанааларынтаптаххына,кинилэрүйэ-саастухарыэйиэхэ
кулутбуолуохтара».ОлгынанбаранРовоамкырдьаҕастарсүбэлэ-
рин-амаларынаахайбакка,бэйэтинбараллаасаастаахтарын,бииргэ
улааппытэдэрдьонун,этиитинылыммыта.Эдэрдэркиниэхэолох
түктэринисүбэлээбиттэрэ:«Энитиноруоккаминылгынчыкыйам
аҕамөттүгүнээҕэрсуон,ононкиниэһиэхэыарбаттыгысүктэр-
битэбитбуоллаҕына,минолсүгэһэргитинөссөыаратанбиэриэм;
аҕамкымньыылаабытэбитбуоллаҕына,минэһигинисүлүһүннээх
ооҕуйдарынансордуомдиэнэтиэхтээххин»,–диэбиттэрэ.
ИзраильноруотаИаковуониккиуолуттантөрүттээхуоникки

уускаарахсара.Саҥаыраахтааҕыоруомаһыортотунантыллас-
пытынистээт,дьонРовоамкинилэркөрдөһүүлэринтолорортон
аккаастаммытынөйдөөбүттэрэ.Ононэрэйэрдэтинэкиниттэнтус-
паарахсан,бэйэлэригэратыныраахтааҕыныИеровоамы,Ровоам
утарсааччытын,талбыттара.БусаҥасаарыстыбаЫтыкСуруйууга
Израильсаарыстыбатадиэнааттанар.Израильхотуөттүгэрсытарын
иһин,кининиатынныкөссөХотугусаарыстыбадиэнааттыыллар.
КиинкуоратамаҥнайСихем,онтонФирцаэтэ,кэлинСамария
буолбута.Израильсаарыстыбата200-тэнтахсасылтурбута,онтон
биһигиэрабытбуолуо721сылиннинэбусаарыстыбаныАссирия
ыраахтааҕытаСалманассарсамнарбыта.
СоломонуолугарРовоамҥаИудаууһункыттаолохаҕыйахах-

сааннаахВениаминууһаэрэбэриниилээххааланнар,Иудасаарыс-
тыбатынүөскэппиттэрэ.Израильтансоҕуруудиэкисытарбуолан,
кининиСоҕурууҥҥусаарыстыбадиэнааттыыллара.Киинкуората
Иерусалимэтэ.ҮсаҥаарүйэустататурбутИудеясаарыстыбатын
Христостөрүөн586сылиннинэВавилонсэриитэсуулларбыта.

3 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 12 
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Иуда–Соҕурууҥҥусаарыстыба

уда,эбэтэр,Соҕурууҥҥусаарыстыба,үсаҥаарүйэкэриҥэ
турбута.Кини,Хотугусаарыстыбасамныбытынкэннэ,135

сылбуоланбаранэстибитэ.Соҕурууҥҥусаарыстыбаныбарыта
20ыраахтааҕысалайасылдьыбыта:Ровоам,Авия,Аса,Иосафат,
Иорам,Охозия,Гофолиясарыысса,Иоас,Амасия,Озия(Аза-
рия),Иоафам,Ахаз,Езекия,Манассия,Амон,Иосия,Иоахаз,
Иоаким,ИехонияуоннаСедекия.
ТөһөдасоҕурууҥҥуыраахтааҕыларАйыыТойонтонтэйэн

эмэгэккэсүгүрүйбүттэрин,аньыыны-буруйуоҥорбуттарыниһин,
сорохтородьиҥнээхТаҥараҕабэриниилээххаалбыттара.Холо-
бура,ЕзекияуоннаИосиясалайалларынсаҕана,Соҕурууҥҥу
саарыстыбатүлүкуутуттануһуктасылдьыбыта:буыраахтаа-
ҕыларэмэгэттаҥараларгаанаммытхрамнарысуулларбыттара,
норуотуТаҥара тылынытыктыырга,киртэн-дьайтантэйэн
Таҥарасокуоннарын,кэриэстэрин,ыйыыларын-кэрдиилэрин,
сиэрдэрин-туомнарынтутуһаргаыҥырбыттара.
ИудасаарыстыбатаИзраильсаарыстыбатынааҕаралтатөгүл

аҕыйахкиһилээҕэ.Атынноруоттаргатэҥнээтэххэ,буолохкы-
ракыйсаарыстыбаларэтилэр.Төһөдабэйэ-бэйэлэринкыттасэ-
риилэстэллэр,кинилэрсүрүнөстөөхтөрүнэнтыыннаахТаҥараны
билбэтомуктарбуолаллара:хоту–Сирия(Арам),илин–Ассирия
уоннаВавилонкүүстээхсудаарыстыбалара,соҕуруулуу-арҕаа–
филистимляннар,соҕуруулуу-илин–моавитяннар.
ИудалаахИзраильурут,АйыыТойоҥҥобэриниилээхэрдэх-

тэринэ,ханныкдаулуукыргыһыыттанкыайыылаахтахсаллара,
онтонхайакүнноруоттуун-ыраахтааҕылыынаньыыга-хараҕа
ыбылыылларыахтарыттанхотторорааккабарбыттара–Айыы
Тойонкинилэриүтүргэннээхөстөөхилиитигэрбиэрэнуодьу-
ганныырбуолбута.

3 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 12; ИК КИС СО КУ ОН 32:10 
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Израиль–Хотугусаарыстыба

усаарыстыбаиккисүүстэнтахсасылтурбута.Бүрүстүөлгэ
барытауонтоҕусыраахтааҕыолорбута:Иеровоам,Нават,

Вааса,Ила,Замврий,Амврий,Ахав,Охозия,Иорам,Ииуй,Иоахаз,
Иоас,ИеровоамII,Захария,Селлум,Менаим,Факия,Факейуон-
наОсия.Бусаарыстыбакэмигэрэлбэххаантохтубута.Израиль
тиһигинбыспакка,Иудасаарыстыбатынуоннаатынноруоттары
кыттасэриилэһэнтахсара.Ыраахтааҕылары,былаасбылдьаһан,
уолаттараэбэтэратынчугасдьоннороөлөртүүллэрэ,онтонаны
олорбэйэлэрэ,ыраахтааҕыбуолаат,туорадьонилиититтэнсуорума
суолланаллара.ОнонХотугусаарыстыбаҕабарытатоҕусдинастия
солбуллубута.ОттонСоҕурууҥҥусаарыстыбаныкуруутунбиир
династия–Давидыраахтааҕыууһа–салайбыта.
Хотугусаарыстыбаыраахтааҕыларатосту-туорабыһыыланан,

АйыыТойонсөпсөөбөтүноҥороллоро.КинилэрТаҥарасуолуттан
туораан,АйыыТойоҥҥоитэҕэлисиргэ-буоргатэпсибиттэрэ,онон
салайарсаарыстыбаларынсиэрэ-майгытасатарыйан,дьонбука
барыэмэгэккэүҥэн-сүктэнбарбыттара.Нэгэйбыһыылааххотугу
ыраахтааҕыларноруотубүттүүнүнаньыыгаанньыбыттара.Норуот
өссөбастакыыраахтааҕыИеровоамсаҕаттанэмэгэккэсүгүрүйэр
идэлэммитэ.Олманныкбуолбута.БиирдэИеровоамыраахтааҕы:
«СаарыстыбамДавидууһугартиксиэнсөп,–диисанаабыта.–Но-
руотАйыыТойонхрамыгарсиэртибэбиэрэИерусалимҥаитикурдук
баратурарбуоллаҕына,бэртсоторусүрэҕэ-быараИудеяыраах-
тааҕытыгарРовоамҥатардыһыаҕа.Оччоҕомиигинөлөрөнбаран,
бэйэлэриныраахтааҕыларыгарРовоамҥатөннүөхтэрэ».Ононкини
иккикыһылкөмүстарбыйаҕыоҥорторонбаран,норуоккаэппитэ:
«Иерусалимҥабараргытаныэһиэхэолохнаадатасуох.Израиль,көрөн
кэбис:эйигинЕгипетсириттэнсирдээнтаһаарбыттаҥараларыҥбу
тураллар».ИнньэгынанбииртарбыйаҕыВефильгэ,иккиһинДан
диэнсиргэтуруортарбыта.Дьэонтоныланоруотаньыыга-хараҕа
охтубута:кыһылкөмүстарбыйахтаргасүгүрүйэллэринтаһынан,
өссөВаалдиэнэмэгэттаҥараҕаүҥэр-сүктэрбуолбуттара.
ОлсаҕанаИзраильсаарыстыбатыгарТаҥарапророгаАхияолор-

бута.АхияИеровоамыуоннакинисаарыстыбатынутаран,маннык
төлкөлөөбүтэ:«АйыыТойон,ИзраильТаҥарата,этэр:эн,Миигин
кыйахаан,атынтаҥаралары,эмэгэттэри,оҥоһуннуҥ,Миигиттэн
аккаастанаҥҥын,уруккуыраахтааҕылартанбарыларыттансүөргүтүк
быһыыланныҥ.ОнонМинИеровоамууһугараанасуохалдьархайы
ааҥнатыам».БарытаТаҥараэппитинкурдукбуолбута.

3 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 12; 14 
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Илияпророк

ыллараастарааһан,ыраахтааҕыларбииртэнбиирсол-
буйсаниспиттэрэ.ДьэонтонИзраильбүрүстүөлүгэр

ыраахтааҕылартанбиирсаамайнэгэйдэрэАхаволорбута.Кини
ойоҕоИезавельтыыннаахТаҥараныитэҕэйбэтомукдьахтара
этэ.ИезавельАхавыэмэгэккэсүгүрүйэргэуккуйан,Ваалтаҥа-
раҕахрамтуттарбыта.Онносөпбуолбакка,дьиҥнээхТаҥараҕа
бэриниилээхдьонуөлөрөргө-өһөрөргөдьулуспута.
АхавыраахтааҕылыыркэмигэрИзраильгаТаҥараэрэллээх

пророгаИлияолорбута,кинибардьонуТаҥараҕаэргиллэргэ
ыҥырара.ОлсаҕанаИзраильноруотаАйыыТойонсуолуттан
туораан,эмэгэккэүҥэр-сүктэрсүөргүидэлэммиткэмээтэ.Ити
иһинТаҥараизраильтяннарынакаастаабыта:Илияпророктыла
туолан,Израильсиригэрүсаҥаарсылардахтүспэккэ,уоткураан
турбута.АйыыТойонИлияны,Ахавсойуолууруттанкүрэтэн,
үрүйэаттынааҕыиччитэхсиргэсаһыарбыта.Таҥаракиниэхэ
суордарыыытан,киэһэлээхсарсыардакилиэп,эт тиксэрэрэ,
оттонутаҕынИлияүрүйэуутуттаниһэнханнарара.

3 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 16:29 – 17:6 
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Огдообоуолунтилиннэрии

лияүрүйэтэуоланкумаҕынанкөрбүтүгэрТаҥаракинини
СидонСарептатыгаролоророгдоободьахтардьиэтигэр

ыыппыта.Илияоннотиийэн,дьиэлээхдьахтартануу,килиэп
көрдөөбүтэ.Огдообокыракыйуолчаанынкыттаолороро,ки-
нилэрбыстардьадаҥыэтилэр.Биирытысбурдуктан,купсуун
түгэҕэрордонхаалбыткыраарыысыыһыттанордуктуохтарада
суоҕа.ДьахтаркыһалҕатынкэпсээбитигэрИлия:«Куттаныма.
АйыыТойонсиргэардаҕытүһэриэрдиэри,уһааккарбурдугуҥ,
купсууҥҥарарыыҥбүтүөсуоҕа»,–диэнсанаатынкөтөхпүтэ.
ИлияогдоободьиэтигэролохсуйбутугарАйыыТойондьикти-

ниоҥорбута:кинилэрхаскүнаайыкилиэпбуһарыналларада,
пророкэппитинкурдук,арыылаахбурдуктаракөҕүрээбэтэҕэ.
Арайбиирдэдьахтаркыракыйуолчаанаэмискэыалдьан,

өлөнхаалбыта.Дириҥаһыыгаылларбытийэ,Таҥарамиигин
аньыым-харамиһиннакаастаатаҕадиисанаан,өлбүтоҕотункөтөх-
пүтүнэн,ытыы-ытыыпророккатиийбитэ.ОнуохаИлия:«Уолгун
аҕалэрэ»,–диэнбаран,өлбүтоҕонуийэтинилиититтэнылан,
бэйэтинхоһугарилдьэкиирбитэ.Уоннаоҕонуороҥҥосытыаран
баран,АйыыТойоҥҥоүҥпүтэ:«АйыыТойонТаҥарам!АмаЭн
бумиигиндьиэтигэролордубутүтүөсанаалаахогдообосоҕотох
уолун,сүрэҕинытарҕатын,быарынтулаайаҕын,өлөрөҥҥүн,
киниэхэкуһаҕаныоҥоруоҥдуо?»Итиэннэуолгаүстэтөҥкөйө
түһэнбаран,Таҥараҕа:«АйыыТойонТаҥарам!Буоҕодууһата
төннүөхтүн»,–диэбитэ.АйыыТойон,бэриниилээхпророгун
көрдөһүүтүнылынан,оҕонусоннотилиннэрбитэ.ОнонИлия:
«Көрэрэ,уолуҥтыыннаах!»–диэбитинэнуолчааныийэтигэр
таһааранбиэрбитэ.Дьахтар,атаҕасирибилбэтбуолаүөрэн-кө-
төн,дьоллонон,пророккаэппитэ:«ЭндьиҥнээхТаҥаракиһитэ
буоларгынминбүгүндьэтолорубиллэҕим.Эйигиндьиҥчахчы
АйыыТойонэтитэрэбит».

3 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 17:7‑24 



191



192

ИлияуоннаВаалпророктара

иирдэАйыыТойонИлияныАхавыраахтааҕыгаыытан,
Ваалэмэгэтуоннадаатынсымыйатаҥараларпророктарын

кыттабииргэноруотубүттүүнүнКармилхайатыгармунньарыгар
эппитэ.Ыраахтааҕыонутолорондьонубарытынмуспутункэннэ,
Илияноруоккатуһаайанэппитэ:«Хаһааҥҥадиэрииэрэҥ-саараҥ
сылдьаарыгынаҕытый?ӨскөтүнАйыыТойондьиҥнээхТаҥараэбит
буоллаҕына,эһигиКининибатыһыҥ,оттонВаалэбитбуоллаҕына,
Ваалыбатыһыҥ!»Пророккакимдатугудахардарбатаҕа.Онуоха
Илияэппитэ:«АйыыТойонсуос-соҕотохордонхаалбытпророга
буминтурабын,оттонВаалтүөртсүүсбиэсуонпророктаах.Онон
минэтиимманнык:биһиэхэиккитарбыйаҕыбиэрдиннэр,Ваал
пророктараонтонбииринталанылан,иккигынааҥаардаанбаран
хардаҕасүөһэуурдуннар,олэрээриумаппатыннар;минэмиэиккис
тарбыйаҕыбэлэмнээнмасүөһэууруом,олгынанбарануматыам
суоҕа.Дьэуоннаэһигибэйэҕиттаҥараҕытыныҥырыҥ,минэмиэ
АйыыТойонТаҥарабыныҥырыам.Кинилэртэнхайаларабусиэр-
тибэуотунуматарда,олдьиҥнээхТаҥараэбитдиэнбуолуоҕа».
Норуотсөбүлэммитэ.
Ваалпророктаратарбыйахтарынчохчоломмутхардаҕасүрдүгэр

ууранбаран:«Оо,Ваал!Биһигинииһит!»–дии-дии,хаһыытаада
хаһыытаабуолбуттара.Олкурдукуһункүнүбыһа,ииримтийиэх-
тэригэрдиэри,үөгүлэспиттэрэда,хардабиллибэтэҕэ.ОнуохаИлия
норуотубэйэтигэрыҥырбыта.Барытиийэнкэлбиттэригэркини
Израильуониккиууһунахсаанынануониккитааһыылансиэр-
тибэнньикоҥорбута,оннохардаҕаһытэлгэтэнбаран,тарбыйаҕы
иккигынааҥаардаанмасүрдүгэруурбута.Онтон,тулахаһыллыбыт
оҥкучахтуолуордиэри,сиэртибэнньиккэүстөгүлтүөртүүсолууруу
куттарбыта.ДьэолкэннэАйыыТаҥараҕаүҥпүтэ:«АйыыТойонум,
Авраам,ИсаакуоннаИзраильТаҥарата!ИзраильгабиирэрэТаҥа-
ра–Энбааргын,минЭнкулутуҥбуоларбын,барытынЭнэтэргинэн
оҥорбуппунбүгүнбукабарыбилиэхтиннэр.Иһитмиигин,Айыы
Тойон,оо,иһитмиигин!Эн,АйыыТойон,дьиҥнээхТаҥарабуолар-
гын,кинилэрсүрэхтэринБэйэҕэрэргитэргинбуноруотбилиэхтин!»
АйыыТойонпророгунтылынсонноистэн,халлаантануотуһууран
түһэн,сиэртибэни,маһыуоннатулабаартааһыбарытынумаппыта,
бэлоҥкучахуутункыттамэлиппитэ.Онукөрөн,букабарысөһүр-
гэстээнтуран:«АйыыТойондьиҥнээхТаҥара,АйыыТойондьиҥ-
нээхТаҥара!»–диэнсаҥааллайбыттара.ИтикурдукАйыыТойон
соҕотохТаҥарабуоларынбардьоҥҥоитэҕэтиилээхтиккөрдөрбүтэ,
ононВаалпророктарынсымыйалараарыллантахсыбыта.

3 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 18:18‑39 
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Дьиктиуууоннадьиктиарыы

йыыТаҥараЕлисейи,Илиякөмөлөһөөччүтүн,улуупророк
гынаүүннэрэнтаһааран,норуоккабэртэлбэхдьиктини

оҥорторбута.БиирдэЕлисейИерихоҥҥасырыттаҕына,куорат
олохтоохторокэлэннэр:«Куораппытбэртсиргэтурарэрээри,
уубуткуһаҕанбуолан,үүнүүнүолохкыайанылбаппыт»,–диэн
кэпсээбиттэрэ.Онуохапророкуруткимдатуттубатахсаҥаиһитин
көрдөөнылан,олтүгэҕэркыратуускуттарбыта.Итиэннэиһитин
туппутунануубаһарсирдэригэртиийэнтууһунуугаыһанбаран,
мантанылауугутАйыыТойонтылынхотучэбдигириэ,ононбу
ууттансылтаанөлүү-сүтүү,буомурууанысуохбуолуодиэбитэ.
Кырдьык,ситикэмтэнылаиһэруулараырааһыранхаалбыта.
Оттон биирдэ Елисейгэ огдообо дьахтар тиийэн кэлэн,

ытыы-ытыы,ыаркыһалҕаҕакыһарыйтарбытынкэпсээбитэ.
Кэргэнэөлүөҕүттэнэстибэтиэскэ-күүскэкиирэнхаалан,иэс-
тээхкиһилэрэкинииккиуолункулутоҥостордуусанаммыт.
Елисейаҥаардамийэҕэкөмөлөһүөнбаҕаран:«Этэрэ,дьиэҕэр
туохтааххыный?Туохаһылыктааххыный?»–диэныйыппыта.
Дьахтар:«Купсууннаахарыыттануратыайаххамсатарбыттуох-
путдасуох»,–диэнхардарбыта.Онуохапророк:«Ыалларгын
барыларынкэрийэсылдьан,кураанахиһиттэринкөрдөөныл,–
диэбитэ.–Уоннаааҥҥытынхатананолорон,уолаттаргынкытта
олкураанахиһиттэргэбэйэҥкупсууҥҥуттанарыытакутаттаа.
Туолбутиһиккинтуспаууранис».
Дьахтардьиэтигэртиийэн,Елисейэппитинтолорбута.Ыал-

ларыттанкупсууннарын,олгуйдарынуларсанылбытауонна
дьиэтинаанынхатананбаран,уолаттарынкөмөлөһүннэрэн,
билибэйэтинарыытынкураанахиһиттэргэкутаттаанбарбы-
та.Баһаамэлбэхкупсуунутолорбуттарынкэннэ,уолуттанөссө
биириһитикөрдөөбүтэ,онууолаиһиппититинэнбүттэдиэн
хардарбыта.Арайоннокөрбүтэ,бэйэтинкупсуунугарбаарарыы-
таэмиэуостанхаалбытэтэ.
Огдоободьахтартөннөнкэлэн,итибуолбутдьиктиникэпсээ-

битигэрЕлисейкиниэхэ:«Баран,оларыыгынатыылаан,иэскин
төлөөнкэбис,–диэнсүбэлээбитэ.–Онтонорпутхарчыгытын
туттан,оҕолоргункыттаолоруоҥ».

4 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 2:19‑22; 4:1‑7 
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СириясэриитинтойоноНееман

ириясэриитинтойоноНеемандиэнкиһиэтэ.Буноруок-
какиэҥникбиллэр,ытыктанарбуойунбиирдэараҥдиэн

амырыыныарыыгаылларбыта.
ИзраильтяннарыкыттакыргыһыыкэмигэрСириясэрииһит-

тэригэрбилиэнтүбэспитбииркыракыысНееманкэргэнигэр
чаҕарбуолбута.БукыысчаанАйыыТойонпророгаЕлисейэлбэх
дьиктиниоҥорбутунбилэрбуолан,хотунугар:«Оо,тойонумСа-
марияҕаолорорпророккабарасылдьарабуоллар,пророккинини
араҥыарыыттанүтүөрдэнкэбиһиээтэ»,–диэбитэ.Нееманону
истэн,ыраахтааҕытыгартиийэн,чаҕаркыыстугуэппитинкэп-
сээнбиэрбитэ.ОнуохаСирияыраахтааҕытаНеемаҥҥа:«Кытаат,
Израильгабараоҕус,минИзраильыраахтааҕытыгарэйигинэн
сурукыытыам»,–диитүспүтэ.
Нееман,кэргэнинкыттабырастыылаһанбаран,Израильси-

ригэрайаннаабыта.Ыраахтааҕыга тиийэн, тойонунсуругун
туттарбыта.Онно:«Бусуругубиэрэнтуран,минэйиэхэ,араҥ
ыарыыттанүтүөрдэриҥтуһугар, үлэһиппинНееманыыыта-
бын»,–диэнсурулубутэтэ.Израильыраахтааҕытасуругуааҕан
баран,кыыһырбытуоҕартаҥаһынхайатардыммыта: «Тугуй,
миндьонуөлөрөр-тилиннэрэрТаҥараүһүбүндуо?Тоҕокини
миэхэараҥыарыылаахкиһиниүтүөртдиэныытарый?Көрөҕүт
дии,собус-соруйанөстөһөрсылтахкөрдүүр!»
ИтиниистибитЕлисей,ыраахтааҕыгачаҕарыныытан:«Та-

ҥаскынтоҕохайытатыытынныҥ?Олкиһинимиэхэыытээ,
Израильгапророкбаарынкэлэнбиллин»,–диэнилдьиттээбитэ.

4 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 5:1‑8 
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Нееманүтүөрүүтэ

ееманколесницананкэлэн,Елисейдьиэтинааныгартох-
тоонтурбута.Онночаҕаркиһикиниэхэутарытахсан:

«БаранИорданөрүскэсэттэтөгүлсуун,оччоҕоэтиҥ-хааныҥ
чэбдигириэ,ырааһыранхаалыаүһү»,–диэнтойонунилдьитин
тиэрдибитэ.Нееманонуолусөһүргэнэистибитэ: «Минөссө
кининибэйэтэутарытахсыа,АйыыТойонТаҥаратынаатын
ааттаантуран,ыалдьарсирбэрилиитинууранараҥтанүтүөрдүө
диисанаабытым.Онтумханнабаарый?Дамаскөрүстэрэ–Авана
да,Фарфарда–Израильуутугараматиийбэттэрүһүдуо?Он-
нодасуунанырааһырыамсуоҕаэтэдуо?»Итиэннэулаханнык
кыыһыран,пророкдьиэтиттэнбаранхаалбыта.
Онуохакулуттаракэлэн:«Оо,аҕалаатараҕабыт,арайпророк

эйиэхэатынтуохэрэуратысуолталааҕыэппитбуоллун,амаону
толоруоҥсуоҕаэтэдуо?Оттонбилигинбаара-суоҕауугакиирэн
таҕыс,оччоҕоырааһырыаҥдиэтэдии»,–диэнааттаанбарбыт-
тара.ДьэонуохаНееманпророкэппитинтолороргобыһаарым-
мыта.КиниИордануутугарсэттэтөгүлкиирэн,чомполонон
тахсыбытыгар,арайиэдээннээхбааһасүтэн,этэкыраоҕоэтин
курдукып-ыраасбуолаоһонхаалбыта.
НееманТаҥаракиһитигэрЕлисейгэтөннөнтиийэн:«Сирбары

норуоттарыттанИзраильэрэАйыыТаҥараныбилэринминбүгүн
дьиҥчахчыөйдөөтүм.Букадиэнмиигиттэн,кулуккуттан,бу
бэлэҕиыл»,–диэбитэ.ТөһөдаНееманбиэрэсатаабытынүрдү-
нэн,Елисейбэлэхылартанкыккыраччыаккаастананкэбиспитэ.
Пророгукыттабырастыылаһатуран,Неемананыхаһандаатын
омуктартаҥараларыгарбэлэх-туһах,сиэртибэбиэриэмсуоҕа,
АйыыТойоҥҥоэрэбиэрэрбуолуомдиэнэрэннэрбитэ.

4 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 5:9‑17 
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Хараҕасуохбуолбутсэрииһиттэр

ирияИзраилыкыттасэриилэһэркэмигэрЕлисейөс-
төөхханансаһансылдьарынТаҥараттанбилэн,Израиль

ыраахтааҕытыгарэтэнбиэрэрэ.ОлиһинИзраильбииртэн-биир
кыайыыныситиһэрэ.Сирияыраахтааҕытаонтонулаханныкык-
саабыта,бэйэмбуойуннарымортолоругартаҥнарыахсытүөдүйдэ
диирсанааттантүүндаутуйбатбуолбута.Онуохабиирчаҕара
киниэхээппитэ:«Оо,күныраахтааҕы,биһигиортобутугархан-
ныкдатаҥнарыахсытсуох.ИтибарытаИзраильгаолорорсир
түннүгэЕлисейпророкоҥоруута,киниэнутуйархоскортугу
эппиккинкыттаыраахтааҕытыгаркэпсээнбиэрэр».
Елисейханныккуораккаолорорунбилэнбаран,Сирияыраах-

тааҕыта,пророгутуттаранылаары,онноулахансэрииниыыппыта.
Буойуннартүүнтиийэн,куоратыиилииэргийбиттэрэ.Өстөөх
чугаһаабытынбилэн,ЕлисейТаҥараттанкөрдөһөн:«Кинилэри
букабарыларынтугудакөрбөтоҥортоодуу»,–диэнүҥпүтэ.Ол
кэннэхарахтарынанолохкөрбөтбуоланхаалбытдьонубэйэтин
куоратыттанатынсиргэ,Хотугусаарыстыбакиинкуоратыгар
Самарияҕа,сирдээнилдьэбарбыта.Самарияҕакэлбиттэригэр
ЕлисейТаҥараттан:«АйыыТойон,буойуннархарахтарынарый,
көрөргын»,–диэнкөрдөспүтэ.АйыыТойонбуойуннархарахта-
рынүтүөрдүбүтэ.Арайүтүөрэнбаранкөрбүттэрэ,олохбукатын
чиэскидойдуга,Самарияҕа,кэлэнтуралларэбит.Сириясэрии-
һиттэрэкэлбиттэринкөрөн,ИзраильыраахтааҕытаЕлисейтэн:
«Аҕаккаам,арайкинилэрикырганкэбистэххэ?»–диэныйып-
пыта.ОнуохаЕлисейэппитэ: «Кэбис,өлөрүмэ.Кылыскынан
кыргыһанбилиэнылбытбуойуннаргын,ама,энөлөрөр-өһөрөр
этиҥдуо?Хатааһаталаа,килиэптэ,уутабиэр.Сэниэкиллэри-
нэн,утахтарынханнаранбаран,ыраахтааҕыларыгарбардын-
нар».Итиниистэн,ыраахтааҕыулаханэбиэттэрийбитэ,онно
буойуннарбарытото-ханааһаабыттара.Өлхабансэниэлэнэн
баран,ыраахтааҕыларыгартөннүбүттэрэ.ИтикэнниттэнСирия
сэриилэрэИзраильсиригэраныааҥнаанкиирбэтбуолбуттара.

4 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 6:8‑23 
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Иоасыраахтааҕыбуолар

хозияиудейдарыраахтааҕыларыттанбиирдэстэрээтэ.
Кинисэриигэөлбүтүгэрийэтэ,нэгэй,кырыктаахГофо-

лия,бэйэтэбүрүстүөлгэолороору,ыраахтааҕыаймаҕынбарытын
имириэһэргэсанаммыта.Онубилэн,ОхозиябалтаИосавеф
убайыноҕотунИоасдиэнааттаахкыракыйуолчааныбүөмсиргэ
кистээнкэбиспитэ,ононоҕотыыннааххаалбыта.Иосавефоҕону
АйыыТойонхрамыгаралтасылыбыһасаһыарансылдьыбыта.
ИтикэмустатаИудеяныГофолиясалайанолорбута.
Иоассэттэсааһынтуолбутугар,ИодайаҕабыытАйыыТойон

дьиэтигэртуохбаарбуойуннары,сэриитойотторун,хорохооттору,
ыраахтааҕыхарабылларынмунньанбаран,кинилэргэыраахтаа-
ҕыуолункөрдөрбүтэуоннабууолубүрүстүөлгэолордуоҕуҥдиэн
барыларынтылыгаркиллэрбитэ.Буойуннар,оҕонухарыстаан,
храмыиилиитурбуткэмнэригэрИодайаҕабыытуолчааныта-
һааран,төбөтүгэрыраахтааҕымэнньиэһинкэтэрдибитэуонна,
саарыстыбанысалайдындиэн,елейарыынанаҕаабыта.Бары
Иоаһыэҕэрдэлээн:«Ыраахтааҕытуругуруохтун!»–диэнүөгүлэс-
питтэрэ.Маныистэн,Израильноруотабүттүүнэүөрбүтэ-көппүтэ.
ОттонГофолияныөлөрөнкэбиспиттэрэ.
Эдэрыраахтааҕы,Иодайаҕабыыттакайарынтухары,Таҥара

тылыттантахсыбатэтэ.Улаатанбаран,киниТаҥарахрамыгар
туохалдьаммытын-кээһэммитинбарытынчөлүгэртүһэрэргэ
дьаһалбиэрбитэ.ОлэрээриИодайаҕабыытөлбүтүнкэннэ,Иоас,
куһаҕансүбэһиттэрдэнэн, тыыннаахТаҥараттануламтэйэн,
эмэгэттэргэүҥэн-сүктэн,АйыыТойонуутарыбарбыта.
БиирдэИоасИодайуолаЗахарияныноруотаньыытын-ха-

ратынсаралаабытынистэн,храмтиэргэниниһигэрөлөртөрөн
кэбиспитэ.Итикэнниттэндойдугаалдьархайбөҕөааҥнаабыта:
СириясэриилэрэИзраилыкураанахтаан,үөдэн-таһааноҥорон
баран,храмбаайын-дуолунолоччусуйдаанбарбыттара.Оттон
Иоасыраахтааҕыны,ыалдьасыттаҕына,иккичаҕаракэлэн
өлөрөнкэбиспиттэрэ.

4 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 11; 12; 2 ПА РА ЛИ ПО МЕ НОН 24:1‑25 
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Озияыраахтааҕы
улуутумсуйанбуруйданыыта

зияИудеясаарыстыбатынонусыраахтааҕытаэтэ.Бүрүстүөлгэ
олороругаркинибаара-суоҕа16саастааҕа,онтонылаИеруса-

лимҥабарыта52сылыраахтааҕылаабыта.
ОзияөрүүАйыыТойонтылынансылдьан,Кинисөбүлүүрүнэрэ

оҥороро.ЗахарияаҕабыыткининиТаҥараттантоллоргоүөрэтэрин-та-
кайарынтухары,ОзияАйыыТойоҥҥоүҥэрэ,олиһинТаҥаракиниэхэ
көмөлөһөтурара.ЭдэрыраахтааҕыИерусалимҥа,кураайыкуйаарга
бөҕөргөтүүтуттарбыта,хайатэллэҕэрда,хотоолсиргэдаэлбэхбараан
үөрдээхбуолан,холуодьасбөҕөтүнхастарбыта.Кинисироҥоруутунан
үлүһүйэрэ,ононбааһынатыгар,киэҥкиллэмхонууга,хайаҕаүүннэрэр
винограднигарүтүмэн үгүскиһиниүлэлэтэрэ.Озияүссүүссэттэты-
һыынчабиэссүүскиһилээхсэриилээҕэ.Киниолсэриитиндьонунбука
барытынилиикуйаҕынан,үҥүүнэн,дуулаҕабэргэһэнэн,куйаҕынан,ох
саанан,өстөөҕүтамныыртааһынантолорухааччыйбыта.Иерусалимҥа
оҕунануоннатааһынанытаролусмындыроҥоһуулаахмассыынала-
рыоҥорторон,башняларга,куоратмуннуктарыгартуруортарбыта.
Саарыстыбатынмуҥутуурдукбөҕөргөтөнтулхадыйбаттуураламмыт
ыраахтааҕысуонсураҕаИудеятасөттүгэркыттакиэҥникбиллибитэ.
Итикурдуккыаҕыран-күүһүрэнбаран,ыраахтааҕыаһараулахан-

ныксанананкэнтиккэкиирэнбиэрбитэ–АйыыТойонТаҥаратын
сокуонункэспитэ.Биирдэкиниолусүрдүктүксананан,АйыыТойон
храмыгаркиирэнүчүгэйсытытаһаарараалтааргабэйэтинэнфимиам
уматаргахоломмута.АзарияаҕабыытуоннаАйыыТойонөссөаҕыс
уонаҕабыытаыраахтааҕыныкэнниттэнбатыһанкиирэннэр,тохто-
тосатаабыттара: «Кэбис,Озия,энАйыыТойоҥҥафимиамуматыа
суохтааххын:буТаҥараанаабытаҕабыыттарын,Ааронуолаттарын
эрэтолорорытыксулууспалара.Сибэтиэйсиртэнтаҕыс,энманна
киирэҥҥинсокуонукэстиҥ,онуАйыыТойонТаҥарасөпдиэсуо-
ҕа».Буруотаһаарархадьыыланыхайыы-үйэтутантурарОзияТаҥара
үлэһиттэригэрулаханныкуордайантурбута.Сонно,олуордайаатын,
сирэйэбүтүннүүараҥбааһынанбүрүллэтүспүтэ.Итибарыта,аҕа-
быыттар көрөнтурдахтарына,АйыыТойонхрамыгар,буруотаһаарар
аалтаараттыгарбуолбута.Ыраахтааҕысирэйэараҥбааһабуолбутун
көрөн,Азарияаҕабыытуоннаатынаҕабыыттаркининихрамтантах-
сарыгаркүһэйбиттэрэ,ОзиябэйэтэдаАйыыТойонбуруйдаабытын
өйдөөн,тиэтэйэ-саарайатахсанбарбыта.Кинихараөлүөрдиэриараҥ
ыарыынаныалдьыбыта.Олиһинтуспадьиэҕэолороро,АйыыТойон
храмыгаранысылдьаркыаҕасуоҕа.Ононыраахтааҕыдьиэтин-уотун,
норуотукиниуолаИоафамсалайбыта.

2 ПА РА ЛИ ПО МЕ НОН 26 
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ИзраильТаҥараттантэйиитэ

зраильуолаттаракинилэриЕгипеттэнтаһааранфараон
батталыттанбосхолообутАйыыТойонТаҥараларынутары

аньыыныоҥорон,атынтаҥараларгасүгүрүйэрбуолбуттара,Айыы
Тойонкиэрүүрбүтомуктарынүгэстэринтутуспуттара.Кинилэр
АйыыТаҥараттантэйбитыраахтааҕыларынсуолларынанбар-
быттара:олорорсирдэригэрэмэгэтсиэртибэнньигин,харабыл
башнятыттанбөҕөргөтүнүүлээхкуоратыгартиийэтуппуттара,
ытыктаастарыуоннаАстартатаҥараойуутунхасүрдүктомтор
оройугар,хасаарымамасанныгарбарытыгартуруорбуттара.Айыы
Тойонкиэрүүртэлээбитомуктарынүтүктэн,эмэгэккэфимиам
уматаридэлэммиттэрэ.ИзраильдьоноАйыыТойонууордатан,
Кинитөһөэмэбобосатаабытынүрдүнэн,эмэгэккэсүгүрүйэллэрэ.
ОлиһинАйыыТойон,пророктарын,өтөкөрөөччүлэринэти-

тэн,ИзраиллаахИуданы:«Аньыылаахсуолгутунхаалларан,көнө
суолгаүктэниҥ:Минэһигиаҕаларгытыгарбиэрэн,эһигинику-
луттарбынан,пророктарбынантакайтаранүөрэппиткэриэстэрбин,
ыйыыбын-кэрдиибин,сокуоммунбарытынтутуһуҥ»,–диэнөрүү
сэрэтэсатыыра.Израильдьоноонуистэбарбатахтара,урутэмиэ
АйыыТойонТаҥараларынитэҕэйбэккэөһөспүттөттөрүсүргүөх-
тээхаҕаларынкэбинкэппиттэрэ.ОнонТаҥараыйыытын-кэр-
диитин,аҕаларыгарэппиткэстылын,кинилэрисэрэтэнтугу
арыйбытын-биллэрбитин–барытынсиргэ-буоргатэпсибиттэрэ.
Кураанаҕыэккирэтэсылдьан,бэйэлэрэкураанахсыйбыттара,
АйыыТойонсэрэппитинылыммакка,тулаолорорноруоттархо-
лобурдарынбатыспыттара.Олкурдук,АйыыТойонТаҥараларын
кэриэстэринкэһэннэр,иккитарбыйаҕыкутаноҥостубуттара
уоннаАстартаҕаүҥэргэ-сүктэргэдиэнааттаан,ытыксирдэри
тэриммиттэрэ.Онутаһынанкүҥҥэ,ыйга,сулустаргасүгүрүйэл-
лэрэ,Ваалтаҥараҕасулууспалыыллара,уолаттарын-кыргыттарын
уоккасиэртибэлииллэрэ;силигинситэрэн,сэрэбиэйдииридэлэм-
миттэрэ,абылыырадьынаттаммыттара,ононТаҥарабоппутун
оҥорон,Кининиуордатардыыбыһыыламмыттара.
ОнонАйыыТойонИзраильдьонугарулаханныкуордайан,

кинилэртэнкиэрхайыспыта.СоторуИудаууһаэрэордонхаал-
бытаэрээри,олордаАйыыТойонТаҥараларынкэриэстэрин
тутуспатэтилэр.

4 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 17:7‑18 
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АссирияИзраилысэриилээнылар

сияХотугусаарыстыба,Израиль,тиһэхыраахтааҕытаэтэ.
КиниХристостөрүөниннинээҕи730-721сыллардаахха,

барытатоҕуссылсалайбытынтухарыАйыыТойонуутарысыл-
дьыбыта.ИзраильхотугулууилинөттүгэрсүүнэулаханАссирия
саарыстыбатабаара,киинкуоратаНиневияэтэ.Бусаарысты-
бабаһылыктарабукабарыүйэлэринтухарыбылааскаталаһар
харса-хабырасуохдьонэтилэр.Онтон724сыллааххаИзраильга
АссирияСалманассарбаһылыктаахмодункыахтаахсэриитэ
тоҕоааҥнаанкиирбитэ.Салманассаргабасбэринэн,Израиль
ыраахтааҕытатүһээнтөлүүрбуолбута.
БиирдэАссирияыраахтааҕытакиниэхэбасбэриммитОсия

ЕгипетыраахтааҕытыгарСигоргаээр-сэмээрилдьитдьонуыыта-
лыырын,оттонАссирияҕатүһээнисылкөтүтэ-көтүтэтөлүүрүн
истэн,улаханныкуордайбыта.ОнонОсиянытаҥнарыахсытдиэн
ааттаанхаайыыгауктаранбаран,Израильгасэриинэнбарбыта.
Самарияҕатиийэнкэлэн,куоратыүстөгүрүксылустатаиилии
төгүрүйэнтурбута.ОсиясалайбытатохсуссылыгарАссирияыраах-
тааҕытаСамариянысэриилээнылбытауоннаизраильтяннары
дойдутугарүүрэнбарбыта.Кинилэрикөһөрөнилдьэн,Халахха,
Хаворга,ГозанөрүсаттыгарМидиякуораттарыгаролохтообута.
ОнонХотугусаарыстыбабүтэһиктээхтикүрэллибитэ.
АйыыТойонноруотуныараньыытын-буруйунитинникна-

каастаабыта.ИтиХристостөрүөнининээҕи721сыллааххаэтэ.
Онтониккиүйэбуоланбаран,Израильбэртаҕыйахэрэкиһитэ
билиэнтэнбосхолонониһэриудейдары,олэбэтэрХотугусаарыс-
тыбаеврейдэринкыттадойдуларыгартөннөркыахтаммыттара.

4 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 17:2‑6 
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Самарияолохтоохторо

отугусаарыстыбаолохтоохторобилиэнтүбэһэныраахАсси-
рияҕаүүрүллэнбарбыттарыгардойдулараиччитэхкэриэтэ

хаалбыта.КэлинАссирияыраахтааҕытаИзраилькуораттарыгар
Вавилонуоннаатындойдудьонункөһөрөнаҕалбыта.ОнонСа-
марияныаныкэлиидьонбасбилэн,дойдубарыкуораттарыгар
олохсуйбуттара.МаҥнайутаакинилэрАйыыТойонуитэҕэйбэт,
ытыктаабатэтилэр,олиһинАйыыТойонСамариякуораттарыгар
хахайдарыыыталыыра.Адьырҕакыыллардьоҥҥосабатүһэн,ал-
дьархайбөҕөааҥнаанэрэринАссирияыраахтааҕытыгарбиллэрэ
охсубуттара:«Самариякуораттарыгаролохтообутноруоттарыҥ
олдойдуТаҥаратынсокуонунбилбэккэиэдэйдилэр.Таҥараха-
хайдарыыыталаандьону-сэргэниэһэнэрэр».Ыраахтааҕыону
истэн,Самарияттануруткөһөрүллэнбарбытаҕабыыттартанбиир
аҕабыытыбуланылан,кининидойдутунсаҥаолохтоохторун
Таҥарасокуонугарүөрэтэбарарыгардьаһайбыта.
ОнонолурутСамарияттанбарбытаҕабыыттөрөөбүтдойдутугар

төннөнкэлэн,Вефильгэолохсуйбута.Киникэлээтда,олохтоох-
торуАйыыТойоҥҥосүгүрүйэргэүөрэтэн-уһуйанбарбыта.Омук
дьоносаҥаүөрэҕиылыммыттараэрээри,уруккуидэлэринэн
үҥэ-сүктэүөрэммитэмэгэттаҥараларыноҥостон,самаряннар-
танхаалбытбылыргыытыксирдэргэтуруораллара.Төһөдаулам
АйыыТойонубилэнКининиытыктыырбуоланбарбыттарын
иһин,урутбииргэолорбутноруоттарынүгэһинтутуһан,бэйэ-
лэринтаҥараларыгарсүгүрүйэллэринтохтоппотохторо.
СаҥаКэсТылгаахтылларСамарияолохтоохторуневрейдэрол

кэлиидьонсыдьааннарадиэнааттыыллара.Төһөдасамаряннар
эмэгэккэүҥэри-сүктэрихайыы-үйэууратанАйыыТойоҥҥосү-
гүрүйэрбуолбуттарыниһин,еврейдэртэнэлбэхуратылаахтара,ол
иһинкинилэрдиинөрүүкырөстөөхэтилэр.Самариядьоно-сэр-
гэтэбэйэлэринсиэрдэрин-туомнарынтутуһартуспааҕабыыт-
тардаахтара.БэлбиирдэГаризимхайатыгартуһунанхрамнана
сылдьыбыттарада,онуеврейдэркэлинурусхалоҥорбуттара.

4 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 17:24‑33 
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Езекияыраахтааҕыүҥүүтэ

ссирияыраахтааҕытаХотугусаарыстыбаны721сыллаахха
сэриилээныланбаран,ИзраильолохтоохторунАссирияҕа

көһөрбүтүнкэннэ,ХотугусаарыстыбаТаҥаракөмөтүнэнөссө
да130сылтулуһантурбута.
Иезекияиудейыраахтааҕытаэтэ.КиниИерусалимбүрүс-

түөлүгэрсүүрбэтоҕуссылолорбута.АйыыТойонтонүйэтигэр
тэйбэтэх,Моисейтиксэрбиткэриэстэринбарытынэҥкилэсуох
тутуспутЕзекияиудейбастыҥыраахтааҕытабуолбута.Кинисал-
ларсааһынтухарысымыйатаҥараҕасүгүрүйэриутарыохсуһара,
эмэгэттэрибарыларынтөрдүттэнэһэнбаран,норуотутыыннаах
Таҥараҕасүгүрүйэргэыҥырара.ЕзекияАссирияыраахтааҕытын
былааһыттантөлөкөтөн,аныкиниэхэсулууспалаабатбуолбута.
АссирияыраахтааҕытаСеннахиримонтонабаран-сатаран,

Езекияныбасбэринэргэмодьуйан,киниэхэ суруксуруйан
ыыппыта.ОлсуругариудейыраахтааҕытаТаҥараҕаэрэнэрин
күлүү-элэкоҥостубутауоннаатынсаарыстыбаларбарыбүттүүн
Сеннахиримҥабэриммиттэрин,ханныкдабэйэлээхтаҥаралар
кинилэриабыраанылбатахтарынсуруйанбаран,эрэйэрдэтинэ
басбэриндиэнсуоһурҕаммыта.
ЕзекияТаҥарахрамыгаркиирэн,суругуАйыыТойониннигэр

тэниччитутантуран,үҥэн-көрдөһөнбарбыта: «АйыыТойон,
херувимнаргаолорорИзраильТаҥарата!Энсирбарысаарысты-
батынбаар-суохТаҥаратабуолаҕын,сири-халлааныбүттүүнүн
Энайбытыҥ.Оо,АйыыТойон,көрдөһөбүн,кулгааххынсэгэ-
тэнмиигиниһит,хараххынаһанмиигинкөр.Иһитдуу,Айыы
Тойон,бусуругусуруйбутСеннахиримтылын-өһүн,Эйигин,
тыыннаахТаҥараны,үөҕэрин!Кырдьык,АйыыТойон,Ассирия
ыраахтааҕылараатынноруоттарыимнэриэспиттэрэ,үҥэртаҥа-
раларынуоттаабыттара.Олтаҥараларбуолбатах,дьонбэйэлэрэ
таастан-мастаноҥостубутоҥоһуктараэтилэр,олдаиһинурусхал
буоллахтара.Онон,АйыыТойонТаҥарабыт,көрдөһөбүт,биһиги-
ниөстөөхилиититтэнбыыһаа-өрүһүй;АйыыТойон,Энсоҕотох
Таҥарабуоларгынсирбарысаарыстыбаларабилиэхтиннэр».
АйыыТойонЕзекияыраахтааҕыиссүрэҕиттэнитэҕэйэнүҥ-

пүтүҥүүтүнистэн,Таҥарасибэтиэйаатынбаламаттыкхолун-
нарбытассириецтарыуодьуганнаабыта.Кинилэрсааттаахтык
кыайтарбыттара.

4 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 18:1‑7; 19:9‑19 
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Иосияыраахтааҕыкэстыла

осияэмиэИудеяыраахтааҕытаэтэ.Бүрүстүөлгэбаара-суоҕа
аҕыссааһыгаролоронбаран,Иерусалимҥабарытаотут

биирсылсалайбыта.ИосияАйыыТойонсөпсүүрүнэрэоҥорон,
уҥа-хаҥасхалбаҥнаабакка,өбүгэтинДавидсуолунансылдьы-
быта,олоҕунтухарыТаҥараттанбиирдэдатэйбэтэҕэ.
АйыыТойоҥҥокиниуоналтасааһыттантардыһар-дьулуһар

буолбута.Онтонтүөртсылбуоланбаран,ыраахтааҕылаабытын
уониккиссылыгар,ИудеяныуоннаИерусалимыэмэгэттэртэн
итиэннээмэгэккэанаммытсиэртибэнньиктэртэныраастыырга
быһаарыммыта.Норуотаүҥэр-сүктэртаасоҥоһуктарынбиири
даордорбоккоурусхаллаабыта,бүтүнИудеясиринтухарытуох
баартаҥараларынбарытынкүл-күдэноҥорбута.Ыраахтааҕы-
лаабытауонахсыссылыгараныАйыыТойонхрамынчөлүгэр
түһэрэргэдьаһалбиэрбитэ.Ононноруотхрамҥаэлбэхүрүҥкө-
мүһүсиэртибэлээбитэ.
Арайбиирдэ,АйыыТойондьиэтэсаҥардыытутулланэрдэ-

ҕинэ,ХелкияаҕабыытАйыыТойонМоисейгаэтэнсуруйтарбыт
кинигэтин–Таҥаракэстылын–буланылбыта.Аҕабыытол
кинигэниШафансуруксуккабиэрбитинкиниыраахтааҕыга
аҕалантуттарбыта.ОнуохаИосиякинигэнидоргуччуааҕалла-
рыгардьаһайбыта.Ааҕалларынистэолорон,сүрэҕэрыттарбыта:
кинигэҕэАйыыТаҥаратыла–норуотбүттүүнэкэспитсокуо-
на–суруллансылдьара.
Иосияыраахтааҕыиссүрэҕиттэнайманан,ытаан-соҥоонту-

ран,АйыыТойонтонкинилэрибырастыыгынарыгаркөрдөспүтэ.
Итиэннэхрамҥакэлэн,норуотундьонуныҥыраныланбаран,
АйыыТойондьиэтиттэнкөстүбүткэстылкинигэтинааҕан
иһитиннэрбитэ.КиниАйыыТойоҥҥо:«АнымантанинньэЭн
суолгунанэрэсылдьыам,Энбарыкэриэскин,ыйыыгын-кэр-
диигин,ыйааххыниссүрэхпиттэнтутуһуом»,–диэн,мэктиэ
тылынэппитэ.Норуотунэмиэ,Таҥаракэстылыгарбэриниилээх
буоларгаыҥырантуран,мэктиэтылынэтиппитэ.
ИосияыраахтааҕыИзраильсиригэратыномуктартанордон

хаалбытэмэгэттаҥараларытөрдүттэнэспитэ.Кинисалайарын
тухары,норуотаАйыыТойоҥҥобиэрбитмэктиэтылынтолорон,
Таҥараттанбиирдэдатэйбэтэҕэ.

2 ПА РА ЛИ ПО МЕ НОН 34:1‑8, 14‑19, 29‑33 
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Иеремияпророк

еремияпророкүйэтинтухарыАйыыТаҥаратуһунантуо-
һулуура.БиирдэкиниТофетуоннаИерусалимкуораттар

олохтоохторунтуораэмэгэттаҥараларгасүгүрүйэллэрин,бэ-
лэх-туһахбиэрэллэриниһинкытаанахтыксэмэлээбитэ.Бастаан,
Тофеккасылдьан,норуотутуохалдьархайкүүтэринтөлкөлөөбүтэ,
онтонИерусалимҥатиийэн,Таҥарахрамынтиэргэнигэркиирэн
туран,оннобаардьоҥҥотуһаайанэппитэ:«АйыыТойонСаваоф,
ИзраильТаҥарата:„Букуоратуонначугасэргиннээҕисэлиэнньэ-
лэрөсөһөллөрүн,Минтылбынистибэттэриниһин,кинилэргэ
урутсэрэппиталдьархайбынбарытыныытабын“,–диэнэтэр».
Храмҥабаараҕабыытитиниистэнхаана-сиинэалдьанан,

Иеремияпророгусирэйгэохсонбаран,кэлгийтэрэнхаайыыга
уктарбыта.СарсыныгархаайыыттантаһаарбытыгарИеремияИз-
раилькуораттарын,норуотубүттүүнүнуоннабуАйыыТойоҥҥо
бэриниитэсуохаҕабыытытуохалдьархайкүүтэринхаттоһоҕо-
лоонэппитэ.ОнтонТаҥараҕаүҥпүтэ:«АйыыТойон,Энмиигин
угуйарбуолаҥҥын,минЭйиэхэумсугуйарым;Энмиигиннээҕэр
күүстээххин,ононмиигинкыайдыҥ–кулуккункүнтура-тура
ыыстыырбуоллулар,баҕарбытбарытакүлүү-элэкоҥостор.Оттон
минсаҥаранбарыамэрэкэрэх,норуоппуныарбаттал,улууурус-
халкүүтэринтөлкөлөөн,үөгүлээн-энэлийэнбарабын,олаайы
миигинАйыыТойонтылыттансылтаанүөҕэр-түрүйэр,күннэтэ
хоруотуурбуоллулар.Олиһин,онтонхомойон,аныЭйигинсана-
тар,Энааккынансаҥарарүһүбүөндиисанаабытымда,сүрэхпэр
сириэдийэртөлөнү,уҥуохпарумайаруотухайдахдакыайансаба
туппатым.Эрсэниэмэстиэрдиэри,эристимда–кыайбатым».
Бэриниилээхпророгусойуолаһааччыбэртэлбэхэтэ гынан

баран,кининиАйыыТаҥараБэйэтинэнбөҕөргөтөрө.Олиһин
Иеремияманныкэтэнтурардаах:«АйыыТойонкүүстээх-уохтаах
буойункурдукмиигинниинөрүүбииргэсылдьар,ононмиигин
үтүрүйээччилэрбэйэлэрэбүдүрүйүөхтэрэ,мининнибинхайдахда
кыайанылыахтарасуоҕа,хатабэйэлэрэааргытыкбыһыыланан,
саакка-сууккакиириэхтэрэ.СүдүкүүстээхАйыыТойон!Энкыр-
дьыктааҕытургутанкөрөҕүн,киникутун-сүрүн,сүрэҕин-быарын
курдаттыыбилэҕин.ОнонАйыыТойоҥҥоэһигиыллааҥ,Айыы
Тойонуайхаллааҥ:Кинисуоҕу-дьадаҥыны,кылгаһы-кыараҕаһы
харадьайдаахтарилиилэриттэнбыыһаанылар».

ИЕРЕ МИЯ 19:13‑15; 20:1‑13 
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ВарухИеремиятөлкөлүүрүнсурунар

иирдэАйыыТойонИеремияҕа:«Түрбэкумааҕыныылан,
МинэйиэхэИзраиль,Иудаитиэннэбарыноруоттартус-

тарынанэппиппин–кинилэргэалдьархайыыытаарыоҥостор-
бун–барытынсурун.Баҕар,Иудаистэн,мөкүсуолуттантуораан
тахсыа,оччоҕоМинкинибарыбуруйун,аньыытын-харатын
бырастыыгыныамэтэ»,–диэбитэ.
ИеремиябиирВарухдиэнкиһиниыҥыранылан,АйыыТо-

йонкининэн,пророгунан,тугуэтитиэхтээҕинбарытынсурунан
иһэригэркөрдөспүтэ.Варухтугудакөтүппэккэтүрбэкумааҕыга
суруйбутункэннэ,Иеремиякиниэхээппитэ: «Минхаайыыга
олороркиһиАйыыТойонхрамыгархайдахдабараркыаҕымсуох.
Ононэнхрамҥатиийэн,бутүрбэҕэсуруллубуту–АйыыТойон
миигинэнэтиппитинбарытын–посткүнүгэрааҕаниһитиннэр.
Иерусалимноруотада,атынкуораттартанкэлбитиудейдарда
букабарыистэллэринкурдук,улаханныкдоргуччуааҕаар.Айыы
Тойонбуноруоккаулаханныкуордайда,абарда-сатардадиэр,ба-
ҕар,кинилэронуөйдөөнсыһыйан,АйыыТойоҥҥоүҥүөхтэрэ,
иэдээннээхсуолларынхаалларыахтара».
НирияуолаВарухИеремиясоруйбутунбарытынтолорбута.

ОнонИосияуола,ИудеяыраахтааҕытаИоаким,салайбытабэһис
сылыгартохсусыйгаИерусалимҥаолороруоннаатынкуораттар-
танкэлбитдьоҥҥобукабарыларыгарАйыыТойониннигэрпост
күнэ–астантуттунантуранТаҥараҕаүҥэркүн–биллэрил-
либитэ.ОлкүнВарухАйыыТойонхрамыгаркиирэн,Иеремия
эппиттылынтүрбэттэндоргуччуааҕанбиэрбитэ.

ИЕРЕ МИЯ 36:1‑10 
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Иоакимыраахтааҕы
Таҥараилдьитэсуруллубуттүрбэтинуоттуур

арухИеремияпророксуруйтарбыттылынАйыыТойон
дьиэтигэраҕаланаахпытынистээт,Иудеятойотторобары

куттанан,Иоакимыраахтааҕыгабиллэрэохсубуттара.Онуистэн
ыраахтааҕытүрбэниаҕалан,киниэхэааҕаниһитиннэрэллэригэр
дьаһалбиэрбитэ.Кинидыбарыаскаолороро,иннигэртаҕааҥ-
ҥауотумайатурара.Түрбэниаҕаланааҕанбарбыттара;тимир
тириитинкэтэнолорорИоаким,аахпытсирдэринбыһаҕынан
быһаныла-ыла,уоккабыраҕаниспитэ.Соторутүрбэттэнтуоҕа
даордубаккабарытауоккаумайбыта.Иоакимыраахтааҕыда,
киничаҕардарадаТаҥаратылынитэҕэйбэтбуоланнар,иудей-
дарАйыыТойоҥҥобасбэриммэтэхтэриниһинсоторуВавилон
ыраахтааҕытыгарбилиэҥҥэбаралларынтуһунантөлкөлөөһүнтэн
дьөрүкуттанандакөрбөтөхтөрө.ИоакимВарухтаахИеремияны
туттараныларгадьаһайбыта,олэрээриАйыыТойонкинилэри
сойуолаһааччыларыттансаһыаранкэбиспитэ.
Ыраахтааҕыкинигэниумаппытынкэннэ,АйыыТойонИере-

мияҕаатынтүрбэниылан,итииудейыраахтааҕытаИоаким
уматтарбытынбарытынхатсуруйарыгарсоруйбута.Олкэннэ
иудейыраахтааҕытыгарИоакимҥаилдьиттээбитэ:«АйыыТойон
манныкэтэр:Эн„Вавилоныраахтааҕытахайаандакэлэнбусир
дьонун-сэргэтинсүөһүлэри-астарыбарытынимирисотуодиэн
тоҕосуруйдуҥ“диэныххайанбаран,суруктаахтүрбэниуоттаан
кэбиспитиҥ.ОнониудейыраахтааҕытынИоакимтуһунанАйыы
Тойонманныкэтэр:итианьыытыниһинкиниөлүгэкүнүскүку-
йааска,түүҥҥүдьыбаргабыраҕыллыаҕа,итиэннэбиирдаудьуора
Давидбүрүстүөлүгэролоруосуоҕа.Туохбаархарадьайыыларын
иһинМиныраахтааҕыны,киниууһун-аймаҕын,чаҕардарын
кимидаордорбокконакаастыам.Кинилэргэ–Иерусалимолох-
тоохторугаруоннаИуданоруотугар–урутсэрэппитимүрдүнэн
истиэхтэриндабаҕарбатахалдьархайдарынбарытыныытыам».
ИеремияНирияуолугарВарухсуруксуккаатынтүрбэку-

мааҕыныбиэрбитигэрВарухбилииудейыраахтааҕытаИоаким
уоттаабытсуругунхатсуруйбута.Иккистүрбэ,элбэхсаҥаэтии
киирэн,уруккутааҕарордукуһунбуолбута.

ИЕРЕ МИЯ 36:14‑32 
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ВавилонИуданысэриилээнылар

арытаАйыыТойонИеремияпророгунанэтиппитинкурдук
буолбута:ВавилоныраахтааҕытаНавуходоносорсэриинэн

сабатүһэн,иудейдарыбилиэнтутанбарбыта.Буманныкалдьар-
хайкинилэргэ,АйыыТойонсэмэлиирин,сэрэтэринистибэккэ,
Таҥараиннигэраньыыларын-буруйдарынбилиммэтэхтэрин,
эмэгэккэсүгүрүйэллэрин,эҥин-эгэлгэкуһаҕаны,түктэринисы-
тайантураноҥороллорунтохтоппотохторуниһин,ааҥнаабыта.
СоҕурууҥҥусаарыстыбаолохтоохтороАйыыТойонХотугусаа-
рыстыбаныхайдахдьарыйбытынбилэ-билэ,нэгэйдикбыһыы-
ланалларынуураппатахтара.ОлиһинАйыыТойонурут130сыл
анарааөттүгэрИзраилыүрэйбитинкурдук,бусаарыстыбаныэмиэ,
Вавилонхалыҥсэриитиныытан,самнараргабыһаарыммыта.
ИоакимыраахтааҕыуолаИехонияИерусалимҥаыраахтааҕы

буоларыгаруонаҕыссаастааҕа.Аҕатынсуолунтутуһан,кини
эмиэАйыыТойонуутарысылдьара.Иехониябүрүстүөлгэолорбута
үһүсыйыгарВавилоныраахтааҕытынчаҕардараааҥнаанкэлэн-
нэр,Иерусалимыиилииэргийбиттэрэ.Куоратытөгүрүйбүттэрин
кэннэ,аныыраахтааҕылараНавуходоносорбэйэтинэнтиийэн
кэлбитэ.ИудеяыраахтааҕытаИехониякиниэхэийэтин,чаҕар-
дарын,үрдүксололоохүлэһиттэрин,аттакыларынкыттаутары
тахсанбилиэнбэриммитэ.АйыыТойонолохэрдэттэнэтиппи-
тинкурдук,НавуходоносорИерусалимтанАйыыТойонхрамын
малын-салынуоннаыраахтааҕыдыбарыаһынбаайын-дуолун
түөрэтинсуйдаанбарбыта,былырИзраильыраахтааҕытаСо-
ломонАйыыТойонхрамыгаранаан-минээноҥорторбуткыһыл
көмүсиһитин-хомуоһунтугудаордорбоккоалдьаппыта.Иеру-
салимыбүттүүнүн–ыраахтааҕыүрдүксололоохүлэһиттэрин,
хорсун-хоодуотсэрииһиттэри,мас, тимируустарынбарытын
Вавилоҥҥаүүрэнбарбыттара;оннобарытауонтыһыынчаки-
һикөһөрүллүбүтэ.Быстардьадаҥысироҥорооччулартанураты
Иудеяҕакимдахаалбатаҕа.
ИехонияоннугарВавилоныраахтааҕытаатынкиһини,Иехония

таайынМатфанийы,аатынСедекиядиэнуларытанбаран,ту-
руорбута.Седекиясүүрбэбиирсаастааҕыттанбүрүстүөлгэолорон,
Иерусалимҥабарытауонбиирсылсалайбыта.Буыраахтааҕы
эмиэАйыыТойонсөбүлээбэтиноҥорон,уруккуИоакимтантуох
даатынасуоҕа.ОнонАйыыТойонИерусалимҥауоннаИудеяҕа
олусулаханныкуордайан,кинилэртэнкиэрхайыспыта.

4 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 24:8‑20 
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Иерусалимуоннахрамурусхалланыыта

зраильыраахтааҕытаСоломон,Таҥарасоруйбутунто-
лорон,ИерусалимҥаАйыыТойонкэрэбэйэлээххрамын

туттарбытынтуһунанбиһигиинникикэпсээнтурабыт.Олэрээ-
ри,Иерусалимысэриилээбиттэрэуонбиирсылааспытынкэннэ,
халдей(Вавилон)сэриилэрэбукуораккахаттоҕоанньанкэлэн,
Соломонтуттарбытхрамынурусхалоҥорбуттара.Олтуһунан
Библияҕаманныксуруллубут.
БүрүстүөлгэолорбутатохсуссылыгарВавилоныраахтааҕыта

НавуходоносорИерусалимҥасэриинэнсуоһаантиийэн,тулабуор
хайыҥкуттаранбаран,куоратыиилииэргийэнкэбиспитэ.Иеруса-
лимыбалтараасылтөгүрүктээбиттэринкэннэ,олохтоохтораһыыр
аһасуоххаалан,хоргуйанбарбыттара.Өстөөхкуораккатоҕоан-
ньанкиирбиттүүнүгэриудейсэриитэбарытаыраахтааҕысаадын
аттынааҕыиккиэркиныккардыгарбаархалҕанаанынантаска
куоппута.Төгүрүччүтөбүрүөннээнтурархалдейдартанмүччүтү-
һэн,Седекияыраахтааҕыхонуугатахсарсуолунантэскилээбитэ.
Халдейсэрииһиттэрэөр-өтөргымматахтара,СедекияныИери-
хонхонуутугарситэбаттаанылбыттара.Иудейсэриитэбарыта
хайыы-үйэүрүө-тарааыһыллыбытэтэ.Седекиянытутанылан
Ривлаҕаилдьэн,Вавилоныраахтааҕытындьүүлүгэртуруорбуттара.
Уолаттарын,киникөрөнтурдаҕына,өлөртөөбүттэрэ,оттонбэйэ-
тиниккихараҕынтэһэнбаран,сыаптаанВавилоҥҥаилдьибиттэрэ.
НавуходоносорхарабылынтойоноНавузарданхалдейсэриитин

кыттаИерусалимҥакиирэн,АйыыТойонхрамын,ыраахтааҕы
дыбарыаһынуоннакуоратдьиэтинбарытынуоттаанкэбиспитэ,
Иерусалимэркиннэринсуулларбыта.Куораккахаалбытноруоту
уоннаВавилоныраахтааҕытындиэкибуолбутдьонухарабылто-
йоноНавузарданИерусалимтанкөһөрөнбарбыта.Арайдьадаҥы
сироҥорооччулартанэрэсорохторунвиноградниккауоннасир
оҥоруутугарүлэлэтэхаалларбыта.ХалдейдарАйыыТойонхра-
мынтиэргэнигэртурбуталтанбаҕаналары,сулууспаҕатуттуллар
алтанмалы-салыбүтүннүүалдьатанбаран,алтанынВавилоҥҥа
илдьибиттэрэ.Сулууспаҕатуттулларалтаниһиттэн-хомуостан
эмиэтугудаордорботохторо;көмүсиһити,хадьыыланы,көмүс
оҥоһуктарыбарытыныланбарбыттара.
БуХристостөрүөниннинээҕи587-586сыллардааххабуолбута.

Соломонтуттарбытхрама400-тэнтахсасылтурбута.
4 САА РЫС ТЫ БА ЛАР 25:1‑16 
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Даниилуоннакиниүсдоҕоро

ерусалимолохтоохторунбилиэнылбытВавилоныраах-
тааҕытаНавуходоносор,чаҕардарынтойонугарбирикээс

биэрэн,билиэнкэлбитизраильтяннаруоннаиудейдаристэриттэн
ыраахтааҕыэбэтэркинээстөрүттээхэдэруолаттарыыраахтааҕы
дыбарыаһынсулууспатыгарбэлэмнииргэдьаһайбыта.Уолаттар
туохдаомсотосуохкыраһыабайдьүһүннээх,үөрэххэдьоҕур-
даах,мындырөйдөөхбуолуохтаахтара.Сорудахсоторутуолан,
ыраахтааҕыдыбарыаскасулууспалыахтаахуолаттарыбэйэтин
остуолугараһатаргадьаһайбыта.Бууолаттарыараасүөрэххэ,
халдейтылыгарүссылүөрэтиэхтээхтэрэ.
ИудейталыыуолаттарынортолоругарДаниил,Анания,Ми-

саилуоннаАзариябааллара.ВавилондыбарыаһыгарДаниилы
Валтасар,оттонАнанияныСедрах,МисаилыМисах,Азарияны
Авденагодиэнааттаабыттара.ДанииланыМоисейсокуонунан
еврейкиһитэсиэсуохтаахкыылын-көтөрүнэтинсиэнбыртаҕы-
рыахпытдиэнсэрэнэн,ыраахтааҕыаһыттанаһыанбаҕарбатаҕа.
Олиһинкиничаҕардартойонноруттанкинилэргэоҕуруотаһын
уоннасылбархайуунубиэрэллэригэркөрдөспүтэ.Анарааҥҥыта,
уолаттарыран-дьүдьэйэнхааллахтарынаыраахтааҕыуордайыа
диэнсэрэхэдийэн,бастаанутаасөбүлэммэтэҕэ.ОнуохаДаниил
биһиэхэуонхонукустатаоҕуруотаһынуоннауунуэрэбиэрэн,
холоонкөрүҥдиэнтылыгаркиллэрбитэ.Уонхононбаранбу
түөртуолыраахтааҕыаһыттанаһаабытатынуолаттардааҕар
быдантупсубут,төлөһүйбүткөрүҥнэммиттэрэ.
ТаҥараДаниилга,Ананияҕа,МисаилгауоннаАзарияҕакиэҥ

билиини-көрүүнү,муударайөйүбиэрбитэ,оттонДаниилгаити-
нитаһынанөссөараасдьиктикөстүүнү,түүлүтойоннуурураты
дьоҕурубэлэхтээбитэ.
Үссылааспытынкэннэ,ыраахтааҕыуолаттарыыҥыртаран

ылбыта.Хасбиирдиилэринкыттабиир-бииркэпсэтэнкөрөн
баран,Даниилга,Ананияҕа,МисаилгауоннаАзарияҕатэҥ-
нээхсуохэбитдиэнтүмүккэкэлбитэ.Ононуолаттартөрдүөн
киниэхэсулууспалыыхааларбуолбуттара.Ыраахтааҕытугуда
эридьиэстээныйыппытыниһин,кинилэрхалдейханныкда
аптаах-хомуһуннаахкиһитинээҕэруонтөгүлордукөйдөөх,муу-
дарайэппиэтибиэрэллэрэ.

ДА НИ ИЛ 1:3‑20 
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Кыһылкөмүсэмэгэтуоннаүсхорсунуол
авилоныраахтааҕытаНавуходоносоротутмиэтэрэүрдүктээх,
үсмиэтэрэтуоралаахкыһылкөмүсэмэгэтикуттаранбаран,

Деирхонуутугартуруортарбыта.Олкэннэыраахтааҕыилдьиттэрэ
бардьоҥҥоманныкбиллэрбиттэрэ:«Араастыллаах-өстөөхноруот-
тар,барыбиисуустара!Эһигитурбадорҕоонун,музыкатыаһын
иһиттигитда,Навуходоносортуруорбуткыһылкөмүсэмэгэтигэр
сөһүргэстээнтурансүгүрүйүөхтээххит.Оннуксүгүрүйбэтэхкиһи
умайатурароһоххобыраҕыллыаҕа».
Соторуыраахтааҕыга:«Иудейүскиһитэ–Седрах,Мисахуонна

Авденаго–күныраахтааҕыдьаһалынтолорботтор:кинитаҥарала-
рыгарсулууспалаабаттар,кыһылкөмүсэмэгэккэсүгүрүйбэттэр»,–
диэнүҥсүүкиирбитэ.Навуходоносоронтонкиҥэ-наарахоллон,
улаханныкуордайан,уолаттарыыҥыртаранылан:«Кыһылкөмүс
эмэгэккэсүгүрүйбэтбуоллаххытына,эһигисибилигинумайату-
рароһоххобыраҕыллыаххыт,оччоҕоханныкТаҥараэһигинимин
илиибиттэнбыыһаанылыаҕай?»–диэбитэ.Уолаттарыраахтааҕыга
эппиттэрэ:«БиһигисулууспалыырТаҥарабытбиһигиниумайатурар
оһохтонда,энилиигиттэндаөрүһүйүөҕэ.Быыһаабатаҕынадаҕаны,
ыраахтааҕы,энбилиэхтустааххын:биһигиэнтаҥараларгарда,ити
туруортарбыткыһылкөмүсэмэгэккэрдасүгүрүйүөхпүтсуоҕа».Уор-
дайбытНавуходоносорсаамайкүүстээхбуойуннарыныҥыранылан,
уолаттарыкэлгийэнитииоһоххобыраҕалларыгарбирикээстээбитэ.
Иудейүсуолункэлгийэнбаран,оһоххобырахпыттара.Оһоххайада

күннээҕэрсэттэтөгүлкүүскэоттуллубутбуолан,уолаттарыбырахпыт
дьонуоттөлөнүгэртүрүтэсиэтэнөлбүттэрэ.ЭмискэНавуходоносор
уотукөрөнбарансоһуйан,ойонтурбутауоннаүрдүксололоохүлэһит-
тэригэр:«Уоккаүсуолукэлгийэнбырахпыппытбуолбатдуо?Оттон
минтүөрткиһиникөрөбүндии:туохдабуолбатаҕынкурдукхаамса
сылдьаллар!ТөрдүстэриндьүһүнэАйыыгамаарыннаах!»–диэбитэ.
Киниоһоххочугаһаанкэлэныҥырбыта:«Седрах,Мисахуонна

Авденаго,ҮрдүктэнҮрдүкТаҥаракулуттара!Уоттантахсыҥ,кэлиҥ,
миэхэчугаһааҥ!»Онуохауолаттароһохуотуттантахсанкэлбиттэрэ.
Уоткинилэрисиэбэтэҕинбарыэтхарахтарынанкөрөнитэҕэйбит-
тэрэ:баттахтарадакэриэрбэтэх,таҥастарадаумайбатах,бэлкэҥ-
сиксытакэлбэт.СөрүдиэнсөхпүтНавуходоносорэппитэ:«Седрах,
МисахуоннаАвденагоАйыыТаҥаратаалгыстаах!Дьэчахчыдасүдү
бэлиэлэрикөрдөрөр,улуудьиктилэриоҥорорТаҥараэбит!Маннык
ТаҥараСаарыстыбатахайаандаүйэттэнүйэҕэ,көлүөнэттэнкөлүө-
нэҕэтуругуратурармэҥэсаарыстыбабуолуохтаах!»Итикэмтэн
ылаНавуходоносорСедраҕы,МисаҕыуоннаАвденагоныВавилон
дойдутугарулаханныкөрөтуппута.
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Даниилөйдөммөттыллар
суолталарынбыһаарар

авуходоносоркэнниттэнВавилонбүрүстүөлүгэруолаВалтасар
олорбута.БиирдэВалтасарүрдүксололоохүлэһиттэригэр,

барытатыһыынчакиһиэхэанаанулаханмалааһынтэрийбитэ.Ол
туһуттанчаҕардарыныҥыран,аҕатаурутИерусалимнааҕыАйыы
Тойонхрамыттанилдьэкэлбиткыһылда,үрүҥдакөмүсиһиттэрин
аҕалтарбыта.Ыраахтааҕыуоннаүрдүксололоохтойотторкэргэттэ-
риниинкөмүсиһиттэргэарыгыкуттаниһэ-иһэ,бэйэлэринэмэгэт
таҥараларыгар,кыһылкөмүс,үрүҥкөмүс,алтан,тимир,масуонна
таасоҥоһуктарга,уһун-киэҥуруй-айхалэтэолорбуттара.
Олкурдуккөрүлүү-нарылыыолордохторуна,эмискэдыбарыас

иһигэркиһиилиитинсалбаҕакөстөнкэлэн,үөһэлампаадаута-
рытабаарэркиҥҥэтугуэрэсуруйбутунанбарбыта.Ыраахтааҕы
онукөрөнсүргэтэыстанан,дьүһүннүүнуларыйбыта,иккитобуга
халырбосхобарбыта.Ыксаан,тумустуттардьонунВавилонмуу-
дарайөйдөөхтөрүн,букабарыларынаҕалаохсуҥдиэнүөгүлээбитэ.
Суруллубутусөпкөбыһаарбыткиһинисаарыстыбатынүһүсбаһы-
лыгынантуруоруохбуолбута.ОлэрээриВавилончөмчөкөлөрөда
кэлэн,эркиҥҥэсуруллубутукыайанаахпатахтара.
Итиаймалҕаныистэн,малааһынбаратурарсаалатыгарсарыысса

киирэнкэлбитэуоннаыраахтааҕыгаТаҥараТыынынсүрэҕэрди-
риҥникылыммыт,киэҥбилиилээх-көрүүлээх,өркөнөйдөөх,түүлү
тойоннуур,тааллыбатытаайар,хайдахтаахдауустугусөпкөаттаран
өйдүүрдьоҕурдаахДаниилдиэнкиһибаарынтуһунанкэпсээбитэ.
ВалтасарсонноДаниилыыҥыртаранаҕалан,итиөйдөммөттыллар
суолталарынбыһаарарыгаркөрдөспүтэ.
ОнуохаДаниилыраахтааҕыгакиниолусулаханныксанаммытын,

эмэгэттэриайхаллыыолоронарыгыиһэригэрытыкиһиттэриыллар-
бытыниһин,Таҥаракиниэхэуордайбытынэппитэ.ОлиһинАйыы
Таҥараитинниксуругуыыппыт.ОнтонДаниилэппитэ:«Эркиҥҥэ
МЕНЕ,МЕНЕ,ТЕКЕЛ,УПАРСИНдиэнсуруллубут.Олаатаман-
нык:МЕНЕ–Таҥараэнсаарыстыбаҥкүнүн-дьылынааҕанбаран,
бүтэркэмэкэллэдиэнбыһаарда;ТЕКЕЛ–эйигиныйааһыҥҥаыйаан
көрбүтэ,олусчэпчэкибуолантаҕыстыҥ;УПАРСИН–саарыстыбаҥ
аҥаардананМидияуоннаПерсиядьонугарбэрилиннэдиэн».Сонно
ВалтасардьаһалынанДаниилгаыраахтааҕыэрэтаҥнаркүндүкыһыл
таҥаһынтаҥыннаранбаран,моонньугаркыһылкөмүссыапкэтэр-
питтэрэуоннасаарыстыбаүһүсбаһылыгынанбилиммиттэрэ.Таҥара
эппитэбарытаолтүүнтуолбута:Валтасарыөлөрөнкэбиспиттэрэ,
оттонсаарыстыбатынМидияыраахтааҕытаДарийбылдьаабыта.

ДА НИ ИЛ 5:1‑31 
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ДаниилТаҥараҕаүҥэр

алтасарбүрүстүөлүнылбытДарийыраахтааҕыэмиэбэ-
йэтинтуохдаүрдүктүксананаруоннаэмэгэккэсүгүрүйэр

ыраахтааҕыэтэ.ОлдабуолларкиниДаниилы,муударайөйдөө-
ҕүн,эҥкилэсуохүтүөбыһыылааҕын-майгылааҕыниһин,олус
сөбүлүүрэ.
БиирдэДарий,дойдутунолоҕунсалайтараары,сүүссүүрбэ

сатрапүлэһитианаанбаран,кинилэрүрдүлэринэнүстойонуту-
руорбута,ононсатраптарыраахтааҕынысүпсүгүрдүбэттуһуттан,
үлэлэрин-хамнастарынолтойотторгоотчуоттууллара.Даниилы,
үстойонтонбиирдэстэрин,өйүнэнда,үтүөсигилитинэндаатын
тойоттору,сатраптарыбарыларынбаһыйарыниһин,Дарийбүтүн
саарыстыбатынүрдүнэнтуруоруонсаныыра.Онубилэн,икки
атынтойонуоннасатраптар,саарыстыбаныкуһаҕанныксалайар
диэнбаһааҕырдаары,Даниилыбуруйдуурсылтахкөрдүүсатаа-
быттарада,тугудакыайанбулбатахтара.Даниилыраахтааҕы
эрэллээхкиһитэбуолан,ханныкдаэндирдээхбыһыыны,буру-
йу-сэмэниоҥорботэтэ.
Кэмниэкэнэҕэскининиыраахтааҕыиннигэрхайдаххараар-

дыаххасөбүндьэтобулан,оҕуруктаахсуолгасанаммыттара.Да-
ниилАйыыТаҥаратыгарөрүүүҥэсылдьарынбилэрбуоланнар,
ыраахтааҕыгакэлэн,буотуткүниһигэрдьонханныкдатаҥарат-
тан,киһиттэнбуолбакка,Дарийыраахтааҕыттанэрэкөрдөһүөх-
тээхтэринтуһунансокуонуылынарыгартылкиллэрбиттэрэ.Ол
сокуонукэспиткиһидьиикэйхахайдарсытархаспахтарыгарбыра-
ҕыллыахтустааҕа.Ыраахтааҕыкинилэриһэистээхкөрдөһүүлэрин
дьиҥтөрүөтүнбилбэтбуолан,ыйааххаилиибаттаанкэбиспитэ.
Даниилсаҥасокуонтахсыбытынбилэндабаран,АйыыТойо-

нугарүҥэринуураппатаҕа.Киниолорорхоһугаркиирэнкүҥҥэ
үстэ,сөһүргэстээнтуран,Таҥараҕамахтанарүгэстээҕэ.Үҥэркэ-
мигэртөрөөбүтИерусалимындиэкитахсартүннүктэрэөрүүаһа-
ҕастураллара.Хаһанэрэонно,тапталлаахкуоратынурусхаллана
иликхрамыгар,Таҥаракэрэмэнкилбиэнэсатыылыырбуолара.
ДаниилыабааһыкөрөрнэгэйдьонкиниТаҥаратыгарүҥэн

көмөкөрдөһөрүнуоранкөрөнбараннар,соннотутаДарийыраах-
тааҕыгатыллыыохсоргобыһаарыммыттара.

ДА НИ ИЛ 6:1‑11 
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Даниилхахайдааххаспахха

аниилыөлөрөр-алдьатар санаалаах тойотторДарийга
тиийэн,ыраахтааҕыыйааҕатахсыбытынүрдүнэнДаниил

күҥҥэүстэбэйэтинТаҥаратыттанкөрдөһөрдиэн,үҥсүбүттэрэ.
Ыраахтааҕыонуистэн,улаханныксанааҕаылларбыта,кинихайдах
эмэгынанДаниилыбыыһаанылыанбаҕарбыта.Олэрээрибили
үҥсүбүттойотторМидияуоннаПерсиясокуонунаныраахтааҕы
илиибаттаабытыйааҕакөтүллүбэтдиэнмоһуйсантурбуттара.
ОноныраахтааҕыДаниилыхахайдарсытархаспахтарыгарбырах-
тараргакүһэллибитэ.КиниДаниилга:«Энэрэллээхтиксулууспа-
лыырТаҥараҥЭйигинбыыһыаҕа!»–эрэдиэнхаалбыта.Киэһэ
дыбарыаһыгартөннөнкэлээтаһаабаккаэрэутуйардыысыппыта
да,олтүүнүбыһахараҕынкыратыкдатымнытатүһэнылбатаҕа.
Онтонхаллаансуһуктуйуутабэрттиэтэлинэнтуран,хахайдаах
хаспаххасүүрэнтиийбитэуоннасимиккуолаһынан:«Тыыннаах
ТаҥаракулутаДаниил!Мэлдьибэриниилээхтиксулууспалыыр
Таҥараҥэйигинхахайдартанөрүһүйдэдуо?»–диэныйыппыта.
ОнуохааллараттантуохдабуолбатахДаниилсаҥатадуораһыйан
иһиллибитэ:«АйыыТаҥараминнигэрырааһымуоннаэныраах-
тааҕыминнигэрбуруйасуоҕумиһин,Таҥара,аанньалыныытан,
хахайдарайахтарынбүөлэттэ,ононмиигинтыыппатылар».
Даниилтыыннааххаалбытыттанатаҕасирибилбэтбуолаүөр-

бүтДарийкининихаспахтантаһаараохсоллоругардьаһайбыта.
Үөһэтаһааранбараннар,Даниилтуохдабуолбатаҕынкөрөн,
барыбэридиэнбэркиһээбиттэрэ.Соннотута,Дарийбирикээһи-
нэн,билиДаниилыхобулаабытхарасанаалаахдьонутутаттаан
аҕалан,бэйэлэринхахайдааххаспаххабырахпыттара.Хахайдар
кинилэрихаспахтүгэҕэрдатиэрдибэккэхабанылан,тырыта
тыытанкэбиспиттэрэ.
БукэнниттэнДарийыраахтааҕысуруксуруйансаарыстыбатын

барымуннугартиийэыыталаабыта.ОлсуругаркиниДаниил
АйыыТаҥарата–өлбөтүйэлээхТаҥара,КиниСаарыстыбата
үйэлэртухарыбаар,ононмантанинньэбарыноруоттарДаниил
Таҥаратынытыктыахтаахтардиэнсуруйбута.Ыраахтааҕыил-
дьиттылыгар:«Кинихалыҥтыынхарыһыга,суонтыынтолуга
буолар,сиргэда,халлааҥҥадаэҥин-эгэлгэдьиктини,сөҕүмэр
бэлиэникөрдөрөр.КиниДаниилыхахайдартанөрүһүйэныл-
ла!»–диэнэтиллибитэтэ.

ДА НИ ИЛ 6:12‑27 



235



236

Иудейдарбилиэнтэнтөннүүлэрэ

нникиаахпыппыткурдук,АссириясэриилэрэХотугусаарыс-
тыбаны,Израилы,сэриилээныланбаран,норуотубилиэҥҥэ

үүрэнилдьэбарбыттара.ИтиХристостөрүөнсэттэүйэиннинэбуол-
бута.СүүссылынананыМидия,Вавилонхолбоһуктаахсэриилэрэ
тоҕоааҥнаанкэлэн,иккисыллаахтөгүрүктээһинкэнниттэнНи-
невиякуоратыурусхалоҥорбуттара.Күүһүрбүт-уоҕурбутВавилон
судаарыстыбатаыаллыыноруоттары,олиһигэрСоҕурууҥҥусаа-
рыстыбаныИудеяныхалыыра,иудейдарыВавилоҥҥаүүрэнбарара.
ОлэрээриВавилондакурдукмодункүүстээхимперияэстэр-быстар

күнэ-дьылатирээнкэлбитэ.КининиМидияуоннаПерсияыраахтаа-
ҕыларасэриилээнылбыттара.ПерсияыраахтааҕытаКириудейдартө-
рөөбүтсирдэригэртөннөллөрүнкөҥүллээбитэ.Ононсаарыстыбатын
бииргынаилдьитыыппыта:«ПерсияыраахтааҕытаКирманныкэтэр:
АйыыТойон,ХаллааннааҕыТаҥара,миэхэсирбарысаарыстыбала-
рынбиэрдэ.ИтиэннэминКиниэхэанаанИудеясиригэрИерусалимҥа
храмтутарбардьаһайда.ОнонТаҥараноруотунхасбиирдиикиһитэ
(кининикыттаТаҥарабииргэбуолуохтун!)Иудеяҕа,Иерусалим-
ҥабаранАйыыТойон,ИзраильТаҥаратынхрамынтутуһуохтаах».
ОнонИзраильуониккиууһуттантөрүттээхтүөрттыһыынчаттан
тахсаеврей,сүнньүнэниудейдар,Иудаууһуттантөрүттээхеврейдэр,
дойдуларыгартөннүбүттэрэ.ОлэрээрибэртүгүсеврейдьоноПерсия
дойдуларыгаролорбуттарынкурдуколоронхаалбыттара.
Дойдуларыгартөннүбүттэриниккиссылыгариудейдартутууларын

саҕалыырдыыИерусалимҥамустан,саҥахрамакылаатынтүһэрбит-
тэрэ.Уруккухрамыөйдүүрүгүссааһырбытаҕабыыттар,левиттэр,аҕа
баһылыктар,саҥахрамакылаататүһэнэрэринкөрөн,кыайантут-
туммакка,оҕолуумарылаччыытаспыттара.Дьон-сэргэньамалаһар,
үөрэр-көтөр,ытыырсаҥатаолохырааххадиэридуорайаниһиллэрэ.
СаҥахрамтутуутунИудеяыраахтааҕытынИехониясиэнэЗоро-

вавельиилээн-саҕалааныыппыта.Маннауруккутаиудейсиригэр
олохсуйбутноруоттареврейдэриабааһыкөрөрбуоланнар,тутууба-
рарынмэһэйдэһэр,саанар-суоһурҕанарэтилэр,өссөөҥөркиирэн,
АртаксерксдиэнааттаахПерсияыраахтааҕытыгарүҥсэн-харсан
барбыттара.Инньэгынанхрамтутуутунбүтүнуонбиэссылустата
тохтотторосылдьыбыттара.ПерсиябүрүстүөлүгэрэмиэДарийдиэн
ааттаахатыныраахтааҕыолорбутунэрэкэннэ,тутуухатсөргүтүл-
лэн,салҕананбарбыта.
ДарийуруккуКирыраахтааҕыдьаһалынбигэргэтэн,храмүлэтэ

ситэриллиэхтээҕинтуһунануураахтаахилдьитсуругуИерусалимҥа
ыыппыта.ОнонАдарыйүһүскүнүгэр,Дарийыраахтааҕылаабытын
алтыссылыгар,саҥахрамдьэтутулланбүппүтэ. ЕЗ Д РА 1–6 
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Есфирьсарыысса

райбиирдэПерсияыраахтааҕытаАртаксеркскэргэныларга
быһаарынан,саарыстыбатынбарымуннугарилдьитыытан,

саамайкэрэдьүһүннээхкыргыттарыкиинкуоратыгарСузыгамус-
тарбыта.Кыргыттарыыраахтааҕыгакөрдөрөөрү,бүтүнуониккиый
бэлэмнээбиттэрэ.ОччотооҕугаПерсиясиригэрурутАссирияуонна
Вавилонсэриилэрэбилиэнтутанаҕалбытеврейдэринсыдьааннара
өссөдаолороллоро.СузыгабиирМардохейдиэнааттаахиудейбаара.
КинитаайыноҕотунЕсфирьдиэнааттаахкыыһыииттэрэ.Есфирь
уһулуччукэрэдьүһүннээҕэ,дьулугураскөнөуҥуохтааҕа.Ийэлээх
аҕатаөлүөхтэриттэнтулаайахкыысчаанМардохейыаҕатуттара.
ДойдукыраһыабайкыргыттарынбарыларынкиинкуораккаСузыга
ыраахтааҕыдьиэтигэрхомуйалларыгарЕсфириэмиэыҥырбытта-
ра.Ыраахтааҕыбукыыһыбарыларыттанордорбута,олустаптыы,
умсугуйакөрбүтэ.ОнонмэнньиэһинЕсфирьтөбөтүгэркэтэрдэн,
кининисарыыссаоҥорбута.Соторухотуҥҥутхаралтатадиэнулуу
бырааһынньыктэрийэн,кинээстэрин,үрдүксололоохчаҕардарын
күндүлээбитэ-маанылаабыта,кылгасуһуур,кыараҕаскэҥииргына,
дойдутунбарыуобалаһыгарараасчэпчэтииоҥорбута,ыраахтааҕылыы
сиэдэрэйбэлэхбөҕөтүнтүҥэппитэ.ЕсфирьбуоллаҕынаМардохей
тылынистэн,ханныкноруоттантөрүттээҕиныраахтааҕыгаэппэтэҕэ.
БукэнниттэнбэртсоторуыраахтааҕыбиирАмандиэнааттаах

кинээһинчорботон, атынкинээстэрүрдүлэринэнтуруорбута.
ДыбарыаскасулууспалыырдьонбукабарыАманыкөрдүлэрда,
сөһүргэстээнтуран,киниэхэсүгүрүйэллэрэ.Ыраахтааҕыдьаһала
оннугуирдиирэ.АрайМардохейэрэАмаҥҥахаһандасүгүрүйбэт,
кинииннигэртобуктуутүспэтэтэ.Аманонтонабаран,Артаксеркс
саарыстыбатыгарбаариудейдарытөрдүттэнэһэргэсанаммыта.
Биирдэкиниыраахтааҕыгакэлэн:«Энсаарыстыбаҥуобалаһын

аайыараасноруоттарортолоругартарҕананолорорбиирдьикти
норуотбаар.Кинилэрсокуоннарахайаданоруоткиэниттэнчыҥха
атын,ононыраахтааҕысокуоннарынончубилиммэттэр»,–диэн
үҥсүбүтэ.Ыраахтааҕыонуистэн,кинилэрихайдахгынарыҥбэйэҥ
көҥүлүҥдиэбитэ.СоторуыраахтааҕычаҕардараАртаксерксбас
билэруобаластарынкэрийэсылдьан,уониккисый(Адар)уонүһүс
күнүгэриудейдарыкыратыттанулаханыгартиийэ,оҕону-дьахта-
рыордорбоккобукабарыларынөлөрөр-өһөрөр,төрдүттэнимири
эһэртуһунансуругутарҕаппыттара.Ыраахтааҕыыйааҕатиийбит
сиригэрбарытыгариудейдарулуукутурҕаҥҥаылларбыттара,онон
кинилэргэпосткэмэ,ытабыл-соҥобул,аймалҕансаҕаламмыта.

ЕС ФИРЬ 1–3 
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Есфирьсарыысса
(салгыыта)

ОнуистээтМардохейбалтыгарЕсфирьсарыыссаҕаыраахтааҕыыйааҕын
туһунанбиллэрэохсубутауоннаыраахтааҕыттанкөрдөһөнноруотун
аһыннарарыгарсоруйбута.ОнуохаЕсфирьМардохейгачаҕарынанил-
дьитыыппыта:«Ыраахтааҕыыҥырбатахкиһитэистиэргэҥҥэкиирдэ
да,өлөргөууруллар.Арайыраахтааҕыкыһылкөмүсскипетрынутары
ууннаҕынаэрэ,олкиһитыыннааххаалар.Миныраахтааҕыгаыҥы-
рыллыбатаҕымотутхонно».МардохейЕсфирьгэхардарбыта:«Иудей-
дартанминэрэыраахтааҕыдьиэтигэрордонхаалыамдиэнсананыма
даҕаны.Туохбилэр,баҕар,букэмҥэтуһалаары,сарыыссабуолбутуҥ
буолаарай?»ЕсфирьМардохейгаилдьиттээбитэ:«Баран,Сузыгабаар
иудейдарыбукабарыларынмусуоннабарыминтуспарастантуттунан
туранүҥүҥ,үскүн устата,күнүсбуоллун,түүнбуоллун,тугудаиһи-
мэҥ-аһаамаҥ.Минэмиэчаҕаркыргыттарбынкыттапостанантуран
үҥүөм,дьэонтон,төһөдасокуонуутарыбуолбутуниһин,ыраахтааҕыга
барыам,өлөрыйаахтаахбуоллахпынаөлүөмбуоллаҕа».Харасанаалаах
АманМардохейыыйыахтаахсүүрбэбиэсмиэтэрэүрдүктээхмаһаха-
йыы-үйэбэлэмнэнэнтурара.
ҮһүскүнүгэрЕсфирьсарыысса,саамаймаанытаҥаһын-сабынтаҥнан,

ыраахтааҕыолорордьиэтинистиэргэнигэркиирбитэ.Ыраахтааҕы,ки-
ниникөрөөтда,кыһылкөмүсскипетрынутарыууммута.Есфирьтиийэн
скипетрытаарыйанбаран,ыраахтааҕыныуоннаАманыолкүнтэрийэр
үөрүүлээхаһылыгарыҥырбыта.ОнонбэртсоторуыраахтааҕыАманныын
аһылыккатиийэнкэлбиттэрэ.Арыгыиһэолорон,ыраахтааҕы:«Есфирь
сарыысса,энбастыҥбаҕасанааҥтугуй?Миигиттэнтугукөрдөһүөх-
хүнбаҕараҕыный?»–диэныйыппыта.Онуохасарыыссаэппитэ:«Мин
баҕарарбаҕамдиэн–миигинтыыннааххааллараргар,минкөрдөһүүм
диэн–норуоппаролоҕубэлэхтииргэр.Биһигини,миигинноруоппун
кытта,өлөрөргө,имириэһэргэ,күнсириттэнсуохоҥороргоуураахтааты-
лар».ДьэонуохаэрэыраахтааҕыЕсфирьеврейтөрүттээҕинбилэн,Аман
уодаһыннаахбылаанынөйдөөбүтэ.ЫраахтааҕыдьаһалынанАманыбили
бэйэтэМардохейгабэлэмнээбитмаһыгартаһаараныйаанкэбиспиттэрэ.
Олэрээриыраахтааҕыаатыттантахсыбытыйаахкинибиһилэҕинэн

бэчээттэммитбуолан,итисокуонухайдахдауларытарда,көтүрэр да
кыахтарасуоҕа.ОнонэмиэыраахтааҕыдьаһалынанАртаксеркссу-
руксуттарабарыкуораттариудейдарыгартүмсэнбэйэлэринкөмүскэ-
нэллэрэкөҥүллэнэринтуһунансаҥаыйаахтаахсуругусуруйбуттара.
Ыраахтааҕысыыдаматтаахилдьиттэрэсаҥаыйааҕысаарыстыбасүүс
сүүрбэсэттэуобалаһыгарИндияттанЭфиопияҕатиийэбэртсуһаллык
тиксэрбиттэрэ.Еврейноруотаитикурдукбыыһаммытынбэлиэтигэр
МардохейсылаайыылылларПуримдиэнбырааһынньыгыолохтообута.

ЕС ФИРЬ 4–10 
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НеемияИерусалимэркининчөлүгэртүһэрэр

еемияПерсиякиинкуоратыгарСузыгаАртаксерксыраах-
тааҕыдыбарыаһыгарсулууспалыырүрдүксололоохто-

йонэтэ.
БиирдэкиниИерусалимтанПерсияҕатөннөнкэлбитиудей

киһитинкөрсөн,Иерусалимолоҕун-дьаһаҕын,оннохаалбыт
иудейдарысураспыта.Онуохаанарааҥҥыта:«Билиэнтэнордубут
иудейдарбаттанан-үктэнэн,дойдуларыгарсорбөҕөтүнкөрөн
олороллор.Иерусалиммытэркинэтүөрэтэурусхалламмыт,бо-
руотатынуоттаанкэбиспиттэр»,–диэнкэпсээбитэ.Онуистэн,
Неемияолоротүһээт,ытаанбарбыта.Улаханныккурутуйан,
хасдакүнастантуттунантуран,минИерусалимҥабаранкуо-
ратэркининчөлүгэртүһэрэрбиныраахтааҕыкөҥүллээтиндиэн
АйыыТаҥараҕаүҥпүтэ.
СоторуАртаксерксыраахтааҕыкөҥүллээн,НеемияИерусалим-

ҥатиийэнатыниудейдарыкыттакуораталдьаммытэркинин,
халҕанаанынсаҥалыытутан,чөлүгэртүһэрбитинэнбарбытта-
ра.Иудейдарөстөөхтөрөонукөрө-көрө,саанан-суоһурҕанан,
үтүрүйэн-хабырыйан,үлэни-хамнаһыатахтыысатыырэтилэр.
ОлиһинНеемиядьонунсэбилээн,эркинтутуутугартааста-
һааччылараҥаарилиилэригэрүҥүүлээхсылдьарбуолбуттара,
тутуу үлэһиттэрэбукабарыкылыстаммыттара.Үлэ-хамнас
түүннэри-күннэритохтообоккокүөстүүоргуйара.АйыыТаҥара
дурда-хаххабуолан,тутааччыларсыраларадьэтиллибитэ:Иеру-
салимыВавилонсэрииһиттэрэуоттаабыттарынкэннэлопкурдук
сүүстүөртуонсылбуоланбаран,куоратэркинэчөлүгэртүспүтэ.
Сэттисыйүүнүүтэноруотбүттүүнэбиирсанаананболуоссакка

мустубута.Ездрааҕабыыккаэтэннэр,АйыыТойонИзраильга
Моисейынанбэрдэрбитсокуонункинигэтинаҕалтарбыттара.
Ездрауһуну-киэҥиөйдүүркыахтаахэрдьонда,дьахталларда
иннилэригэркинигэнихарасарсыардаттанкүнортотугардиэри
доргуччуаахпыта.Онумустубутдьонбүттүүнболҕойонистибит-
тэрэ.ОнтонЕздраАйыыТойоҥҥо,улууТаҥараҕа,алгыстылын
эппитигэрбукабарыиккиилиилэринөрөуунантуран:«Аминь,
аминь!»*–диэнсаҥааллайбыттарауоннаАйыыТойоҥҥосү-
гүрүйэн,сиргэтиийэбокулуонуурбуттара.

НЕ Е МИЯ 1–8 

*  «Аминь» – «дьиҥ чах чы он нук, итин ник бу о лу ох тун» ди эн су ол та лаах 
бы лыр гы ев рей ты ла.
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НоруотТаҥараҕаэргиллэр

миэитиыйсүүрбэтөрдүскүнүгэр,иудейдарастантуттунан
туранүҥэрүгэстэринэн,дороххойкылтаҥаһытаҥныбыт,

төбөлөрүгэркүлкуттубутИзраильуолаттарабарыбииргэтүмсү-
бүттэрэ.Атыномуктартанарахсантуран,аньыыларын-хараларын,
аҕаларынбуруйдарыгартиийээтиммиттэрэ.Күнчиэппэрэтура
тэбиммитинэнАйыыТойонТаҥараларынсокуонункинигэтин
аахпыттара,эмиэкүнчиэппэринкэриҥэаньыыларын-буруйда-
рынэтинэ-этинэ,АйыыТойонТаҥараларыгарсүгүрүйбүттэрэ.
ЛевиттэрИисус,Вания,Кадмиил,Шевания,Вунний,Шеревия,
Вания,Хенаниүрдүксиргэтуран,АйыыТойонТаҥараҕаүҥэл-
лэрэ.Кинилэрэппиттэрэ:«Чэйиҥ,туруоҕуҥ,аныүйэбиттухары
АйыыТойонТаҥарабытынуруйдуурбуолуоҕуҥ!АйыыТойон,Эн
ханныкдахайҕал,уруй-айхалтылынанкыайанситэнэтиллибэт
үрдүккилбиэннээхаатыҥалгыстаах!АйыыТойон,ТаҥараЭн
эрэбааргын,ЭйигиттэнатынТаҥарасуох.Энхаллааннархал-
лааннарын,оннобаарыбарытын,сири,сиргэбаарыбарытын,
муораны,муораҕабаарыбарытынайбытыҥ,туоххабарытыгар
олоҕуЭнбиэрэҕин,халлаанкүүстэрээмиэЭйиэхэсүгүрүйэллэр».
Норуотаньыытын-харатын,АйыыТойонтонтэйбитбуруйун

кэмсинэн-кэмиринэн,Таҥараҕаүҥпүтэ:«Оо,АйыыТаҥарабыт,
эппиткэстылгынэкчитутуһар,норуоккараһыныылаахтык
сыһыаннаһарулуубэйэлээх,сүдүкүүстээх,дьулаантандьулаан
Таҥарабыт!Биһигибэйэбитда,ыраахтааҕыларбыт,кинээстэр-
бит,аҕабыыттарбыт,пророктарбыт,аҕаларбытда–Энноруотуҥ
бүттүүнэАссирияыраахтааҕыларынсаҕаттанбилиҥҥэдиэри
эҥээрбитинэнтэлбитэрэйбитинситэтэсуохкурдуккөрбөтөргүн
ханнык.Энбиһигинисаамайсөпкөдьарыйбыккын,кырдьык-
таахтыкдьүүллээбиккин,биһигидьиҥчахчыбуоруйбатбуруй-
даахпыт.ОнонбиһигиЭйиэхэ,ЭнТаҥарасокуоҥҥунтутуһуохпут,
барыкэриэстэргин,уураахтаргынбарытынтолоруохпутдиэн,
мэктиэтылбытынсуругунанбиэрэбит.Бусурукпутугарилии
баттыыбытуоннабаһылыктарбыт,левиттэрбит,аҕабыыттарбыт
бэчээттэринуурабыт».Үрдүксололоохтойотторбарыбукэстылга
илиибаттаанбаран,бэчээттуруорбуттара.Оттонатыттар,норуот
бүттүүнэ,аҕабыыттар,левиттэр,аанхарабыллара,ырыаһыттар,
храмүлэһиттэрэ,Таҥарасокуонунылыммытомукдьонобары,
кинилэркэргэттэрэ,уолаттара-кыргыттара–уһуну-киэҥиөйдүүр
кыахтаахбарыта,убайдаатарубайдарын,норуотытыктыыртүс
басдьонун,батыһан,итимэктиэтылгахолбоспуттара.

НЕ Е МИЯ 9:1‑6; 9:32 – 10:29 
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Иовэрэйи‑муҥукөрүүтэ

цдиэндойдугаолусүтүөбыһыылаах-майгылаахбаайкиһи
Иоволорбута.Кинитуохдаиҥэ-дьаҥасуох,кырдьыгыэрэ

тутуһар,Таҥараныытыктыыр,киртэн-дьайтанөрүүтэйэтуттар
көнөкиһиэтэ.Иовсэттэуоллааҕа,үскыыстааҕа.
БиирдэсатанаТаҥараҕатиийэнкэлбитигэрАйыыТойон:«Эн

хантанкэллиҥ?»–диэныйыппыта.Сатана:«Минсириэргийэ
хааманкэллим»,–диэнхардарбыта.АйыыТойонэппитэ:«Мин
кулуппунИовуөйдөөнкөрдүҥдуо?Бусирүрдүгэркиникурдук
эҥкилэсуохыраас,кырдьыгытутуһар,Таҥараныытыктыыр,ку-
һаҕантанкуруутунтэйэтуттаркиһисуох».ОнуохасатанаАйыы
Тойоҥҥо:«ИовЭйигинбосхоытыктыырүһүдуо?–диэбитэ.–Дьиэ-
тин-уотун,баайын-дуолунбарытынЭнараҥаччылыыгынбуолбат
дуо?Үлэтин-хамнаһынэмиэалҕаабытыҥ,сүөһүтүнүөрэбуоллаҕы-
насир-сираайытарҕанна.Дьэолэрээрибаайын-дуолунтаарый
эрэ–төһөЭйигиналгыырбуоларэбит?»ОнуохаТаҥарасатанаҕа:
«КинитуохбаардааҕабарытаЭнилиигэрбэриллэр»,–диэбитэ.
Сатана,көҥүлылан,Иовкаэҥин-эгэлгэкуһаҕаныоҥорбуту-

нанбарбыта.Оҕолорунбукабарыларынөлөрбүтэ-өһөрбүтэ,ха-
лыҥбаайын-дуолунтөрдүттэнэспитэ.ОлдаүрдүнэнИовсулана
барбатаҕа,Таҥараныүөхсүбэтэҕэ,«АйыыТойонбиэрбитэ,Айыы
Тойоныллаҕа.Киниаатыгаралгысбуоллун»,–эрэдиэбитэ.Он-
тонкэргэнин,Иовусаҥарансулуйанбарбытыгар:«Амабиһиги
Таҥараттаннаарүчүгэйиэрэыласылдьыахпыт,оттонкуһаҕаны
ылыахпытсуоҕадуо?»–диэнсабасаҥарбыта.Иоволтухарыбиир
дасыыһатылытыллаһанАйыыТойониннигэраньыыгакиирбэ-
тэҕэ.Онуохасатанакининииэдээннээхыарыынаныарытан,Иов
оройуттанатаҕардиэриараҥбааһынанбүрүллүбүтэ.Олкурдукөр
кэмустатаулуумуҥукөрөн,муҥуруһуккатиийбитэ.
Иовиэдээҥҥэтүбэспитинистэн,өлөр-хааларкүнүгэрсанаатын

өрөкөтөҕөнуоскутаары,үсдоҕоротиийэнкэлбиттэрэ.Уоскута
олоронустунансэмэлээнбарбыттара,сэмэлииолоронбуруйунбула
сатаабыттара:Таҥараүчүгэйкиһинидьарыйбат,олаатаэнтуохэрэ
буруйуоҥорбутбуоллаҕыҥдэспиттэрэ.Иовбуоллаҕынатуохда
буруйасуоҕунитэҕэтэсатыыра.Кинидоҕотторункыттаэрэкэп-
сэтиинэнмуҥурданыанбаҕарбатаҕа–АйыыТаҥараныБэйэтин
кыттакэпсэтиэнбаҕарбыта.ИовТаҥараттантуохиһинманнык
сорсуолламмытыныйытасатыыра,ол гынанбаранбыыһанар
эрэлинэнчирэппэтэҕэ:«Минбилэбин:минтыыммынТолуйан
Ылааччытыыннаах,Кинимиигинтиһэхкүҥҥэсиртэн-буортан
туруоруоҕа,оччоҕоминАйыыТаҥараныкөрүөҕүм».

ИОВ 1; 2; 4; 5; 19:25‑26 
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ТургутуунутулуйбутИов

овдоҕотторункыттаитикурдуккэпсэтэолордоҕуна,күүс-
тээхсиллиэтыаһасирилээнкэлбитэда,эмискэАйыыТойон

куолаһадуораһыйаниһиллибитэ.ТаҥараИовкакиһикыайан
хоруйдаабатыйытыктарынбиэрэнбарбыта.ДьэонуохаэрэИов
АйыыТойонуотчуоттатасатыырсыыһатынөйдөөбүтэ.Биһиги
өйбүтүгэр-санаабытыгароҥоронкөрөрбүтүнээҕэрТаҥарабыдан
үрдүкбуоллаҕаэбээт.АйыыТойонсаҥаранбүппүтүгэрИовэп-
питэ:«Энмуҥурасуохкыахтааххын,ононсанаммытсанааҕын
толороргоркимдаЭйиэхэмэһэйдииркыаҕасуоҕунбилэбин».
ТаҥараИовуитинниктургутанкөрөнбаран,киниэхэсүтэр-

битинээҕэриккибүкэлбэҕибиэрбитэ.Оттонкиниүсдоҕоругар,
саарбахуоскутааччыларга,ТаҥаратуһунанИовкурдуксөпкө
эппэтэхтэриниһин,улаханныкуордайбыта.Олиһинкини-
лэрисиэртибэбиэрэллэригэруонна,ТаҥараИовкөрдөһүүтүн
эрэылынарынбыһыытынан,кининибэйэлэринтустарыгар
үҥтэрэллэригэрэппитэ.ИовдоҕоттороАйыыТойонсоруйбу-
тунтолорбуттара,ононИовкөрдөһүүтүнэнТаҥаракинилэри
бырастыыгыммыта.
Тургутуунубарытынтулуйбутункэннэ,Иовкаубайдара-бы-

рааттара,эдьиийдэрэ-балыстара,уруу-билэдьонобукабарыилии
тутуурдаах,өттүкхаралаахтиийэнкэлбиттэрэ.ТаҥараИоволоҕун
кэнникисылларынуруккутунааҕарордукалҕаабыта.Алдьархай
ааспытынкэннэ,Иовөссөдаөролорбута,сэттэуолламмыта,үс
кыыстаммыта.Киникыргыттарынкурдуккэрэдьахталларсир
үрдүгэроччолоргоөссөтөрүүиликтэрэ.
Иов,олоҕундуоһуйаолорон,үйэтинмоҥоонбаранөлбүтэ.

ИОВ 38–42 
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Саалтыыр

аалтыыр–Библиябиирсаамайааҕылларкинигэтэ.Бухо-
муурунньукбалтараасүүстэнтахсапсаломтан,олэбэтэрму-

зыкадоҕуһуоллаахылланарырыаттантурар.СаалтыыргаТаҥараны
итэҕэйэркиһисүрэҕиниэйиитэбарытатолорубэриллибит:сиргэ
аньыы-харахалыҥаабытыттансанаарҕааһын,сырдыкхараҥаны
хайаандакыайарыгарэрэмньи,аньыыны-буруйубилинииуонна
Таҥарабыыһааныларыгарбигэитэҕэл.Саамайөрөкөтөҕүллүү-
лээхпсаломнаргаМессия,олаатаХристоскэлиэхтээҕээрдэттэн
өтөкөрүллэнсылдьар.
СаалтыырыдьонүксүнДавидыраахтааҕыныкыттаситимниил-

лэр,тоҕодиэтэххэбухомуурунньукүгүспсаломункинисуруйбута.
ОлгынанбаранСаалтыыргаТаҥараТыынынанөрөкөтөҕүллэнсу-
руйбутатынааптардарайымньылараэмиэаҕыйаҕасуохтар.Араас
псаломнартанбыһатардыылархристианнарүгүсмэлииппэлэри-
гэркиирэнтураллар.Билигинбиһигихолобурбыһыытынаникки
псаломуаҕалыахпыт.

1‑кыпсалом
Кимнэгэйдэрсүбэлэринистибэт,аньыылаахтарсуолларын
тутуспат,итэҕэликүлээччилэрдиинэҥээрдэспэт–олдьол-
лоох.ОннуккиһиАйыыТойонсокуонуттанүөрүүнүбулар,ол
сокуонукүннэри-түүннэрисаныысылдьар.Кинисүүрүктээх
ууаттыгаролордуллубут,кэмэкэллэда,аһынбиэрэр,кэхтэри
билбэтсэбирдэхтээхүөлмаскахолоонноох,тугугынарабарыта
ситиһиилээх.Оттоннэгэйбыһыылаахтарчыҥхаатыттар–ки-
нилэртыалыһармэкиинэтинкурдуктар.ОноннэгэйдэрТаҥа-
радьүүлүн,аньыылаахтаркөнөдьонтүмсүүтүнтулуйуохтара
суоҕа.АйыыТойонкөнөдьонсуолунбилэр,оттоннэгэйдэр
суоллараөлүүгэтиэрдэр.

150‑спсалом
АйхаллааҥТаҥараныКинисибэтиэйдьиэтигэр,айхаллааҥ
Киникүүһүнкэрэһилииркиэҥхаллааныгар.АйхаллааҥКи-
ниниулуудьайыыларыниһин,айхаллааҥсүдүкилбиэнин
кэриҥинэн.АйхаллааҥКининитурбадорҕоонунан,айхаллааҥ
арфа,лирадоҕуһуолунан.АйхаллааҥКининитимпаннаахүҥ-
күүнэн,айхаллааҥ,устуруунатардан,флейтаүрэн.Айхаллааҥ
Кининилыҥкынаскимвалларынан.Тыынартыыннаахбарыта
АйыыТойонуайхаллыахтын.Аллилуия*.

* «Ал ли луия» бы лыр гы ев рей ты лыт тан тыл баас таа тах ха «Айыы То‑
йо ну ай хал лааҥ» ди эн су ол та лаах.
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Саалтыыртылларынөйбүтүгэрхатыаҕыҥ

йыыТойон,эйигинкөрдөөччүлэрикөмөтөсуоххаһан
дахаалларбатыҥиһин,ЭнааккынбилэрдьонЭйиэхэ

эрэниэхтэрэ(9:11). 
Таҥаракэрэмэнкилбиэнинмэҥэхаллаанкэрэһилиир,Кини

ураннааноҥорбутунулуукуйаартуоһулуур(18:2). 
СирүрдэбүттүүнэАйыыТойонтонсаллыахтын,аандойду

олохтооҕобарытаКиниттэнкуттаныахтын(32:8). 
Кэлиҥ,бэйэҕитбилиҥАйыыТойонхайдахтаахүтүөтүн!Ким

Киниэхээрэнэр,олдьоллоох(33:9). 
СуолгунАйыыТойоҥҥотуттар,Киниэхээрэн,оччоҕоКини

эйиэхэкөмөлөһүөҕэ(36:5). 
КыһалҕалаахкүҥҥэрМиигиныҥыраар;Минэйигинөрүһү-

йэнылыаҕым,оттонэнМиэхэайхалэтиэҕиҥ(49:15). 
Ыраассүрэхтэмиэхэай,АйыыТаҥара,истыыммынсаҥардан,

миигинкырдьыктаахоҥор(50:12). 
Бардьонум!ХайдахтаахдакэмҥэКиниэхээһигиэрэниҥ,сү-

рэххитиһирэхтылынКиниэхэиһитиннэриҥ;Таҥара–биһиги
харыстанархаххабыт(61:9). 
СиргэЭнсуолгун-иискинбилэллэрин,барыноруоттарЭн

быыһыыргынкөрөллөрүнтуһугар(66:3). 
Энхайаларүөскүөхтэрининниттэн,сирида,аандойдунуда

айыаҥинниттэнүйэттэнүйэлэргэ–Таҥараҕын(89:3). 
Олэрээри,АйыыТойон–минбигэкириэппэһим,АйыыТа-

ҥарам–минхорҕойорочуоһум(93:22). 
Алҕаа,дууһаммиэнэ,АйыыТойону,умнумаКинибарыүтүө

дьайыытын(102:2). 
АйыыТойонКининиытыктыырдьоҥҥоулуубигэтаптала

Халлаансиртэнүрдүгүнкурдукмуҥурасуох(102:11). 
АйыыТойоҥҥоытыктабыл–муударастөрдө(110:10). 
АйыыТойонминдиэки,ононкуттаммаппын,киһимиэхэ

тугуоҥоруой?(117:6). 
Эдэркиһихайдах гынаныраасчөлолохтонуонсөбүй?Эн

тылгынанхарыстанан(118:9). 
МинЭйиэнэбинэбээт,миигинбыыһаа-абыраа(118:94). 
Харахуулаахсылдьанбурдукыспыттарүөрэ-көтөбурдукта-

рынбыһыахтара(125:5). 
АйыыТойонКининиыҥырааччыга,дьиҥкырдьыгынаныҥы-

рааччыга,барытыгарчугас(144:18). 
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ЭнТылыҥ
миныллыкпынсырдатар,

айанныырсуолбун
сандаардар.

Псалом118:105
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СоломуонАманӨһө

иблиякинигэлэриттэнбиирдэстэрэСоломонДомохторун
Кинигэтэдиэнааттанар.Букинигэҕээдэрыччатыүөрэ-

тэр-такайарбэртэлбэхсүбэ-аматүмүллэнкиирбит.Олоруүгүс-
тэринмуударайөйдөөхСоломоныраахтааҕысуруйбут.Манна
дириҥмуударас,көнөбыһыы-майгы,Таҥараҕаытыктабыл,
билии-көрүү,сиэр-майгы,ыраассигили,кыһамньылаахбуолуу,
бэйэникыатанатуттуу,Таҥараҕаэрэл,суохха-дьадаҥыгакөмө,
өстөөххөаһымал,оҕонуиитии,чиэһинэй,кырдьыктаахбуолуу,
чөлөйдөнүүуо.д.а.туһунанэтиллэр.ДомохКинигэтинсорох
сүбэтэ-аматаманнык:

АйыыТойоҥҥоытыктабыл–муударастөрдө;акаарылар
эрэмуудараһы,сүбэни-аманыаахайбаттар.
Уолумэрэбуолларгын,аҕаҥтакайарыниһит,ийэҥүөрэ-
тэринылын.
Тоойуом!Аньыылаахтарэйигинкуһаҕаҥҥауккуйасатаа-
тахтарына,сөбүлэһимэ.
АйыыТойоҥҥоиссүрэххиттэнэрэн,бэйэҥөйгөр-санааҕар
эрэнимэ.ТуоххабарытыгарАйыыТойонубилэргэдьулус,
оччоҕоКиниэйигинсалайанбиэриэҕэ.
АйыыТойондьарыйарынылын,буруйгунсаралаатаҕына,
ыарырҕаама.АйыыТойонаҕалыысыһыаннаһар,таптыыр
киһитиндьарыйар.
Кимдьадаҥыныатаҕастыыр,олкининиАйбытыүөҕэр,оттон
кимАйыыТойонуытыктыыр,олкыһалҕалааххакөмөлөһөр.
Көнөбыһыыноруотуүрдэтэр,мөкүбыһыы–түһэрэр.
Киһибарыахтаахсуолун-ииһинторумнуурэрээри,кинини
АйыыТойонсирдиэҕэ.
Аҕатынхоронсиир,ийэтинхолдьоҕоруол–ньүдьүбалай,
нэгэйкиһи.
Уолоҕонуайанынаартыгартакайдахха,сорсуйандабаран
олсуолуттантуоруосуоҕа.
Өстөөххүн,аччыкбуоллаҕына,аһат,утаппытбуолаҕына,
утаҕынханнар.
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ЕкклесиастКинигэтэ

оломуонАманӨһүнкэнниттэнБиблияҕаЕкклесиастэбэ-
тэрТаҥараҮөрэҕинТарҕатааччыКинигэтэкэлэр.Манна

эмиэДомохторсүбэлэринсанатарүтүөкэнбэйэлээхмуударай
этиилэртүмүллүбүттэр.Олортонаҕыйахэтииниааҕыаҕыҥ.

Сүпсүкүөһэсүпсүк,–диэбитэЕкклесиаст,–сүпсүкүөһэ
сүпсүк–барытасүпсүк.
Күлэрдээҕэркурутуйарордук,тоҕодиэтэххэ,санаарҕабыл-
танкиһисүрэҕэсымныыр.
Муударайөйсэриисэбинээҕэркүүстээх;олэрээри,биир
киһианьыытаүгүсүтүөнүүрэйэркыахтаах.
Кимиинхаһар,олииҥҥэтүһүөҕэ;кимаҕырааданыалдьа-
тар,олэриэнүөҥҥэтиктэриэҕэ.
Дьоҥҥобэрсибитбурдугуҥтуораҕакэлинбэйэҕэрэргийэн
кэлиэҕэ.
Көрүлээ,уолоҕо,уутуҥуйсааскар,толорубилэдэрсаас
үөрүүтүн,батыссүрэҕиҥбаҕатын,хараҕыҥкөрөрүн;олэрээ-
риөйдөө:тугуоҥорбутуҥбарытаТаҥарадьүүлүгэртуруоҕа.
АйбытТаҥараҕынэдэркээноҕосааскыттанөйдүү-саныысы-
рыт.Кыһалҕалаахкэмиҥкыһарыйан,«Үөрэримтуохкэлээх-
тиэй!»диирсылларыҥсынтарытан,күнүҥ-ыйыҥ,сулустарыҥ
сырдыгаөлбөөрөн,ардахастыбытынкэннэ,найхарабылыт
эмиэсабахалыйанкэлиэтурдаҕа.Олкүндьиэхарабыллара
салҕаластыахтара,күүстээхэрдьоннүксүччүтүһүөхтэрэ;ах-
сааннаахкиһихаалан,бурдукмэлиллибэтбуолуоҕа;түннү-
гүнэнкөрөөччүлэрсирэйдэрэтүүппэҕириэ;таһырдьатахсар
аанхалҕанахамхатаныа;суоруналүһүгүрүүрэуурайыа,киһи
бөтүүкхаһыытынантурарбуолуо,ырыа-тойукиһиллэрэаны
тохтуо;оччоҕотомтортондьулайыахтара,айансуолуттанча-
ҕыйыахтара;миндальсибэккитэтыллыа,аһыҥаларыараан
бытаарыахтара,каперсыһыллантохтуо:киһиүйэлэртухары
олоруохтаахдьиэтигэраттанаркэмэтиийэнкэлиэ,өлбүттэргэ
ытааччылар,кининибатыһанбарардыы,таһырдьакэтэһэн
туруохтара.Ононкүнхараҕататулларкүнэ–үрүҥкөмүссыап
быһабарар,кыһылкөмүсбылааттырыттар,уубаһаркупсуун
үлтүрүйэр,холуодьаскөлөһөтөсууллантүһэртүгэнэтирээн
кэлиэнинниттэнэнөйдүү-саныысырыт...Дьэонтонбуорбуо-
ругаркиириэҕэ,оттонтыынАйбытТаҥаратыгарэргиллиэҕэ.
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Пророктар

ргэКэсТылүгүскинигэтинИсайя,Иеремия(киниэхэ
Варухкөмөлөһөрө),Иезекииль,Даниилпророктаруонна

кинигэлэрэкыратыниһинкыралардиэнааттаммытатынуон
иккипророксуруйбуттара.БукырапророктарОсия,Иоиль,
Амос,Авдий,Иона,Михей,Наум,Аввакум,Софония,Аггей,
ЗахарияуоннаМалахиядиэннэр.
Библияпророктараинникиниөтөкөрөллөрөдииртутах.

Биллэнтурар,кинилэргэоннукдьоҕурэмиэбэриллибитбуо-
луонсөбө.Олэрээрипророктариннилэригэратынбыданүрдүк
соруктурара:кинилэруруккуда,билиҥҥида,кэнэҕэсдаса-
быытыйалардириҥсуолталарынбардьоҥҥоарыйыахтаахтара,
умнуганИзраильгакиниатынноруоттартантуохуратылааҕын
өйдөтө-санататуруохтаахтара.ИзраилыТаҥараБэйэмноруотум
диэбитэ,кининикыттасөбүлэһиитүһэрсэн,кэһиллибэткэсты-
лынкинилэргээппитэ.Буноруотинникикэскилэханныкда
тассабыытыйаттан,дьылҕахааныйааҕыттанбуолбакка,кини
бэйэтэАйыыТойоҥҥотөһөбэриниилээҕиттэнтутулуктааҕа.
Төһөдааньыыны-буруйусаралыырсаталаахтылларысаҥардал-
лар,пророктарбардьонкэмниэкэнэҕэсАйыыТойонТаҥараҕа
эргиллэригэрбигэтикэрэнэллэрэ.
ПророктарИзраильноруотугарбэйэлэринааттарыттанбуол-

бакка,кинилэргэдьиктитикарыллыбытТаҥарааатыттансаҥа-
раллара.Этэртыллара-өстөрөдириҥуобарастаах,таайтарыылаах
буолан,дьоҥҥо-сэргэҕэдэбигисөйдөнөохсубатэтэ.Норуот
кинилэркырдьыгыэппиттэринүксүгэрхасдаүйэааспытын,
эппиттэрэбарытатуолбутунэрэкэннэ,итэҕэйэрэ.Холобура,бу
дойдугаМессия,Быыһааччы,кэлэн,киһиаймаҕыаньыы-хара,
өлүүкытаҕаһыттанөрүһүйэнбарамматүйэлээхсаарыстыбаны
олохтуохтааҕынтуһунанпророктарХристоскэлиэбыданин-
ниттэнөтөкөрөнэппиттэрэ.
Бүгүнбиһигипророктаркинигэлэринааҕаолороммут,былыр-

гыолохисториятын–хайыы-үйэтуолбуттөлкөлөөһүнү–эрэ
буолбакка,киһиАйыыТаҥараҕахайдахбыһыылаахтыккэлэ-
ринтуһунанхаһандаэргэрбэтдириҥисхоһоонноохкэпсээни
ааҕабыт.
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Исайяпророк

сайяпророкИзраильгаХристостөрүөнаҕысүйэиннинэ
олорбута.КиникэрэмэнкилбиэннээхТаҥараныбэри-

ниилээхтиккэрэһилиирэ,АйыыТойонтонтэйэнхааларидэлээх
Израилькубулҕатитэҕэлинсаралыыра,аньыыныоҥорооччу-
ларыкөнөсуолгатөннөргөыҥырара.Пророкбэртэлбэхкуорат
дьылҕатынөтөкөрбүтэ.
ИсайяИзраильноруотунТаҥараҕабигээрэллээхбуоларга

ыҥырара.Кинибиирыҥырыытаманныкэтэ:«Амаэнбилбэтэх
үһүгүөн?Амаистибэтэхүһүгүөнсирбарыуһугунайбыт,өлбөт
үйэлээхАйыыТойонТаҥарасылайбатсындааһыннааҕын,эсти-
бэтсэниэлээҕин?Киниөйө-санаатамуҥурунбулларбат.Кини
сылайбыккасэниэкиллэрэр,мөлтөөбүккэкүүсэбэр.Бэлэдэрдэр
сылайанэстэллэр,уоландьонохтоллор,оттонАйыыТойоҥҥо
эрэнээччилэркүүһүрдэркүүүһүрэнэрэиһиэхтэрэ;хотойдуухо-
һууннуккөтүөхтэрэ,сылайбаккасүүрүөхтэрэ-хаамыахтара,эр
сэниэлэрэхаһандаэстиэсуоҕа».
ИсайякиһиаймаҕыбыыһыырМессия,ИисусХристос,тө-

рүөхтээҕинолохэрдэттэнөтөкөрөнэппитэ.Кинихасдасүүс
сылынанбуолуохтааҕы–Христосбуортодойдугатөрөөнхайдах
быһыылаахтыколоруохтааҕын,эрэйи-муҥукөрөнөлөнбаран
тиллиэхтээҕин(бусабыытыйаларкэлинСаҥаКэсТылгасурул-
лубуттара)–төлкөлөөбүтэ.
ХристостуһунанИсайяпророкманныксуруйбута: «Кини

биһигикыамматкыһалҕабытын,ыарыыбытынсүкпүтэ,оттон
биһигибуоллаҕынаКининиТаҥарасуоһарда,буруйуниһин
накаастаансамнардадиисанаабыппыт.Онтубутбаарабиһиги
аньыыбыт-харабытиһинбааһырбыт,биһигибуруйбутиһинмуҥ-
наммытэбит;буаандойдубутбуруйун-сэмэтинбарытынКини
сүкпүтэ,ононКинибааһыран,биһигиүтүөрбүппүт.Урутбука
бары,бараанкурдук,муна-тэнэсылдьыбыппыт,хасбиирдиибит
тус-туспасуолунанарахсан-туораанбарбыппыт,олиһинАйыы
ТойонКиниэхэбарыбытаньыытын-харатынсүктэрбит.Сорун
сордообуттараэрээри,Киниүтүөкөҥүлүнэнсорукөрбүтэ,биир
датылысаҥарбатаҕа;Кинини,бараанкурдук,өлөрөилдьибит-
тэрэ,барааноҕототүүкырыйааччыиннигэрсаҥатасуохиһийэн
турарыныы,Кинихоммутуоһунхоҥнорботоҕо».

ИСА ЙЯ 40:28‑31; 53:4‑7 
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«Кылыстарынуһааран,сухаоҥостуохтара...»

сайяпророккинигэтигэртиһэхкэмуоннаМессия,Таҥара
ыытыахбуоланэрэннэрбиткүүтүүлээхБыыһааччытын,аан

дойдуБаһылыгын,саарыстыбатынтуһунантөлкөлөөһүнбаар:

Тиһэхкүннэргэ
АйыыТойонхрамынхайата
хайаттанэрэулаатантахсыаҕа,
томтортонэрэүрдээнкөстүөҕэ,
оннобарыноруоттархотоҕостуусубуллуохтара.
Оччоҕоүгүсноруоттартиийэнэтиэхтэрэ:
„Кэлиҥ,АйыыТойонхайатыгарыттыаҕыҥ,
ИаковТаҥаратындьиэтигэркиириэҕиҥ.
КинибиһигиниБэйэтинсуолугарүөрэтиэҕэ,
оччоҕобиһиКиниыйарынансылдьыахпыт“.
СокуонСионтантөрүттэнэнтахсыаҕа,
АйыыТойонтылаИерусалимтаниһиллиэҕэ.
Кининоруоттарыдьүүллүөҕэ,
элбэхбиисууһунаньыытын-буруйунсаралыаҕа.
Оччоҕокылыстарынуһаарансуха,
үҥүүлэринуулларансиэрпэоҥостуохтара.
Норуотноруоккакылыстамматбуолуоҕа,
сэрииүөрэҕээмиэтохтуоҕа.

ИСА ЙЯ 2:2‑4 
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«Аныкуһаҕаныоҥоруохтарасуоҕа...»

йыыТойонИсайяпророкка,кэлиэхтээхМессия–Таҥара
УолаИисусХристосСаарыстыбататуругурдаҕына,бусиргэ

ханныкдахарасанаа,аһыы-кутурҕансуохбуоларынарыйбыта:
Кинисуоҕу-дьадаҥыныкырдьыгынандьүүллүөҕэ,
сиргээрэйикөрбүттэрдьыалаларынсөбүнэнкөрүөҕэ;
тылынсүдүкүүһүнэнкуһаҕаныуодьуганныаҕа,
этэртылынтыынынаннэгэйбыһыылааҕысуоһарыаҕа.
Киникырдьыгыкурданыаҕа,
өттүгэрдьиҥикурдуубааныаҕа.
Оччоҕобөрөбарааноҕотунуунбииргэолоруоҕа,
барскозелоҕотунуунсэргэстэһэсытыаҕа.
Ньирэй,эдэрхахайуоннаоҕусбииргэсылдьанаһыахтара,
кинилэрикыракыйоҕоманыаҕа.
Оччоҕоынахтыһыэһэлиинмэччийиэҕэ,
оттоноҕолоробииргэсытыахтара;
хахай,оҕускурдук,соломоаһылыктаахбуолуоҕа.
Оччоҕобыыкааоҕомоҕойороҕунүрдүгэроонньуоҕа,
оҕоэриэнүөнуйатыгарилиитинугуоҕа.
Минсибэтиэйхайамүрдүгэр
аныкуһаҕаныоҥоруохтарасуоҕа:
уумуоранытолорорунуу,
сирүрдүгэрАйыыТойонбилиитэтэнийиэ.

ИСА ЙЯ 11:4‑9 
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Осияпророк
отугусаарыстыба,Израиль,АйыыТойонтонтэйэн,аньыы-
ны-буруйуоҥорор,эмэгэккэсүгүрүйэрбуолбутунтуһунан

биһигихайыы-үйэааҕантурабыт.АйыыТойонИзраильноруотун
уоннаыраахтааҕыларынкөнөсуолгатөнүннэрэсатаан,пророкта-
рынанилдьиттиирэ,дьоҥҥобииртэн-биирнакаастабылыыытара
да,олтуһалаабатэтэ.Ыраахтааҕыларда,норуотдааньыыны
оҥороллорун,эмэгэккэсүгүрүйэллэринуураппатахтара.Ол
иһинАйыыТойонбусаарыстыбаныомукхалабырдьыттарыгар
биэрэн,үрэйтэрэргэбыһаарыммыта.Хотугусаарыстыбасуул-
луониннинэИзраильгаОсия,ИсайяуоннаМихейпророктар
олорбуттара.ОсияпророккинигэтигэрТаҥараИзраилыкытта
сыһыанакэргэнниилэрсыһыаннарыгар,оттонноруотмэктиэ
тылынкэһиитэсодурдьахтарэригэрбэриниитэсуоҕархолом-
мута.ОлтуһунанОсияпророкманныкэтэр:

АйыыТойонтылынистиҥ,Израильуолаттара:бусирүрдүгэр
кырдьыкдиэнсуохбуолла,амарахсанааланыы,Таҥараны
билиианыуурайда,ононАйыыТойонсиролохтоохторун
дьүүлгэтардыаҕа.Хатаолоннугаркырыыс,сымыйа,өлө-
рүү-өһөрүү,уоруу,көссүүлэһиисиэрэсуохтэнийдэ,хаан
тохтуутасалҕананбаратурар.Ононноруотумтугудаис-
тиэн-билиэнбаҕарбатахбуруйугаримириэстиэҕэ:билииттэн
аккаастаммытыҥиһин,Минаныэйиэхэытыксулууспабын
толорторуомсуоҕа.АйыыТаҥараҥсокуонунумнубутуҥ
курдук,Минэмиээноҕолоргунумнуоҕум.Үөрүмэ,Изра-
иль,өрөгөйдөөмө,атынноруоттаркурдук;энТаҥараҕыттан
тэйэҥҥин,содурбыһыыланныҥ.

Олэрээри,пророкэтиитинэн,норуотАйыыТойониннигэр
аньыытын-буруйунбилиннэҕинэ,Таҥаракинилэриалгыа:«Айыы
ТойонТаҥараҕарэргилин,Израиль;энаньыыны-буруйуоҥорон
оҕуннуҥ.Миигиттэнтэйбиттэриүтүөрдүөм,үтүөкөҥүлбүнэн
кинилэритаптыамуоннааныкинилэргэуордайыамсуоҕа.Мин
Израильсиригэрсиикбуолантүһүөҕүм,оччоҕокинисардаана
сибэккилииарылыйатыллыаҕа,Ливансыалаахмаһыныыди-
риҥ-бөҕөсилистэниэҕэ».
Аньыытын-буруйунбилиммитноруоткэлэркэскилинтөл-

көлөөн,Осияөссөманныкэтэр:«Израильуолаттарааата-ахса
биллибэтмуоракумаҕыныыэлбиэхтэрэ;„эһигиМинноруотум
буолбатаххыт“диэбитсирдэригэркинилэри„эһигитыыннаах
Таҥарауолаттарынаҕыт“диирбуолуохтара».

ОСИЯ 1:10; 4:1‑2, 6; 9:1; 14:2, 5‑6 
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Иоильпророк

оильпророкхаһанолоросылдьыбытачуолкайбиллибэт
эрээри,кининиэрдэтээҕипророктартанбиирдэстэрэ

дииллэр.Иоилькэнэҕэскитиһэхкэмҥэтуохбуолуохтааҕын,
АйыыТойонкүнэүүнүөхтээҕинтөлкөлөөбүтэ:
«Оо,хайдахтаахсүдүкүнбуолуой!Дьэолкүн,АйыыТойонкүнэ,

чугаһаата;МуҥураСуохКүүстээхимирисотонэрэринии,тирээн
кэлиэолкүн.ОнонСионүрдүгэртуран,турбаҕытынүрүҥ,Мин
сибэтиэйхайабартахсан,түрбүөнүтардыҥ!Сиролохтооҕобарыта
титирэстиэхтин:АйыыТойонкүнэүүнэн,субучугаһаанэрэр!Ол
кэннэкиһиаймаххаБэйэмТыыммыныыттахпына,эһигиуолат-
таргыт-кыргыттаргытМинэтэрбинтиэрдиэхтэрэ,эдэруолаттаргыт
дьиктикөстүүлэрикөрүөхтэрэ,кырдьаҕастаргытдириҥсуолталаах
түүлтүһүөхтэрэ.МинБэйэмТыыммынкулуттарбар–эрдьоҥҥо,
дьахталларгадаҕаны–ыыттахпына,кинилэрбардьоҥҥоМин
этэртылбынтиэрдиэхтэрэ.Үөһэхаллааҥҥадьиктилэри,аллара
сиргэсөҕүмэрбэлиэлэри–хааны,уоту,будулҕанбуруону–көр-
дөрүөҕүм.АйыыТойонкилбиэннээхулуукүнэүүнүөниннинэ,
күнөлбөөдүйэөлүө,ыйхаанныыкыыһыа.Дьэ,оччоҕоАйыы
Тойонуаатынааттааныҥырбыткиһибарытабыыһаныа».
Кэлин,элбэхүйэааспытынкэннэ,апостолПетрноруокка

АйыыТойонИисусХристостуһунантуоһулууругарбутыллары
хатылаанэппитэ.
ИоильИзраильчөлүгэртүһэринэмиэтөлкөлөөбүтэ:«Иудалаах

Иерусалимыбилиэнтэнтөнүннэрэрбэрбарыноруоту,Иосафат
хочотугармунньан,атынноруоттартанталанылбытбасбилии-
бин–Минноруоппун–үрэйбиттэрин,сирбин-уоппунүллэс-
тибиттэриниһин,дьүүлгэтардыам.Минноруотумдьылҕатын
быһаарсан,сэрэбиэйбыраҕаоонньууллараэбээт...ДьэононАйыы
ТойонСионтанэтиҥнииньиргийиэҕэ,КиникуолаһаИеруса-
лимтандуораһыйыаҕа;сир-халлаантитирэстиээрээри,Айыы
Тойонноруотункөмүскүө,Израильуолаттарыгардурда-хахха
буолуо.ДьэоннобилиэххитМинСиоҥҥа,сибэтиэйхайабар
олорорАйыыТойонТаҥараҕыт буоларбын;оччоҕоИерусалим
ытыксирбуолуоҕа».

ИОИЛЬ ПРО РОК КИ НИ ГЭ ТЭ 1:15; 2:1, 28‑32; 3:1‑2, 16‑17 
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Ионапророк

иирдэАйыыТойонИонапророкка:«Тур,итиулаханкуоракка
Ниневияҕабаран,Минилдьиппинтиэрт.Туоханьыыны-хара-

ныоҥороллорунбарытынкөрө-билэсылдьабын»,–диэнсоруйбута.
Иона,Таҥаратылынтолоруонбаҕарбакка,Фарсискуораккакүрүүргэ
быһаарыммыта.КиниИоппияҕатиийэн,Фарсискабарархараабылга
олорсубута.Устанистэхтэринэ,АйыыТойонмуораҕабуурҕатүһэрэн,
долгунбөҕөөрөытыллантурбута,күүстээхтыалтоҕутаохсон,хараабыл-
ларахайабарыахкурдукбуолбута.Айанньыттарбукабарыуолуйан,хас
биирдиилэрэбэйэлэринтаҥараларыныҥыранбарбыттара,хараабыл-
ларынчэпчэтээри,таһаҕастарынмуораҕатамнаабыттара.Ионабуол-
лаҕынаалларатүрүүмҥэбэрткытаанахтыкутуйасыппыта.Хапытаан
кэлэнИонаныуһугуннаран:«Бухайдахутуйасытаркиһигиний!Туран,
Таҥараҕыныҥыр,баҕар,биһигиниКинибыыһыа-абырыа»,–диэн
дьаһайбыта.Онуохахараабылдьоно:«Сэрэбиэйбыраҕан,буманныкал-
дьархайгакимтуһуттантүбэспиппитинбилиэҕиҥ»,–дэспиттэрэ.Арай,
өлүүболдьохтоох,сэрэбиэйдэрэИонаҕатүбэспитэ.Ионабыстыадуо:
«Миигинылан,муораҕабыраҕыҥ,оччоҕотыалгытастыа.Буурҕаҕабу
минтуспуттантүбэстигит»,–диэбитэ.Ионанымуораҕабыраҕааттарын
кытта,кырдьык,сибилигинаҕайсилбиэтэнэтурбутсиллиэ-буурҕаастан,
уйаара-кэйээрэкөстүбэткиэҥбайҕалчуумпуранхаалбыта.Хараабыл
дьонобукабарыбэркиһээн,АйыыТойоҥҥобэлэх-туһахбиэрбиттэрэ
уоннааныхаһандааньыыныоҥоруохпутсуоҕадиэнКиниэхэмэктиэ
тылларынэппиттэрэ.ОттонТаҥараИонаҕасүүнэулаханбалыгыыып-
пыта,олбалыккэлэн,кининиыйыстанкэбиспитэ.Ионаүстүүннээх
күнүбыһабалыкиһигэрбулумахтанасылдьан,АйыыТойонТаҥаратыгар
үҥпүтэ.Дьэонтонкэмниэ-кэнэҕэсбалык,АйыыТойондьаһалынан,
Ионанымуоракытылыгараҕалан,төттөрүөҕүйэнкэбиспитэ.
АйыыТойонИонаҕаиккиһинэппитэ:«Тур,итиулаханкуоракка

Ниневияҕабаран,Минэйиэхэтугуэппиппиниһитиннэр».Бусырыыга
Ионааккаастыанкэрэйбитэ,ононТаҥаратылынистэн,Ниневияҕа
барбыта.Оннотиийэнуулуссаларыкэрийэсылдьанкуоратолохтоох-
торугар: «ТүөртуонхонугунанНиневияурусхалбуолуоҕа!»–диэн
биллэрбитинэнбарбыта.Ниневияыраахтааҕытаонуистэнсүрэҕэр
ыттаран,дыбарыаһыттантахсанкэлбитэуоннамаанытаҥаһын-са-
бынустан,дороххойкылтаҥаһытаҥнанбаран,бардьонун,туохбаар
аньыыларынбырастыыгыннарартуһугар,боростуойдуктаҥнан,ас-
тантуттунантуранТаҥараҕаүҥэллэригэрдьаһайбыта.Инньэгынан
куоратолохтоохторобукабарыАйыыТаҥараныуоннаКинипророгун
итэҕэйбиттэрэ.Ниневиядьоноаныаньыыны-буруйуоҥорботбуол-
буттарынкөрөн,АйыыТойонкинилэриаһыммыта,ононбукуоракка
туохдаалдьархайыыыппатаҕа.

ИОНА 1–4 
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Михейпророк

ихейпророкИудеяМорасфиткуоратыттантөрүттээҕэ.
КиниИудеяыраахтааҕылараИоафам,Ахаз,Езекияуонна

ИзраильыраахтааҕылараМенаим,Факия,Факей,Осиясалайар
кэмнэригэр,Христостөрүөниннинээҕи740-700сыллардаахха,
норуоккаТаҥараилдьитинтиэрдибитэ.Михейпророккэлин
норуотТаҥараттантэйэн,сирдьиттэрэдьүүлгэтуралларын,Са-
мариялаахИерусалимурусхалбуолалларынтөлкөлөөбүтэ,Сион
ЫраахтааҕытаМессиякэлиэхтээҕин,Кинисаарыстыбататуру-
гуруохтааҕынөтөкөрбүтэ:

Тиһэхкүннэргэманныкбуолуоҕа: тиһэхкүннэргэАйыы
Тойонхайатахайаттанэрэулаатан,томтортонэрэүрдээн
көстүөҕэ,оччоҕоонноноруоттархотоҕостуусубуллуохтара.
Үгүсноруоттартиийэнэтиэхтэрэ:«Кэлиҥ,АйыыТойонха-
йатыгарыттыаҕыҥ,ИаковТаҥаратындьиэтигэркиириэҕиҥ.
КинибиһигиниБэйэтинсуолугарүөрэтиэҕэ,оччоҕобиһи
Киниыйбытынансылдьыахпыт».СокуонСионтантөрүттэ-
нэнтахсыаҕа,АйыыТойонтылаИерусалимтаниһиллиэҕэ.
Киниүгүсноруоттарыдьүүллүөҕэ,ыраахдойдуларгаолорор
элбэхбиисууһунаньыытын-буруйунсаралыаҕа.Оччоҕо
кылыстарынуһаарансуха,үҥүүлэринуулларансиэрпэоҥос-
туохтара.Норуотноруоккакылыстамматбуолуоҕа,сэрии
үөрэҕээмиэтохтуоҕа;хасбиирдииноруотбэйэтинвиногра-
дын,смоковницатынанныгаролоруо;кимдакинилэрианы
куттуосуоҕа.АйыыТойонСаваофитинникэтэр.Норуоттар
букабарыбэйэлэринтаҥараларыгарсулууспалыыллар,от-
тонбиһигиүйэттэнүйэлэртухарыАйыыТойонТаҥарабыт
аатыгарсулууспалыахпыт.Олкүн,диирАйыыТойон,Мин
бодоҥнорумунньуом,үүрүллэнбарбыттарытөнүннэриэм,
алдьархайыыыппытдьоммунхомуйуом.Уоннабодоҥнору,
бөҕөргөтөн,эрэдэһинкиилдьоноҥортуом,арҕам-тарҕам
ыһыллыбытыхомуйанкүүстээхноруотаатырдыам,оччоҕо
мантанылаүйэлэртухарыАйыыТойонкинилэргэСион
хайатыгарыраахтааҕыбуолуо.Эн,бараанүөрүнбашнята,
Сионкыыһынтомторо!Уруккубылааһыҥэйиэхээргиллиэ,
саарыстыбаИерусалимкыргыттарыгартөннүө.
ОччоҕоатынноруоттарИаковудьуордарынАйыыТойон
сиргэдэлэччитүһэрбитөрүһүлтэлээхсиигэр,хонуугакуру-
лаччыкуппутабыраллаахардаҕархолуохтара.

МИ ХЕЙ 4:1‑8; 5:7 
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Мессиякэлэринөтөкөрүү
укинигэсаҕаланыытыгарбиһигиТаҥаракиһиниБэйэтигэр
холоонноохгынаайбытынтуһунанкэпсээбиппит.АйыыТаҥа-

рабардьонКиникурдукамарах,кырдьыктаах,аньыыта-харатасуох
ыраасбуолуохтарынбаҕарара.Олэрээрибэлбастакыдьон–Адам
уоннаЕва–аньыыны-буруйуоҥорортонкыайантуттумматахтара.
КинилэрмаҥнайгыуоллараКаинбыраатынАвелыөлөрбүтэ.Сотору
кэминэнсир-дойдуаньыынан-харананаһарытуолан,АйыыТойон
эппитэ:«Барысатарыйбыттар,барытуоххадатуһатасуохбуолбуттар;
үтүөнүоҥороркиһисуох,кимдасуох».
АйыыТойонТаҥарабусирноруоттарыттанбиирноруоту,Израилы,

дьиҥнээхТаҥараныитэҕэйдин, Кини кэриэстэринэнолордундиэн,
таланылбыта.ТаҥараИзраильноруотугарпророктарынэтитэн,бу
аандойдугаБыыһааччы–КиниТалыылааҕа(нууччалыы«Помазан-
ник»;Таҥараталбытынбэлиэтигэрарыынанаҕаабыткиһилэрэ,еврей
тылынан«Мессия»,оттонгректии«Христос»)–кэлэринөтөкөрбүтэ.
ОлкурдукИисусХристостөрүөнсэттэүйэинниттэнИсайяпророк
этэнтурар:«БиһиэхэКыһылОҕотөрөөтө,Уолбиһиэхэбэрилиннэ;
Кинибарыбытынбаһылыаҕа,КининиҮтүөкэнБэйэлээх,Сүбэһит,
КүүстээхТаҥара,ӨлбөтҮйэАҕата,аандойдуКинээһэдиэнааттыах-
тара».ОттонпророкМихейоннооҕорМессияханнатөрүөхтээҕин
кыттачопчуэтэнбиэрбитэ:«Энэмиэ,Вифлеем-Ефрафа,Иудеяатын
куораттарыттантуохдаитэҕэһиҥсуох.ИзраильБаһылыгаэйигиттэн
төрөөн-үөскээнтахсыаҕа.Киниаандойдусаҕаланыанинниттэн,үл-
лэрүйэлэриннилэриттэнтөрүттээх».
ИсайяпророккинигэтиттэнбиһигиМессиятолорокэлбитсүрүн

соругатугунбилэбит.Киникиһиаймаҕыаньыы-харабылааһыттанөрү-
һүйэнТаҥараҕа эргилиннэрээри,дьонаньыытын-буруйуниһинөлөн,
кинилэрибыыһаарыкэлбитэ.«Кинибиһигикыамматкыһалҕабытын,
ыарыыбытынсүкпүтэ,оттонбиһигибуоллаҕынаКининиТаҥарасуо-
һарда,буруйуниһиннакаастаансамнардадиисанаабыппыт.Онтубут
баарабиһигианьыыбыт-харабытиһинбааһырбыт,биһигибуруйбутиһин
муҥнаммытэбит;буаандойдубутбуруйун-сэмэтинбарытынКинисүк-
пүтэ,ононКинибааһыран,биһигиүтүөрбүппүт.Урутбукабары,бараан
курдук,муна-тэнэсылдьыбыппыт,хасбиирдиибиттус-туспасуолунан
арахсан-туораанбарбыппыт,олиһинАйыыТойонКиниэхэбарыбыт
аньыытын-харатынсүктэрбит.Сорунсордообуттараэрээри,Киниүтүө
көҥүлүнэнсорукөрбүтэ,биирдатылысаҥарбатаҕа;Кинини,бараан
курдук,өлөрөилдьибиттэрэ,барааноҕототүүкырыйааччыиннигэр
саҥатасуохиһийэнтурарыныы,Кинихоммутуоһунхоҥнорботоҕо».
БуэтиллибитбарытаИисусХристоссиргэкэлбитигэртолорутуол-

бута.СалгыыбиһигикинигэбитигэрИисусхайдахтөрөөбүтэ,Кини
олоҕо,үөрэҕэуоннаөлөнбарантиллиитэкэпсэниэҕэ.

ПСА ЛОМ 13:3; ИСА ЙЯ 9:6; 53; МИ ХЕЙ 5:1 
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Захарияуоннааанньалхрамҥа

ргэКэсТылгакэпсэнэрсаамайкэлиҥҥикэмуоннаСаҥа
КэсТылкэмэхасдаүйэнэнбыысаһаллар.ИисусХристос

төрүүрүнсаҕана,еврейноруотаполитическайкөҥүлүнбукатын-
наахтыксүтэрэн,Римбылааһыгарбасбэринэргэкүһэллибитэ.
Олдабуоллар,бардьонэрэлинэнчирэппэтэҕэ:кинилэрбылыр-
гыпророктаркинигэлэригэрэтиллэрМессия,Быыһааччы,бу
дойдугакэлэринкэтэһэллэрэ.ҮгүстэрМессиякэлэневрейдэри
римляннартанбыыһаан,Израильуруккуулууаатын-суолун
чөлүгэртүһэриэдиэнэрэнэсаныыллара.ОлэрэнТаҥараБэ-
йэтинноруотугаркинилэркүүппүттэринээҕэртуохэрэбыдан
суолталааҕы,ордукүөрүүлээҕи,бэлэмнээбитин–Быыһааччы,
Христос,будойдугакэлбитин–бардьоҥҥоаанбастакынан
ИоаннСүрэхтээччииһитиннэрбитэ.
Иоаннбэртдьиктитиктөрөөбүтэ.КиниаҕатаЗахария,Та-

ҥараүлэһитэ, аҕабыытэтэ.ЗахариякэргэнинЕлисаветаны
кыттаИудеяхайалаахуобалаһыгаролороллоро.Көнөбыһыы-
лаах-майгылаахкэргэнниилэрАйыыТойонбарыкэриэстэрин,
ыйаахтарынэҥкилэсуохтутуһаллара.Арай,хомойоллородиэн
кэннилэриттэнхаалароҕолоросуоҕа,онуохаэбиииккиэнлаппа
сааһырбытдьонэтилэр.
БиирдэЗахарияИерусалимхрамыгарсулууспалыысылдьыбы-

та,олкэмҥэдьонхрамтиэргэнигэрүҥэтурбута.Захарияүчүгэй
сыттаахсиэртибэниумататурдаҕына,киниэхээмискэАйыы
Тойонаанньалаилэкөстөнкэлбитэ.Аанньалыкөрөн,Захария
туохдаолускуттаммыта.Онуохааанньалэппитэ:«Куттаныма,
Захария,энүҥэрүҥүүҥТаҥараҕатиийдэ.КэргэниҥЕлисавета
эйиэхэуолоҕонутөрөтүө,оччоҕооҕоҕунИоанндиэнааттыаҥ.
Эһиэхэүлүскэнүөрүүкэмэүүнүөҕэ,үгүстэркинитөрөөбүтүттэн
үөрүөхтэрэ:оҕоҕутАйыыТойониннигэрулуукиһибуолаүүнэн
тахсыаҕа,ханныкдаарыгыны,итирдэрутаҕыиһиэсуоҕа,ийэттэн
түһээт,СибэтиэйТыынытолоруиҥэриниэҕэ;киниИзраильуолат-
тарынүгүстэринАйыыТойонТаҥараларыгарэргилиннэриэҕэ».
Захарияаанньалтылынитэҕэйиэнсаараан:«Буэтэриҥчахчы-
тын-суоҕунминхайдахбилиэмий?–диэныйыппыта.–Бэйэм
кырдьаҕаспын,хотунумдасааһаырааттаэбээт».Онуохааанньал:
«МинТаҥараиннигэртурарГавриилбын,–диэбитэ.–Таҥара
миигинэйиэхэитиниэтиттэрэыыппыта.Минэппиттылбын
итэҕэйбэтэҕиҥиһин,итибарытатуолуордиэри,энтылгыттан
матан,саҥарбатбуолуоҥ».

ЛУ КА 1:5‑21 
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ИоаннСүрэхтээччитөрүүр

арытааанньалэппитинкурдукбуолбута.Болдьоммуткэ-
мигэрЗахариялаахЕлисаветауолоҕоломмуттара.Иккиэн

үөрүү-көтүүбөҕөбуолбуттара,аймахтара,ыаллараэмиэбары
тэҥҥэүөрсүбүттэрэ.Былыркэргэнниилэроҕолоросуохбуолла-
ҕына,олулаханалдьархайынан,саатынан-суутунанааҕыллара.
ТөрөөбүтэахсыскүнүгэроҕоҕоМоисейсокуонунанбыһыл-

лыысиэрэ-туомаоҥоһуллуохтааҕа.Бутуомутолорокэлбитдьон
уолчааныаҕатынаатынанЗахариядиэнааттыырсанаалаахтара,
тоҕодиэтэххэ,оччотооҕугасаҥатөрөөбүтоҕоҕотөрөппүттэрин
эбэтэраймахтарынаатынбиэрэллэрэ.Олэрээриийэтэ:«Суох,За-
хариядиэнбуолбат,Иоанндиэнбуолар»,–диэбитэ.Ону:«Эһиги
аймаххаитинникааттаахкиһитөрүкүсуохээ»,–диэнутарбыт-
тара.Онтонилиилэринэнимнэнэнаҕатыттаноҕотункимдиэн
ааттыанбаҕарарыныйыппыттарыгарЗахарияхаптаһынкөрдөөн
ылан:«КиниаатаИоанн»,–диэнсуруйбута.Барыолусдьиктир-
гээбиттэрэ.СонноЗахариятылаөһүллэнкэлэн,АйыыТаҥараны
айхаллаанбарбыта.Ыаллыыолорооччуларбарыманыистэнсө-
ҕүү-махтайыыбөҕөбуолбуттара,ононоҕосураҕаИудеяхайалаах
уобалаһынбииргынатилийэкөппүтэ.Истибитэрэбарытабу
дьиктинитойонноон:«Дьэтуохэрэкиһитахсар?»–дэһэллэрэ.
ОҕонуАйыыТойонараҥаччылыыраолохбиллэрэтэ.Оҕоаҕата
Захария,СибэтиэйТыынкиирэн,манныктөлкөлөөбүтэ:«Айыы
Тойоҥҥо,ИзраильТаҥаратыгар,алгысбуолуохтун!Таҥарабытби-
һиэхэкөмөҕөкэллэ,норуотугаркөҥүлүтосхойдо.Былырсибэтиэй
пророктарынанэрэннэрбитинкурдук,чаҕарынДавиддьиэтиттэн
биһиэхэулууБыыһааччыны,барыөстөөхтөн,абааһыкөрөөччү-
лэртэнӨрүһүйээччини,биэрдэ.Оттонэн,кыһылоҕо,Үрдүктэн
ҮрдүкТаҥарапророгабуолуоҥ:АйыыТойониннигэрбараҥҥын,
Киниэхэсуолунбэлэмниэҥ,Кининоруота,улууамарахТаҥара-
бытүтүөтүнэнаньыыта-буруйабырастыыгыныллан,быыһанар
суолгаүктэнэриниһитиннэриэҥ.Өлүүкүлүгэролорооччулары
сырдатар,эйэсуолугарүктэннэрэртуһугар,АйыыСанаалаахал-
гыһынанбиһиэхэилинхаллаантансырдыкчаҕылыччытыкта».
Иоаннуолчаануламулаатан,истыынакүүһүрэн-бөҕөргөөн

испитэ:Израильноруотугарбиллиэхтээхкэмэкэлиэрдиэри,
киникиһитэ-сүөһүтэсуохбүөмсиргэолорбута.

ЛУ КА 1:22‑25, 57‑80 
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ИисустөрүүрүнтуһунанҮөрүүлээхИлдьит

йыыТаҥара,киһиаймаҕыаньыы-хара,өлөрөлүүбылаа-
һыттанбыыһатаары,УолунИисусХристоһубуаандойдуга

ыыппыта.ИисусХристостөрүөҕүттэнсиргэсаҥаэрасаҕалам-
мыта.ОнонбиһигисылыКинитөрүөҕүттэнсаҕалаанааҕабыт.
Иисусхайдахтөрөөбүтэолусдьиктикэпсээн.Кини–Айыы

ТаҥараУола–сүөһүтурархотонугартөрөөбүтэ.Төрөөтүнкытта,
ИродыраахтааҕыКининиөлөрөргөбыһаарыммыта...
Чэ,олэрэн,саас-сааһынанхарамаҥнайгыттанкэпсээнбарыа-

ҕыҥ.ИзраильхотуөттүгэрНазарекка,кыракыйкуоракка,Мария
диэнкыысолорбута.КиниТаҥараныолустаптыыра,ыраассүрэх-
тээҕэ.БиирдэкиниэхэТаҥараыыппытаанньалаГавриилкэлэн:
«Үөр-көт,үрдүкалгыстаах!–диэнэҕэрдэлээбитэ.–АйыыТойон
эйигинкытта!Эндьахталлартанэрэалгыстаахтарынаҕын».Ма-
риякининикөрөн,симиттэсанаабыта.Олэрэнаанньалэппитэ:
«Куттаныма,Мария,энТаҥараүрдүкалгыһыныллыҥ:эйиэхэ
Оҕоүөскүө,энУолутөрөтөн,ОҕоҕорИисусдиэнаатыбиэриэҥ.
Киниулуубуолуоҕа,ҮрдүкТаҥараУоладиэнааттаныаҕа.Айыы
ТойонТаҥараКиниэхэөбүгэтинДавидбүрүстүөлүнбиэрэн,Ки-
ниИаковудьуордарыгарүйэлэртухарыыраахтааҕылыаҕа,Кини
Саарыстыбатамуҥуруһугасуохбуолуоҕа».
МарияолсаҕанаИосифдиэнааттаахолускөнө,Таҥараны

ытыктыыркиһиникыттахолбоһуохбуоланилииохсуһанбаран
сылдьара.Киниаанньалга:«Хайдахоннукбуоларый,минэргэбара
иликпинэбээт»,–диэнхардарбыта.Аанньал:«ЭйиэхэСибэтиэй
Тыынтүһэн,ҮрдүкТаҥаракүүһээйигинсайыаҕа,–диэбитэ.–
ОнонэнтөрөтөрСибэтиэйОҕоҥТаҥараУоладиэнааттаныаҕа».
Мария:«МинАйыыТойонкулутунабын.Энэппиккинэнбуол-
лун»,–диэнхоруйдаабыта.Дьэонуохааанньалкиниттэнбарбыта.
Марияыараханбуолбутунбилэн,Иосифкининисэмээрыытан

кэбиһиэнбаҕарбытаэрээри, түүлүгэрАйыыТойонаанньала
көстөн:«Иосиф,Давидуола,энМарияныкэргэнылартанкут-
таныма:киниэхэСибэтиэйТыынтанОҕоүөскээбитэ,–диэн
тохтоппута.–МарияУолОҕонутөрөтүө,оччоҕоэнКиниэхэ
Иисусдиэнаатыбиэриэҥ,тоҕодиэтэххэ,КиникэлинБэйэтин
дьонунаньыыттан-хараттанбыыһыаҕа».

МАТ ФЕЙ 1:19‑21; ЛУ КА 1:26‑35 
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ИисусХристосТөрөөһүнэ

имимператораАвгустбүтүнимперияустуннэһилиэнньэ
биэрэпиһиныытарыйааҕатахсыбытыгар,Мария,төһөда

ыарахансырыттар,Иосифтыыныраахайаҥҥатураргакүһэлли-
битэ.Хасбиирдиикиһитөрүттэринкуоратыгарбарансуруйта-
рыахтааҕа.ИосифтаахМарияИзраилыИисустөрүөнтыһыынча
сылиннинэсалайбытДавидыраахтааҕыудьуордараэтилэр.
ОнонкинилэрВифлеемҥэ,Давидыраахтааҕыкуоратыгар,су-

руйтарабарбыттара.ВифлеемНазареттансүүрбэкөсыраахсытар.
Олсаҕанапоездда,массыынадасуоҕа,ононхасдакүнүбыһа
айаннаабыттара.НазаретИзраильхотуөттүгэр,Галилеяҕабаар,
оттонВифлеемсоҕуруу,Иудеяҕа,сытар.ГалилеяттанИудеяҕа
тиэрдэрсуолСамариянанааһар,СамарияуоннаИудея–хайа-
лаахдойдулар.
ИосифтаахМариякэмниэ-кэнэҕэсВифлеемҥэтиийбиттэрэ–

арайтүһэрдьиэҕэмиэстэсуохбуоланбиэрбитэ.Мариябуолла-
ҕынаоҕолоноркэмэ-кэрдиитэбутиийэнкэлбитэ.Олтуһунан
Евангелиеҕа:«...ононВифлеемҥэсылдьаноҕолоноркэмэкэлэн,
бастакыУолунтөрөппүтэ;түһэрдьиэҕэхонуксиргэтиксибэккэ-
лэр,КиниОҕотунсуулаанбаран,күкүргэсытыарбыта»,–диэн
суруллубут.Итиаатакинилэрсүөһүхотонугархоммуттар,Оҕону
сүөһүаһыырсиригэрсытыарбыттар.Былыргыномоххоэтил-
лэринэн,Иисустөрөөбүтхотонохайахаспаҕарбаара.Олдойду
маныыһыттарабарааннарынхайахаспаҕархорҕоторүгэстээхтэрэ.

ЛУ КА 2:1‑7 
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Аанньалларманыыһыттарга
ИисусХристостөрөөбүтүнэтэллэр

тикэмҥэВифлеемтулатыгарманыыһыттарбарааннарын
маныысылдьыбыттара.Иисустөрүүртүүнүгэрсорохма-

ныыһыттарбарааннарынкөрөнутуйбатахтара.Эмискэкинилэр
иннилэригэрАйыыТойонаанньалабаарбуолатүспүтэ,Айыы
Тойонкэрэмэнкилбиэнэсыдьаайбыта;маныыһыттаронукөрөн,
уолуйанхаалбыттара.Аанньалкинилэргээппитэ:«Куттанымаҥ!
Минбардьоҥҥотосхойбутулууүөрүүнүэһиэхэиһитиннэрэ
кэллим:бүгүнэһиэхэ,Давидкуоратыгар,Быыһааччы–Христос
АйыыТойон–төрөөтө.Олбэлиэтэбубаар:эһигикүкүргэсы-
тар,өрбөххөсууламмытКыһылОҕонубулуоххут».Онтонэмискэ
аанньалыкыттабииргэүөһээмэҥэхаллаанүтүмэнахсааннаах
сэриитэ:«Үрдүкхаллааҥҥа–Таҥараҕаайхал,сиргэ–эйэ-ил,
дьоҥҥо–Таҥараүтүөсыһыана!»–диэнТаҥараныайхаллыыра
көстөнкэлбитэ.

ЛУ КА 2:9‑14 
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МаныыһыттарИисускакэлэллэр

аныыһыттарааньалларыкөрөнтөһөлөөхкуттаммытта-
рын,Быыһааччы–АйыыТойонИисусХристос–тө-

рөөбүтүнистэнхайдахтаахсоһуйбуттарынэһигисанаанкөрүҥ.
КинилэрбарааннарынүөрүнхаалларанкылтиэтэлинэнВиф-
леемҥэбарбыттарынтуһунанЕвангелиеҕабукурдуксуруллар:
«Аанньалларкинилэртэнтэйэнхаллааҥҥатөннөөттөрүн,маныы-
һыттар:„Чэйиҥ,Вифлеемҥэбаран,оннотуохбуолбутун,Айыы
Тойонитибиһиэхэтугубиллэрбитинкөрүөҕүҥ!“–дэһиспиттэрэ.
Олкэннэбэрттиэтэлинэнтиийэн,Марияны,Иосибыуонна
күкүргэсытарОҕонубуланылбыттара.Оҕонукөрөөт,аанньал
Кинитуһунантуохдиэбитинкэпсээнбиэрбиттэрэ.Истибитэрэ
барытаманыыһыттаркэпсээннэринсөрүдиэнсөхпүтэ.Оттон
Мариябутылларыбарытын,хаһандаумнубаттыы,сүрэҕэрсө-
ҥөрдөнкэбиспитэ.Маныыһыттарбарытынкөрөн-истэнбаран,
Таҥараныуруйдаан-айхаллаан,төннүбүттэрэ:барытаүкчүаан-
ньалэппитинкурдукэтэ».

ЛУ КА 2:15‑20 
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ТаҥаракиһитэСимеон

йыыТаҥараттантөрүттээхОҕотөрөөбүтэахсыскүнүгэр
аҕабыытКиниэхэбыһыллыысиэрин-туомуноҥорбута,ол

кэннэОҕонуИисусдиэнааттаабыттара.АанньалКиниэхэөссө
төрүөниннинэбиэрбитаата«Таҥарабыыһыыр»диэнсуолталаах.
АйыыТойонбиэрбитсокуонунан,ыалбастакыоҕотоТаҥараҕа
ананара.ОнонтөрөөбүтэалтанэдиэлэбуолбутИисуһуАйыыТо-
йоҥҥоанаарыуонна,АйыыТойонсокуонугарэтиллибитинэн,
иккиөтөнүэбэтэриккихолуупоҕотунсиэртибэлээри,Кинини
Иерусалимхрамыгараҕалбыттара.
ОлсаҕанаИерусалимҥаСимеондиэнааттаахытыккырдьаҕас

олорбута.КиниТаҥаракырдьыгынтутуһар,барысокуоннарын
толорор,Израильбыыһанарынкэтэһэролускөнө,Сибэтиэй
Тыынтүспүткиһитээтэ.СимеонМессияны–Быыһааччы-
ны–көрөилигинэ,өлүөсуохтааҕынСибэтиэйТыынтанолох
эрдэттэнбилэнсылдьара.Дьэонтонбиирдэ,Тыынугуйуутунан,
ытыккырдьаҕасИерусалимхрамыгаркиирэнкэлбитэ,арайоҕо
төрөппүттэрэ,сокуонсиэрин-туомунтолороору,кыракыйИису-
һуаҕалантураллара.ОнуохаСимеонХристоһукөтөҕөнылбыта
уоннаАйыыТаҥараныалҕаанбаран:«Эппитиҥкурдук,билигин
дьэ,Баһылыгыам,кулуккунэйэникытарыыытарбуоллуҥ,–
диэбитэ.–ЭтхарахпынанкөрдүмЭнбарыноруоттаргаанаабыт
Быыһааччыгын–Таҥараныбилбэтдьоҥҥосыдьаайыахтаах
сырдыккын,норуотуҥИзраильалбанаатын».ИосифтаахМария
ытыккырдьаҕасэтэринолуссоһуйаистибиттэрэ.
Симеонбарыларыналҕаанбаран,Марияҕа:«БуОҕотуһуттан

Израильгаэлбэхкиһиохтуода,туруодабуоллаҕа–улаханмөк-
күөртахсыа,–диэбитэ.–Эндууһаҕынэмиэүҥүүсуптутүһүөҕэ».

ЛУ КА 2:21‑35 
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Илинтэнмуударайөйдөөхтөр
сүгүрүйэкэлиилэрэ

удеяВифлеемдиэнкуоратыгарИродыраахтааҕылыырын
саҕана,ИисустөрөөбүтүгэрИерусалимҥаилинтэнулахан

үөрэхтээхмуударайдьонтиийэнкэлбиттэрэ.Кинилэр:«Иудей-
дарсаҥатөрөөбүтЫраахтааҕылараханнаный?Илинхаллааҥҥа
Кинисулуһатахсыбытынкөрөммүт,биһигиКиниэхэсүгүрүйэ
кэллибит»,–диэндьонтоныйыталаһаллара.
Итиниистэн,ИродыраахтааҕыуоннаИерусалимолохтоох-

торобукабарыайманатүспүттэрэ.ЫраахтааҕыТаҥараүрдүкү
үлэһиттэринуоннасокуонньуттары,Таҥарасокуонунүөрэтээч-
чилэри,барыларынхомуйанолорон,Христосханнатөрүөхтээҕин
туоһуласпыта.Кинилэр:«ИудеяВифлеемигэртөрүөхтээх,–диэн
хоруйдаабыттара.–Олтуһунанпророккинигэтигэр„Эн,Виф-
леем,Иудасирэ,Иудаатынкуораттарыттантугунандаитээбэ-
тиҥ:Минноруоппун,Израилы,быыһыыр-харыстыырСирдьит
эйиэхэүөскүөхтээх“диэнсуруллансылдьар».ОнтонИроданы
илиндойдуттанкэлбитдьонучыпкистэлэҥинэныҥыранылан,
сулусханныккэмҥэтахсыахтааҕыныйыталаһанбилбитэуонна
кинилэриВифлеемҥэыытаарытуран:«БараҥҥытОҕотуһунан
ымпыгар-чымпыгартиийэбарытынбилиҥ,–диэбитэ.–Итиэн-
нэ,булларгытэрэ,миэхэбиллэрээриҥ,минэмиэКиниэхэсү-
гүрүйэбарыамэтэ».
Кинилэрыраахтааҕыэтэринистээт,суолгатуруммуттара.Били

илинхаллааҥҥакөрбүтсулустараиннилэригэрайаннаан,Оҕо
баарсиринүрдүгэртиийэнтохтообута.Онукөрөн,айанньыттар
үөрүүулуутунүөрбүттэрэ.

МАТ ФЕЙ 2:1‑10 
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Илинтэнкэлбитбэлэхтэр.
Иродкыһылоҕолоруөлөртөрүүтэ

линтэнкэлбитыалдьыттарВифлеемҥэтиийэн,сулус
тохтообутдьиэтигэркиирбиттэрэ.ОҕонууоннаИйэтин,

Марияны,көрөнОҕоҕосүгүрүйэнбаран,илдьэкэлбитбэлэх-
тэрин–кыһылкөмүһү,лааданыуоннасмирнаны–таһааран,
Кинииннигэруурбуттара.
ОнтонТаҥаратүүллэригэркиирэн«Ироккатөннүмэҥ»диэн

сэрэппитинистэн,дойдуларыгаратынсуолунантөннүбүттэ-
рэ.Иродонтонулаханныкуордайан,чопчуыйдарбыткэминэн
быһааран,Вифлеемҥэуоннаолэргинбаариккитигэрдиэри
саастаахуолоҕолорубарыларынкыдыйтарадьоныыппыта.Буо-
йуннарВифлеемҥэкэлэн,туохдабуруйасуохкыһылоҕолору
өлөртөөбүттэрэ.

МАТ ФЕЙ 2:10‑12, 16‑18 
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Египеккэкүрээһин

родсанаатыгар,өлбүтоҕолористэригэрбилиилиндой-
дуттанкэлбитдьонИзраилькэнэҕэскиыраахтааҕыта

диэнааттыырОҕолорохайаандабаарбуолуохтааҕа.Олэрээри
киниуодаһыннаахбаҕасанаататуолбатаҕа.Муударайөйдөөхтөр
дойдуларынбыспыттарынкэннэ,АйыыТойонаанньалатүүн
Иосифтүүлүгэркөстөн:«ИродОҕонуөлөрөөрүирдэһэрсанаа-
лаах,ононОҕонууоннаИйэтинилдьэ,Египеккэкуот,итиэннэ
хаһаныҥырыахпардиэри,онноолор»,–диэнсэрэппитэ.Иосиф
туран,ОҕонууоннаКиниИйэтинМарияныкыттаЕгипеккэ
барбытаитиэннэ,Иродөлүөрдиэри,онноолорбута.Итикурдук
АйыыТойонпророгунан«МинУолбунЕгипеттэныҥырдым»
диэнэтиппитэтуолбута.
ВифлеемтэнЕгипеккэдиэри–сүүһүнэнбиэрэстэ.Быыкайкаан

ОҕолоохИосифтаахМарияитинникыраахайаҥҥатураллара
олусыараханэтэ.

МАТ ФЕЙ 2:13‑15 
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ИисусУолчаанНазарекка

осифтаахМарияуоннаИисус,ИудеяыраахтааҕытаИрод
өлүөрдиэри,Назареккаолорбуттара.Ыраахтааҕыөлбү-

түнкэннэ,ИосифтүүлүгэрАйыыТойонаанньалакөстөн:«Тур,
Иосиф,Оҕодууһатыгарсуудайааччыларөллүлэр,ононОҕону
ИйэтинкыттаилдьэИзраильсиригэртөнүн»,–диэбитэ.
Иосиф,аанньалэтиитинтолорон,Израильгатөннүбүтэ.Иуде-

яҕаИродоннугаруолаАрхелайбаһылыктыырынбилэн,онно
барартандьиксиммитэ,ононтүүлүгэрсуолуныйдаран,Галилея
сиригэрНазарекка,урутМарияолорбуткуоратыгар,кэлбитэ.
ИисусНазареттааҕыолоҕунтуһунанбиһигибэрткыраны

билэбит.Иосифмасууһаэтэ,ононИисус,киниэхэкөмөлөһө
үөрэнэн,буидэнитолорубаһылаабыта.Иисускыраоҕоэрдэҕи-
нээҕиуоннауолансааһаЕвангелиеҕаолохкэмчитикахтыллар.
Олэрээрионнобаараҕыйахтылбиһиэхэбэртэлбэҕиарыйар:
«Оҕоулаатан,истыынакүүһүрэн,муударайөйөдириҥээнис-
питэ;КининиТаҥараалгыһаараҥаччылыыра».Өссөманнык
баар:«Иисусулаатанситэн-хотонистэҕинаайы,муударайөйө
дириҥээниспитэ;КининиТаҥарада,дьондатаптыыра».
МаннаИисустөрөппүттэригэрбасбэринэнолорбутунтоһоҕо-

лоонэтэрбиттоҕоостоохбуолуо.ОлтуһунанЕвангелиеҕа:«…ки-
нилэргэтолорубасбэринэнолорбута»,–диэнсуруллубут.Айыы
Таҥараоҕолортөрөппүттэринтаптыахтарын,кинилэртылларын
истиэхтэринбаҕарар.ТаҥараУонкэриэһиттэнбиирдэрэманнык
этэр:«АйыыТойонТаҥараҥэйиэхэбиэрбитсиригэрүчүгэйдик,
уһуннуколорортуһугар,аҕалаахийэҕинытыктаа».

МАТ ФЕЙ 2:19‑23; ЛУ КА 2:40, 50‑52; ТАХ СЫЫ 20:12 
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Иисусхрамҥа

исусоҕосааһаНазареткуораккаааспыта.Уолчаанулам
улаатан,истыынакүүһүрэн,муударайөйөдириҥээнис-

питэ,КиниТаҥараилгэлээхүтүөтүнтолоруылыммытОҕоэтэ.
ХассылаайыИисустөрөппүттэрэИерусалимҥаПаасхабы-

рааһынньыгарбараллара.Уолларауониккисааһынтуолбутугар
КининиэмиэИерусалимҥаилдьэбарбыттара.
Бырааһынньыкбүтэнбарыдьиэлэригэртөннүбүттэрэ,арай

Иисусэрэкуораккахааланхаалбыта.МариялаахИосифмаҥ-
найутааонубэлиэтиикөрбөтөхтөрө,аймахтарын,билэрдьонун
кыттаистэҕэдиисанаабыттара.Күннүксириайаннаанэрэба-
ран,Уолларынбулбаккалар,Иерусалимҥатөннүбүттэрэ.Үһүс
күнүгэрИисуһухрамҥасокуонуүөрэтээччилэрортолоругар
олорорунбуланылбыттара.Уолүөрэтээччилэриистэ,ыйыталаһа
олороро.ОннобаардьонбукабарыКиниөйүн,хайдахкурдук
хоруйдаһарынсөҕөллөрө.
ИйэтэКиниэхээппитэ:«Тоойуом,биһигиниолусдакуттаатыҥ!

АҕаҥбиһиккиЭйигинкөрдөөн,улаханныкайманасырыттыбыт».
ОнуохаИисус:«Миигинтоҕокөрдөөтүгүт?–диэбитэ.–Мин
Аҕамбасбилэрсиригэрбуолуохтаахпынэһигибилбэтэтигит
дуо?»ДьоноИисустугуэппитинөйдөөбөтөхтөрө.ОлэрэнМария
итиистибиттылларын,умнубаттыы,өйдөөнхаалбыта.
ИисустөрөппүттэринкыттаНазареккатөннүһэн,туоххаба-

рытыгардьонугартолорубасбэринэнолорбута.Киниулаатан
ситэн-хотонистэҕинаайы,муударайөйөдириҥээниһэрэ;Ки-
ниниАйыыТаҥарада,дьон-сэргэдатаптыыллара.

ЛУ КА 2:40‑52 
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ИоаннТаҥараүөрэҕинтарҕатаруоннасүрэхтиир

аҥараүлэһитинЗахарияуолаИоанниччитэхкураайыку-
йааргаолорбута.АйыыТойонкининиуһулуччулаахсоругу

толортороорубэлэмнээбитэ:ИоаннноруоккабэртсоторуМес-
сия,олэбэтэр,Христос,кэлэриниһитиннэриэхтээҕэ,кинилэри,
аньыыны-хараныбилинэн,Таҥараҕаэргиллэргэыҥырыахтааҕа.
КиниМессиякэлэригэрноруотубэлэмниэхтээҕинтуһунанпро-
роктарИоаннтөрүөнхасдаүйэинниттэнөтөкөрөнэппиттэрэ:
«Көрбу,ЭниннигэрМинилдьиткиһибиныытабын,киниЭн
барарсуолгунсолуоҕа».«Иччитэхсиргэүөгүлээччисаҥата:Айыы
Тойонбарарсуолунсолооҥ,Кини ыллыктарынкөннөрүҥ».
Иоаннтэбиэнтүүтүттэнөрүллүбүттаҥастааҕа,тириикурдааҕа,

саранчанан,дьиикэймүөтүнэнаһылыктанара.Таҥаракиниэхэ
БэйэтинкөҥүлүнарыйбытыгарИоаннонубардьоҥҥотиэрди-
битинэнбарбыта.БүтүнИорданхочотункэрийэсылдьан,дьону
өйдүүн-сүрэхтиинуларыйананьыыттантэйэргэ,итиэннэол
бэлиэтигэрсүрэхтэнэргэ,атынныкэттэххэ,аньыы-харабырас-
тыыбуоларынтуһугар,уунансуунуусиэрин-туомунтолорорго
ыҥырбыта.ДьонкиниэхэИудеябарымуннугуттан,Иерусалим-
танкэлэтураллара,ИоаннкинилэриИорданөрүскэсүрэхтиирэ.
Норуоткиниттэн:«Биһигитугугынабыт?»–диэныйытара.

Иоанн:«Кимиккитаҥастаах,олтугадасуохтуунүллэһиннин,
кимаһыырастаах,олэмиэоннукгынарбуоллун»,–диэнхарда-
рара.Түһээнхомуйааччыларсүрэхтэнэкэлэнбаран:«Үөрэтээччи,
биһигихайыыбыт?»–диэныйыппыттара.Иоаннкинилэргэ
эппитэ:«Дьонхарчытынсуйдаамаҥ,ылыахтааххытыттанордугу
ирдээмэҥ».Буойуннарэмиэ:«Оттонбиһигитугугынабыт?»–
диэбиттэрэ.Кинилэргэхардарбыта: «Кимидахолуннарымаҥ,
атаҕастаамаҥ,ылархамнаскытынандуоһуйуҥ».

МАРК 1:1‑8; ЛУ КА 3:2‑18 
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АйыыТойонИисусХристосСүрэхтэниитэ

ардьонМессиякэлэринкэтэһэрбуолан,үгүстэр:«Амабу
ИоаннкэлиэхтээхМессия,Өрүһүйээччи,үһүдуо?»–диэн

ыйыталлара.ОччоҕоИоаннкинилэргэхардаранэтэрэ: «Мин
эһигинианьыыныбилиниибэлиэтигэруугасүрэхтиибин,ол
гынанбаранминкэннибиттэнКэлэнИһээччимиигиннээҕэр
күүстээх.Киниатаҕынтаҥаһындатутаниһэргэминсөбөсуох-
пунэбээт.КиниэһигиниСибэтиэйТыынынануоннауотунан
сүрэхтиэҕэ».ИоаннбутылларыИисусХристостуһунанэппитэ.
ДьэонтонИисусИоаҥҥасүрэхтэнэкэлбитэ.Маҥнайутаа

Иоаннбуолуммакка:«МинЭйиэхэсүрэхтэнэримсөпэтэ.Хайдах
Энмиэхэкэлэҕин?»–диэнКининитохтотосатаабыта.Онуоха
Иисус:«Билигинманныкбуоллун,биһигитуоххабарытыгарТа-
ҥаракөҥүлүнтолоруохтаахпыт»,–диэнхардарбыта.Дьэонноэрэ
Иоаннсөбүлэспитэ.Иисуссүрэхтэнээт,ууттантахсанистэҕинэ,
арайүрдүгэрхаллаанарыллабиэрбитэ,оннокөрдөҕүнэ,Таҥара
ТыынахолуупбуоланКиниэхэтүһэниһэрэ.Онтонхаллаантан:
«Бубаар–МинүтүөкөҥүлбүнтолорорТапталлаахУолум»,–
диирсаҥадуораһыйаниһиллибитэ.

МАТ ФЕЙ 3:11‑17 
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Иисускураайыкуйааргатургутуллуута

нтонТаҥараТыынаИисуһукураайыкуйааргаилдьэбар-
быта,Кининионноадьарайтургутанкөрүөхтээҕэ.Иисус

түөртуонтүүннээхкүнустатааһаабаккасылдьанбаран,тиһэҕэр,
аһыанолусбаҕаранкэлбитэ.ОлтүгэҥҥэКиниэхэтургутааччы
адьарайкэлэн:«ЭнТаҥараУолабуоллаххына,бутаастарыки-
лиэпкэкубулуйуҥдиэнэт»,–диэбитэ.ИисуссатанаҕаЫтык
Суруйуутылынанхардарбыта: «„Киһи,аҥаардаскилиэбинэн
эрэбуолбакка,Таҥараэтэрхасбиирдиитылынанолоруоҕа“
диэнсуруллубута».
ОнуохаадьарайКининиИерусалимхрамынүрдүгэртуруоран

баран:«ЭнТаҥараУолабуоллаххына,мантаныстананкэбис,–
диэбитэ.–Суруллубутабуолбаат:„АанньалларыгарЭйигинара-
ҥаччылыыргасоруйуоҕа,оччоҕотаастанбүдүрүйбэтиҥтуһугар,
кинилэрЭйигинкөтөҕөнилдьиэхтэрэ“,–диэн?»Иисускиниэхэ
хардарбыта:«Суруйууга„АйыыТойонТаҥараҕынтургутанкө-
рүмэ“диэнэмиэбаар».
ОнтонадьарайИисуһуүрдүктэнүрдүкхайаарҕаһыгартаһаа-

ран,аандойдукилбиэннээхсаарыстыбаларынбарытынкөрдөрөн
баран,эппитэ:«Мининнибэрсөһүргэстээнсүгүрүйдэххинэ,мин
итинибарытынЭйиэхэбиэриэҕим».Иисускиниэхэ:«Киэрбуол
Миигиттэн,сатана!–диэбитэ.–„АйыыТойонТаҥараҕарэрэ
сүгүрүйитиэннэКиниэхээрэсулууспалаа“диэнсуруллубута».
ДьэонуохаадьарайКиниттэнараҕанбарбыта;онтонИисуска
аанньалларкөмөлөһөкэлбиттэрэ.

МАТ ФЕЙ 4:1‑11 
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ИисусХристосуониккиүөрэнээччитэ

исусулаатанбаран,НазаретыхаалларанГалилеяҕа,Ген-
нисареткүөлүнкытылыгартурарКапернаумҥа,олохсуй-

бута.ОлсаҕанабукүөлүатынныкөссөГалилеямуоратадиэн
ааттыыллара.ОнонИсайяпророк«Завулонсирэ,Неффалим
сирэ–муораҕатириэрдэрсуол,Иордануҥуоргуэҥээрэ–туора
омукдойдутаГалилея!Хараҥаҕамуммутноруотулуусырдыгы
көрдө,өлөрөлүүкүлүгэролорооччуларгасырдыкчаҕылыччы
тыкта»диэнтөлкөлөөбүтэтуолбута.
СитикэмтэнылаИисус:«АньыыгытынбилинэнТаҥараҕаэр-

гиллиҥ,ХаллааннааҕыСаарыстыбачугаһаата»,–диэнүөрэтэн
барбыта.АраассиртэнкэлбитүтүмэнүгүсдьонКининибатыһа
сылдьаллара,Киниолоруүөрэтэрэ,ыарыһахтарыүтүөрдэрэ.
АндрейуоннакиниубайаСимон(атынаатаөссөПетрдиэн),

Галилеямуоратыгарбалыктыысылдьыбыттара.Иисускинилэ-
рикөрөн:«Миигинбатыһыҥ,Минэһигинидьонкутунтутарга
үөрэтиэм»,–диэныҥыранылбыта.Олаатаистибитдьон дьиҥ
кырдьыгыбилэллэринтуһугар,эһигиниҮөрүүлээхИлдьити
иһитиннэртэрэыытыамдиэнэппитэ.АндрейдаахПетрсонно
илимнэринбыраҕан,Кининибатыһанбарбыттара.Салгыыбаран
иһэн,Иисусаныиккиатынубайдыы-бырааттыылары,Зеведей
уолунИаковыуоннакинибыраатынИоанны,аҕаларынЗеве-
дейикыттатыыгаилимнэринабырахтанаолороллорункөрөн,
ыҥырбыта.Кинилэр,аҕаларынтыыгахаалларан,сонноИисуһу
батыһанбарбыттара.Атынүөрэнээччилэрээмиэ,Киниыҥыраа-
тын,батыспыттара.Иисускинилэргэыарыыныүтүөрдэр,быртах
тыыннарыдьонтонүүртэлээнтаһаарарбылааһыбиэрбитэ.
Иисус,Бэйэтинкыттаөрүүбииргэилдьэсылдьаары,уоник-

киүөрэнээччиниталанылан,кинилэритуһунанүөрэппитэ.Ол
үөрэнээччилэринааттараманныктар:Симон,Андрей,Иоанн,
Иаков,Филипп,Варфоломей,Матфей,Фома,АлфейИакова,
Фаддей,СимонКананититиэннэкэлинКининитаҥнарбытИуда
Искариот.Буүөрэнээччилэрбарыкөннөрүдьонэтилэрэрээри,
ТаҥаракинилэргэИисусХристос–ТаҥараУолун–доҕотторо
уоннаүөрэнээччилэрэбуоларүрдүкдьолутосхойбута.

МАТ ФЕЙ 4:12‑22; МАРК 3:13‑19 
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Иисусоҥорбутбастакыдьиктитэ

иирдэАйыыТойонүөрэнээччилэринкыттаГалилеякуо-
ратыгарКанаҕауруугаыҥырыллыбыта.Аһылыккэмигэр

бырааһынньыксаамайүгэнигэрарыгыларабүтэнхаалбыта.Ону
көрөн,ИисусИйэтэ(Киниуруугаэмиэыҥырыллыбыта)Уолу-
гар:«Арыгыларасуох»,–диэнэппитэ.ОлэрээриИисускиниэ-
хэ:«Минкэмимөссөдакэлэилик»,–диэнхардарбыта.Мария
буоллаҕыначаҕардаргаИисуһуыйанбаран:«Кинитугуэтэрин
эһигитолорониһиҥ»,–диэбитэ.
Аттыларыгаралтаулахантаасиһиттурара.Иисусчаҕардар-

га: «Буиһиттэргэтолорууутакутуҥ»,–диэнсоруйар.Оттон
уукуппуттарыгар,«Итинтэнбаһанылан,уруунусалайааччыга
илдьэнбиэриҥ»,–диир.
Уруунусалайаныытаркиһиаҕаланбиэрбитарыгыларын

амсайанбаран,күтүөтүыҥыранылан:«Маҥнайарыгыбасты-
ҥын,онтонитирбиттэринкэннэ,мөлтөҕүтуруорулларкуолута.
Энбуоллаҕынабаччаүчүгэйарыгыныаныахадиэрихаһаанан
олорбуккун»,–диэнсэмэлиир.Кинибуарыгыхантанкэлби-
тинбилбэтэтэ,арайонукиниэхэсомсонаҕалбытчаҕардарэрэ
билэллэрэ.
ИтикурдукИисусГалилеяКанатыгарбастакыдьиктитин

оҥоронкилбиэннээхкыаҕынкөрдөрбүтэ,онтонылаүөрэнээч-
чилэрэКининиитэҕэйбиттэрэ.

ИОАНН 2:1‑11 
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Иисусатыыһыттарыхрамтанүүрүүтэ

аасхабырааһынньыгыниннинэИисусИерусалимҥакэл-
битэ.Храмҥакиирэн,Кинионнооҕустары,барааннары,

холууптарыатыылыылларынкөрбүтэ;харчыуларытааччыларэмиэ
олороллоро.Иисусбыананкымньыыоҥостон,букабарыларын
храмтанбарааннары,оҕустарыүүртэлээнтаһаарбыта,харчыула-
рытааччыларостуолларынтүҥнэрианньан,харчыларыныспыта.
Онтонхолуупатыылааччыларгаэппитэ:«Баларымантанкиэр
гыныҥ;МинАҕамдьиэтинэргиэндьиэтэоҥостумаҥ».Итини
эппитигэр,үөрэнээччилэрэЫтыкСуруйууга«Эндьиэҕэртапта-
лымМиигинуоттуусиир»диэнсуруллубутунөйдөөнкэлбиттэрэ.
Иисусхрамҥатугу гыммытынкөрбүтиудейдарКиниттэн:

«МанныкбыһыыланарбырааптааххынЭнбиһиэхэтуохбэлиэни
көрдөрөнитэҕэтэҕин?»–диэныйыппыттара.ОнуохаИисус:«Бу
храмыүрэйиҥ,Минонуүскүнүнэнчөлүгэртүһэриэм»,–диэн
хардарбыта.Иудейдар:«Бутүөртуоналтасылтутуллубутхрамы
Энүскүниһигэртутуоҥүһүдуо?»–дэспиттэрэ.Иисусбуолла-
ҕына,дьиҥэр,Бэйэтинэтин-сиининхрамынтуһунанэппитэ.
Үөрэнээччилэрэкэлин,Иисусөлөнбарантиллибитинкэннэ,
Киниитиэтиитинөйдөөн,СуруйуунууоннаКинитылынитэ-
ҕэйбиттэрэ.
ИисусИерусалимҥаПаасхабырааһынньыгарсылдьанараас

дьиктиниоҥорорункөрөн,Кининибэртүгүскиһиитэҕэйбитэ.

ИОАНН 2:13‑23 
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ИисусНикодимныынкэпсэтиитэ

иирНикодимдиэнааттаахфарисей,иудейдараҕабаһы-
лыктарыттанбиирдэстэрэ,түүнкистээнИисускакэлэн:

«Үөрэтээччи,ЭнТаҥараттанкэлбиккинбиһигибилэбит,–диэби-
тэ.–КимдабуманныкдьиктилэриТаҥаратасуохкыайаноҥоруо
суоҕаэтэ».Иисускиниэхэ:«Дьиҥкырдьыгыэйиэхээтэбин:киһи
үөһэттэнхаттаантөрөөбөтөҕүнэ,ТаҥараСаарыстыбатынкөрөр
кыаҕасуох»,–диэнхардарбыта.Никодимдьиктиргээбитэ:«Киһи
кырдьанбаран,хайдахсаҥаттантөрүөҕэй?Ийэтиниһигэртөннөн
иккиһинтөрүүркыахтаахүһүдуо?»Иисус:«Дьиҥкырдьыгыэйиэхэ
этэбин:ууттануоннаТыынтантөрөөбөтөхкиһиТаҥараСаарыс-
тыбатыгаркиирэркыаҕасуох,–диэбитэ.–Эт-сиинэти-сиини,
оттонТыынтыынытөрөтөр.Эйиэхэүөһэттэнтөрүөхтустаах-
хытдиэнэппиппиндьиктиргээмэ.Тыынханнабаҕарбытсиригэр
тыынар,саҥатынистэҕинэрээри,хантанкэлэрин,ханнабарарын
билбэккин.Тыынтантөрөөбүтхасбиирдиикиһиэхээмиэоннук
буолар».Никодимкыайанөйдөөбөккө:«Хайдахоннукбуоларба-
ҕайытай?»–диэнмунаарбыта.ОнуохаИисусэппитэ:«Моисей
кураайыкуйааргасылдьаналтанмоҕойуөрөанньантаһаарбыты-
ныы,КиһиУола*,барыКиниэхэитэҕэйээччиөлбөтүн,бараммат
олохтонорунтуһугар,үөһэтаһаарыллыахтаах.Таҥарабуаандойду-
нуолкурдуктаптаан,БэйэтинтөрөппүтСоҕотохУолун,Кинини
итэҕэйэрханныкбаҕараркиһиөлбөтүн,барамматолохтонорун
туһугар,биэрбитэ.ТаҥараУолунаандойдунудьүүллэтэыыппатаҕа,
аандойдуКининэнбыыһанарынтуһугар,ыыппыта.Кининиитэ-
ҕэйэркиһидьүүллэммэт,оттонитэҕэйбэткиһи,ТаҥараТөрөппүт
СоҕотохУолунаатынитэҕэйбэтэхбуолан,хайыы-үйэдьүүллэнэн
турар.Дьүүлбуоллаҕынаманнык:сырдыкбуаандойдугакэлбитэ,
олгынанбарандьонхарадьайдаахтыкбыһыыланарбуолан,сыр-
дыктааҕархараҥаныордорбуттара.Куһаҕаныоҥороркиһисыр-
дыгыабааһыкөрөр,куһаҕанымарыллыадиэнкуттанансырдыкка
барбат,оттонкырдьыгынансылдьаркиһи,тугуоҥорбутабарыта
Таҥараэппитинэнбуоларакөстөрүнтуһугар,сырдыккаталаһар».

ИОАНН 3:1‑21 

* Ки һи Уола – Эр гэ Кэс Тыл га Мес сия аат та рыт тан би ир дэс тэ рэ.
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ИисусуоннаСамариядьахтара

иирдэИисусИудеяттан,соҕурууҥҥуИзраильтан,Гали-
леяҕабараниспитэ.ИудеяуоннаГалилеяиккиардыгар

Самариядиэнсирбаара.Самаряннар,эмиэеврейдэркурдук,
сири-халлааныайбытбиирТаҥараныитэҕэйэллэрэ,олгынан
баранбэйэлэрэтуһунанүгэстээхтэрэ,аҕабыыттардаахтара,өссө
хаһанэрэтуспахрамнанасылдьыбыттарада,онуеврейдэрурус-
халоҥорбуттара.Еврейдэруоннасамаряннарөрүүөстөөхэтилэр.
ИисусүөрэнээччилэринкыттаСамарияСихарькуоратыгар

кэлбитэ.Киниайантансылайан,холуодьасаттыгарсынньана
олорбута,үөрэнээччилэрэбуоллаҕынаасатыылаһабарбытта-
ра.Күнортотоэтэ.Олкэмҥэхолуодьаскабиирдьахтаруубаһа
кэлбитэ.Иисускиниттэн:«Миэхэуугуттаниһэртэрэ»,–диэн
көрдөспүтэ.Дьахтар: «Иудейэрээригин,миигиттэн,самарян-
каттан,уукөрдүүгүндуу?»–диэнсоһуйатүспүтэ.Иисус:«Эн
Таҥарабэлэҕин,Кимэйиэхэуугуттаниһэртдииринбилэриҥ
эбитэбуоллар,бэйэҥкөрдөһүөҥэтэ,оччоҕоКиниэйиэхэөлбөт
мэҥэуутунбиэриээтэ»,–диэбитэ.ОнуохадьахтарКиниттэн
Таҥараҕаханнасүгүрүйэрсөбүн–самаряннарөбүгэлэрэтахсан
үҥэр-сүктэрхайаларыгардуу,Иерусалимҥадуу–ыйыппыта.
«Таҥара–Тыын,ононТаҥараҕасүгүрүйээччилэрКиниэхэТыын
күүһүнэндьиҥнээхтиксүгүрүйүөхтустаахтар»,–диэнхоруй-
даабытаИисус.Самарянкаэппитэ: «Мессия,олэбэтэрХрис-
тос,кэлиэхтээҕинбилэбин;Киникэллэҕинэ,биһиэхэбарытын
этиэҕэ».ОнуохаИисус:«ОлМин–буэйигинкыттаКэпсэтэ
Олорооччу–буолабын»,–диэнхардарбыта.
Соннодьахтаркупсуунунхаалларан,тиэтэйэ-саарайакуоракка

барбытауоннакөрсүбүтКиһитинтуһунандьоҥҥокэпсии-кэпсии:
«КиниХристосбуолбатаҕабуолуодуо?»–диэныйыталаспыта.
Дьахтаркэпсииринистэн,куоратүгүскиһитэИисуһуитэҕэйби-
тэ,ононКиниэхэБэйэтигэркэлэнманнаөссөхаалатүһэригэр
көрдөспүттэрэ.Иисусбукуораккаиккикүнбуолбута,Кинини
Бэйэтинистэнбаран,өссөэлбэхкиһиитэҕэйбитэ.

ИОАНН 4:1‑42 
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Алгыстаахбалыктааһын

исусГеннисареткүөлүнкытылыгарноруотуүгүстүкүөрэ-
тэрэ.БиирдэТаҥаратылынистээри,наһааэлбэхдьон

мустанүтүрүйсүбүтүгэрКини,мэһэйдэтэн,саҥарардакыаҕа
суохбуолбута.ОнноКиниаттыгаркытылгаиккикураанахоҥочо
тардыллантурара,олортонбиирэСимонкиэнээтэ.Иисус,Си-
моноҥочотугаркиирэн,кытылтанкыратыктэйэтүһэнбаран,
күөлкытыытыгартурардьонуүөрэппитэ.
Үөрэтэнбүтээт,Симоҥҥа: «Дириҥэркиирэн,илимҥитин

түһэриҥ»,–диэбитэ. «Үөрэтээччи!Бөлүүнүбыһаэрэйдэнни-
битда,туохдатуппатаээ,–диэнхардарбытаСимон.–Чэ,ол
эрэнЭнэппитиҥхоту,илимминтүһэриэм».Үөскээрдэнкиирэн
илимнэринтүһэрбиттэрэ, арайбалысханэлбэхбалыктутан,
бэлилимнэрэхайабарбыта.Онончугасбалыктыысылдьардо-
ҕотторунИаковтаахИоанныкөмөҕөыҥыранылбыттара.Икки
оҥочонутобус-толорубалыгыкутаннар,аныоҥочолороаһара
ыараан,тимирэнбарбыттара.СимонПетрманыкөрөн,Иисус
тобугарумсатүһэн:«Тойонуом,миноҥочобуттантаҕыс!–диэн
саҥааллайбыта.–Минаньыылаахкиһибин!»Киниолусдьула-
йан,АйыыТойонаттыгардасылдьарымсөбөсуохдиисанаан,
итинникэппитэ.Иисусбуоллаҕына:«Куттаныма,энанымантан
инньэдьонкутунилимниэҥ»,–диэн,Петрсанаатынкөтөхпүтэ.
ОнтонбэртсоторукэминэнПетр,кырдьык,АйыыТойонИисуһу

итэҕэйэргэыҥыран,бардьонубыыһанарсуолунансирдээбитэ.

ЛУ КА 5:1‑10 
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Босхоҥуүтүөрдүү

исусКапернаумкуораккакэлбитигэрКиниэхэсир-сир-
тэнүтүмэнүгүсбаайдарда,дьадаҥылардамустубуттара.

Киниолдьонуүөрэппитэ,ыарыһахтарыАйыыТойонкүүһүнэн
үтүөрпүтэ.Иисусүтүөртүндиэн,кимнээхэрэКиниүөрэтэолорор
дьиэтигэрбосхоҥбуолбутыарыһаҕытэллэхтэрикөтөҕөнаҕал-
быттара.Дьиэҕэлыыккурдуккиһисимсибитбуолан,кыайан
киирбэккэ,үөһэыттан,кырыыһаныкөтүрэн,ыарыһаҕытэл-
лэхтэридьиэортотугарИисусиннигэртүһэрбиттэрэ.Кинилэр
итэҕэллэринкөрөн,Иисусбосхоҥкиһиэхэ:«Энаньыыҥ-хараҥ
бырастыыбуолар»,–диэбитэ.
Сокуонньуттаруоннафарисейдар*,итиниистэн,бэйэлэрин

иккиардыларыгар:«КимийбуКини,Таҥараныхолуннараач-
чы?Таҥараттануратыамакимэмэаньыыныбырастыыгынар
кыахтаахүһүдуо?»–дэһиспиттэрэ.Иисускинилэриөтөкөрөн:
«Эһигихайдахитинниксаныыгытый?–диэбитэ.–Хайатачэп-
чэкиний:аньыыҥ-хараҥбырастыыбуолладиирдуу,эбэтэртуран
хаампдиэнэтэрдуу?ОлэрээриКиһиУоласиргэаньыыны-ха-
раныбырастыыгынаркыахтааҕынбилэргиттуһугар,–диэн
баранбосхоҥкиһиэхэтуһаайанэппитэ:–Эйиэхээтэбин:тур,
тэллэххинылан,дьиэҕэрбар».
Ыарыһахсоннотуранкэлбитэуоннасыппыттэллэҕинылан,

Таҥараныайхаллыы-айхаллыы,дьиэтигэрбарбыта.Онукөр-
бүтдьонбукабарыАйыыТаҥараныуруйдуулларынбыыһыгар:
«Дьэулуудадьиктинибүгүнкөрдүбүт!»–диэнсөҕүү-махтайыы
бөҕөбуолбуттара.

ЛУ КА 5:17‑26 

* Фари сей дар – Иудея ре ли ги оз най бө лөх тө рүт тэн би ир дэс тэ рэ. Ки‑
ни лэр ре ли гия со ку он на рын та һы нан си э ри ту о му кы таа нах тык ту‑
ту һу у га ох тол ло ро.
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Хайаүрдүгэрүөрэтии:
Алгыстаахолохкэриэстэрэ

иирдэИисус,дьонмустубутункөрөн,хайаүрдүгэртахсан
олорбута.Кинидьонубухайаҕаолоронүөрэппитин«Хайа

үрдүгэрүөрэтии»диэнааттыыллар.ТаҥараЭргэКэсТылкэмигэр
норуотугарбиэрбитУонкэриэһинкурдук,Хайаүрдүгэрүөрэтии
эмиэ,киһиолоҕун,сиэрин-майгытынсүрүннүүртөрүтэбуолан,
ТаҥараСаарыстыбатыгартиэрдэрсуолуыйар.Үөрэнээччилэрэ
уоннадьонбукабарыИисусаттыгаролорбуттарыгарКиниман-
ныкүөрэтэнбарбыта:

Таҥараиннигэрдьадаҥыларынөйдөөччүлэралгыстаахтар:
кинилэраналлара–ХаллааннааҕыСаарыстыба.
Кутурҕаҥҥаылларанытааччыларалгыстаахтар:кинилэр
уоскуйуохтара.
Өһүөмньүтэсуохкөрсүөмайгылаахтаралгыстаахтар:кини-
лэрсирибасбилиэхтэрэ.
Кырдьыккаутаппыттыы,аччыктаабыттыыбаҕарааччылар
алгыстаахтар:кинилэрдуоһуйуохтара.
Амарахсанаалаахтаралгыстаахтар:кинилэрамарахсыһыа-
ныкөрсүөхтэрэ.
Ыраассүрэхтээхтэралгыстаахтар:кинилэрТаҥараныкө-
рүөхтэрэ.
Эйэнитэрийээччилэралгыстаахтар:кинилэрТаҥарауолат-
тарадиэнааттаныахтара.
Кырдьыкиһинкүөмчүлэммиттэралгыстаахтар:кинилэр
аналлара–ХаллааннааҕыСаарыстыба.
Эһиги,Минтуспуттанүөҕүллэ,үүрүллэ,холуннарыллада
сылдьаҥҥыт,алгыстааххыт.Үөрүҥ-көтүҥ,өрөгөйдөөҥ:хал-
лааҥҥаэһигиниулуунаҕараадакүүтэр.Эһигииннинээҕи
пророктарыэмиэитикурдуксойуоласпыттара.
Эһигисиртууһунаҕыт.Туускүүһүнсүтэрдэҕинэ,амтанын
хайдахтөннөрүөҥүй?Амтанынсүтэрбиттуустуоххадату-
һатасуох:оннуктууһутаһырдьадьонтэпсилгэнигэрыһан
эрэкэбиһиллэр.
Эһигиаандойдусырдыгынаҕыт.Хайаүрдүгэртураркуорат
дьонхараҕыттансаһаркыаҕасуох.Ыһыырынньыгыэмиэ
уматанбаран,тугунандасабауурбакка,олоҕортуруорал-
лар,оччоҕосырдыгадьиэиһинээҕидьоҥҥобарытыгарты-
гар.Эһигиүтүөкэндьайыыларгытынкөрөн,Халлааннааҕы
Аҕаҕытаатынайхаллыылларынтуһугар,эһигисырдыккыт
эмиэбардьониннигэрсыдьаайыахтын.

МАТ ФЕЙ 5:3‑16 
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Хайаүрдүгэрүөрэтии:
Моисейсокуонунтуһунан

ЭһигиМиигинсокуонуэбэтэрпророктарэтиилэринкөтүрэ
кэлбитдиисанаамаҥ:Минкөтүрэбуолбакка,толорокэлбитим.
Кырдьыгыэтэбинэһиэхэ: сир-халлаантурарынтухары,Со-
куонбиирдакыракыйбуукубата,биирдакэрдииһэхалбаҥныа
суоҕа–барытатуолуоҕа.Ононкимбукыракыйкэриэстэртэн
бииринэмэдакэспитуоннадьонуоннуккаүөрэппит,олХал-
лааннааҕыСаарыстыбаҕасаамайкыраларадиэнааттаныаҕа;
оттонкимбукэриэстэритутуспутуоннадьонуоннуккаүөрэппит,
олХаллааннааҕыСаарыстыбаҕаулуудиэнааттаныаҕа.Эһиэхэ
этэбин:эһигиТаҥаракөҥүлүнсокуонньуттардааҕаруоннафа-
рисейдардааҕарордуктолорботбуоллаххытына,Халлааннааҕы
Саарыстыбаҕакиириэххитсуоҕа.
Өбүгэлэргитигэр«Өлөрүмэ:өлөрбүтдьүүлгэтуруоҕа»диэнэтил-
либитинистибиккит.ОттонМинэһиэхээтэбин:киморунасуохха
быраатыгаруордайбыт–дьүүлгэтардыллыаҕа,кимбыраатын
«Акаары!»диэбит–синедрион*дьүүлүгэртуруоҕа,оттонким«Өйө
суох!»диэбит–гееннауотугартүбэһэркутталланыаҕа.Өскөтүн
бэлэххинсиэртибэнньиккэаҕалантуран,быраатыҥэйигинхом
саныырдааҕынөйдөөнкэллэххинэ,бэлэххинсиэртибэнньикин-
нигэрхаалларанбаран,туох-ханныкиннинэ,бырааккынкытта
иллэс,дьэолэрэкэнниттэнкэлэн,бэлэххинтуттар.
«Көссүүлэһимэ»диэнбылыргыларгаэтиллибитиистибиккит.
ОттонМинэһиэхээтэбин:кимдьахтарыимэҥирэкөрөр,ол
кининикыттасүрэҕэрхайыы-үйэкөссүүлэспит.Кимойоҕут-
танарахсар,оларахсыытынсуругункиниэхэбиэриэхтээхдиэн
этиллибитэ.ОттонМинэһиэхээтэбин:кимойоҕуттан,кини
кимидакыттакөссүүлэспэтэҕинүрдүнэн,арахсарбуоллаҕына,
олкининикөссүүлэһиигэкүһэйэр,оттонэриттэнарахсыбыт
дьахтарыойохыларкиһиэмиэ–көссүүлэһэр.
Эһиги«Биэрбитандаҕаргынкэһимэ,андаҕаргынАйыыТойон
иннигэрхайаандатолор»диэнбылыргыларгаэтиллибитиисти-
биккит.ОттонМинэһиэхээтэбин:хаһандаандаҕайыма–хал-
лаанынандаҕаны,тоҕодиэтэххэ,халлаан–Таҥарабүрүстүөлэ;
сиринэндаҕаны:сир–Киниатаҕынүктэлэ;Иерусалимынан
даҕаны:Иерусалим–улууЫраахтааҕыкуората;бэйэҥдатөбөҕү-
нэнандаҕайыма,тоҕодиэтэххэ,эноннооҕорбиирдабаттаххын
баҕарбыккынанмаҥхатарда,хараардардакыаҕыҥсуох.Эһиги
сөпдииргитсөбү,суохдииргитсуоҕуэрээтэрбуоллун;онтон
атынабарытахарадьайдаахтанкэлэр. МАТ ФЕЙ 5:17‑37 

* Си нед ри он – үр дү кү су ут.
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Хайаүрдүгэрүөрэтии:
тапталуоннаТаҥараҕаүҥүүтуһунан

Урутэһиги«хаанхааҥҥа,тиистиискэ»диэнэтиллибитин
истибиккит.ОттонМинэһиэхээтэбин:өһүөннээхкиһиэхэ
утарсыма.Кимэмээйигиниэдэскэоҕустаҕына–киниэхэ
атыниэдэскинтоһуйанбиэр;кимэмэ,ырбаахыгынбылдьаа-
рысууттаһыанбаҕардаҕына,–киниэхэсоҥҥунустанбиэр;
кимэмээйигинбииркөһүбарсаргакүһэйдэҕинэ,иккикөһү
барыс.Эйигиттэнкөрдөһөөччүгэ–биэр,иэскөрдөөччүт-
тэн–киэрхайыһыма.
Урут«чугастааҕыгынтаптаа,өстөөххүнабааһыкөр»диэн
этиллибитинэһигиистибиккит.ОттонМинэһиэхээтэбин:
өстөөхтөргүтүнтаптааҥ,эһигиникырааччыларыалҕааҥ,абаа-
һыкөрөөччүлэргэүтүөнүоҥоруҥ,эһигиниатаҕастааччылар,
сойуолааччылартустарыгарТаҥараҕаүҥүҥ,оччоҕоэһиги
ХаллааннааҕыАҕаҕытуолаттарабуолуоххут.Киникүнүн
сырдыгынүтүөҕэда,мөкүгэдатыктарар,ардаҕынырааскада,
аньыылааххадаыытар.Эһигинитаптааччыларыэрэтаптыыр
буоллаххытына,туохмахталынкэтэһэҕит?Түһээнхомуйаач-
чылардаонусатыылларбуолбатахдуо?Доҕотторгутунэрэ
эйэҕэстиккөрсөрбуоллаххытына,амаэһигиуһулуччулаах
үтүөнүоҥоробутдэниэххитдуо?Таҥараныбилбэтдадьон
онусатыылларбуолбатахдуо?Онон,ХаллааннааҕыАҕаҕыт
эҥкилэсуоҕункурдук,эһигиэмиээҥкилэсуохбуолуҥ.
Таҥараиннигэроҥорордьайыыларгытындьоҥҥокөрдөрө-бил-
лэрэсатаамаҥ:дьоҥҥокөрдөрөрбуоллаххытына,эһигиХал-
лааннааҕыАҕаҕытмахталынылыаххытсуоҕа.Ононкыһал-
ҕалааххакөмөлөстөххүтүнэ,сирэйкөрбөхтөрүтүөнүоҥорон
баранхайҕатаары,синагогаларгауоннаболуоссаттаргаарбанал-
ларынкурдук,арбанымаҥ.Кырдьыгыэһиэхээтэбин:кинилэр
манньаларынхайыы-үйэтолоруыланэрэллэр.Оттонэһиги
умнаһыккабэрсэркэмҥитигэр,уҥаилиигиттугугынарын
хаҥасилиигитбилбэтин,олкөмөҕүткөстүбэтинэнбуоллун,
оччоҕокөстүбэтикөрөрАҕаҕытэһиэхэилэ-бааччытөлүөҕэ.
Үҥэргитигэр,Таҥараныбилбэтомуктаркурдукордук-хо-
һусаҥарымаҥ;кинилэрэлбэҕиэтэммитиһиллиэхпитдии
саныыллар.Кинилэркурдукбуолумаҥ,Аҕаҕытэһигитуох
кыһалҕалааххытын,көрдөһүөххүтдаинниттэн,билэрэбээт.
Үҥэргитигэрманныкэтэрбуолуҥ:

МАТ ФЕЙ 5:38‑48; 6:1‑8 
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ХАЛЛААҤҤАБААРАҔАБЫТ

ХаллааҥҥабаарАҕабыт!
Энаатыҥайхалланыахтын;
ЭнСаарыстыбаҥкэлиэхтин;
халлааҥҥакурдук,сиргээмиэ
Энкөҥүлүҥбуолуохтун.

Бүгүҥҥүкүннээҕикилиэппитин
бүгүнбиһиэхэбиэр.

Итиэннэбиһиэхэиэстээхтэри
биһидабырастыыгынарбыткурдук,

Энэмиэбиһигииэспитинбырастыыгын.
Уоннааньыыугаайытыгаркиллэрбэккэ,
биһигинихарадьайдаахтанбыыһаа.

ЭнСаарыстыбаҥ,Энкүүһүҥ‑уоҕуҥ,албанаатыҥ
үйэттэнүйэлэртухарымуҥурасуохэбээт.

Аминь.
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Хайаүрдүгэрүөрэтии:
Таҥараҕасыһыантуһунан

Астантуттунаркэмҥитигэрсирэйкөрбөхтөргөдылысаппаҕыр-
бытдьүһүннэнимэҥ,кинилэраһаабаккасылдьалларындьоҥҥо
көрдөрө-биллэрэсатаансаппаҕырбытсирэйдэнэллэр.Кырдьыгы
эһиэхээтэбин:кинилэрманньаларынхайыы-үйэтолоруылан
эрэллэр.Оттонэнастантуттунаркэмҥэрбаттаххынтараан,си-
рэйгинсуун,ононаһаабаккасылдьаргынкөстүбэтАҕаҕаркөрдөр,
оччоҕокөстүбэтикөрөрАҕаҥэйиэхэилэбааччытөлүөҕэ.
Сиргэбаайы-дуолумунньунумаҥ:сиргэбаарыүөн-көйүүркэр-
биир,дьэбинбыһасиир,уоруйахтардьөлөхаһанкиирэнуоран
ылаллар;олоннугархаллааҥҥабаайдамунньунуҥ,онноүөн-кө-
йүүрдакэрбээбэт,дьэбиндабыһасиэбэт,уоруйахтардахаһан
киирэнуоранылбаттар.Баайгыт-дуолгутханнабаарда,сүрэххит
эмиэоннобуолуо.
Киһиэтин-сиининхараҕасырдатар.Өскөтүнхараҕыҥыраас
буоллаҕына,бүтүнбэйэҥсырдыкбуолуоҥ,хараҕыҥкуһаҕанбуол-
лаҕына,бүтүнбэйэҥхараҥабуолуоҥ.Ононискэрбаарсырдык
түҥхараҥабуоллаҕына,дьиҥхараҥахайдахтааххалыҥабуолуой?
Кимдаиккитойоҥҥокулутбуоларкыаҕасуох:биитэрбиирдэрин
абааһыкөрүөҕэ,бииринтаптыаҕа;биитэрбиирдэригэркыһалла
сатыаҕа,атынынаахайыасуоҕа.Таҥараҕауоннамаммонаҕаик-
киэннэригэрбииргэкулутбуоларкыаххытсуох.
Олиһинэһиэхээтэбин:тугуаһаан-сиэнтыыннаахсылдьабыт,
тугутаҥнан-саптанкиһи-харабуолабытдиэнсанааҕаылларымаҥ.
Олоххутастааҕар,эккит-сииҥҥиттаҥастааҕарордуксуолталаах
буолбатахдуо?Халлаанкөтөрдөрүнкөрүҥ:бурдугуыспаттар-быс-
паттарда,маҥхааһайгамуспаттарда,олэрэнкинилэриХаллаан-
нааҕыАҕаҕытаһатар.Оттонэһигикинилэрдээҕэрбыданордуккут
буолбатахдуо?Эһигиттэнхайаҕытэмэуҥуоҕун,хайдахтаахда
кыһаллантуран,саатарбииртоҥолохүрдэтинэркыахтаахдуо?
Таҥастуһугартоҕоэмиэтүбүгүрэҕитий?Ходуһаҕасардааналар
хайдахүүнэнтуралларынкөрүҥ:үлэлээбэттэрда,таҥасдаөрбөт-
төр,олэрээри,эһиэхээтэбин:бэлСоломоналбанаатынүгэнигэр
даитилэртэнбиирдэринэмэкурдуксимэммэтэҕэ;өскөтүнТаҥара
бүгүнбаар,сарсынуоккабыраҕыллархонууотунитинниксимиир
буоллаҕына,эһигини,кыраитэҕэллээхтэри,быданордуксимиэ
суоҕадуо?Ононтугуаһыыбыт-иһэбит,тугутаҥнабытдиэндьик-
синимэҥ.ИтибарытаТаҥараныбилбэтдьонсүрүнкыһалҕалара,
оттонэһигиитинниккэнаадыйаргытынХаллааннааҕыАҕаҕыт
билэр.Туох-ханныкиннинээһигиТаҥараСаарыстыбатыгар,Ки-
никырдьыгардьулуһуҥ,оччоҕоитибарытаэһиэхэбэриллиэҕэ.
Ононсарсыҥҥытуһугардолгуйумаҥ;сарсыҥҥыкүнбэйэтин
бэйэтэкөрүнүөҕэ:хасбиирдиикүҥҥэбэйэтинтүбүгэсөрү-сөп.

МАТ ФЕЙ 6:16‑34 
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Хайаүрдүгэрүөрэтии:
дьоҥҥосыһыантуһунан

Кимидадьүүллээбэтбуолуҥ–оччоҕодьүүллэниэххитсуоҕа.
Ханныкдьүүлүнэндьүүллүүгүтда,бэйэҕитинэмиэсоннук
дьүүллүөхтэрэ,хайдахкээмэйинэнкээмэйдиигитда,бэ-
йэҕитинэмиэсоннуккээмэйдиэхтэрэ.Тоҕоэнбыраатыҥ
хараҕарсыыһыдабуланкөрөҕүн,оттонбэйэҥхараххарбэ-
рэбинэдабаарынбилиммэккин?Итиэннэбэйэҥхараххар
бэрэбинэлээхэрээри,хайдахбырааккар:«Кэл,хараххыттан
сыыһыылыым»,–диэххиний?Сирэйкөрбөх!Бастаанбэйэҥ
хараххыттанбэрэбинэнитаһаар,оччоҕобыраатыҥхараҕыт-
тансыыһыхайдахгынаныларыэмиэбилиэҥ.
Сибэтиинэниыккабиэримэҥ–ытбэйэҕитигэрсабатүһүө-
ҕэ;чөмчүүгүсибиинньэҕэыһымаҥ–сиргэ-буоргатэпсиэҕэ.
Көрдөһүҥ,оччоҕоэһиэхэбэриллиэҕэ;көрдөөҥ,оччоҕобу-
луоххут;тоҥсуйуҥ,оччоҕоэһиэхэааныаһыахтара.Көрдө-
һөөччүылар,көрдөөччүбулар,оттонтоҥсуйааччыгаааны
аһаллар.Уолчаанакилиэпкөрдөөтөҕүнэ,киниэхэтааһы
биэрэркиһиэһиэхэбаардуо?Оттонбалыгыкөрдөөтөҕү-
нэ–эриэнүөнүбиэрэркиһи?Бэлэһиги,мөкүсанаалаахтар,
оҕолоргутугарүтүөбэлэҕибиэрэрисатыырбуоллаххытына,
ХаллааннааҕыАҕаҕытКиниттэнкөрдөһөөччүлэргэөссө
өлгөмүтүөнүбиэриэҕэ.
Ононэһиэхэдьонтуоххабарытыгархайдахсыһыаннаһыан
баҕараҕытда,бэйэҕитэмиэкинилэргэсоннуксыһыанна-
һыҥ.Сокуонда,пророктардаитинникүөрэтэллэр.
Кыараҕасаанынанкиириҥ.Өлүүгэтиэрдэрсуолкэтит,аана
киэҥ,ононүгүстэролсуолунанбараллар,оттонолоххотик-
сэрэрсуолсинньигэс,аанакыараҕас,олиһинбэртаҕыйах
киһионубулар.

МАТ ФЕЙ 7:1‑14 
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КЫҺЫЛКӨМҮСБЫРААБЫЛА

«Ононэһиэхэдьон

туоххабарытыгар

хайдахсыһыаннаһыан

баҕараҕытда,бэйэҕитэмиэ

кинилэргэсоннуксыһыаннаһыҥ».

МатфейтанСибэтиэйЕвангелие7:12
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Хайаүрдүгэрүөрэтии:
кырдьыкуоннасымыйа

Бараантириитинбүрүнэнкэлэрторҕонбөрөлөртөн–сы-
мыйапророктартан–сэрэниҥ.Кинилэридьайыыларынан
билиэххит.Эрбэһинтэнвинограды,ыарҕаттансмокваны
хомуйаллардуо?Олкурдук,хаһандаүтүөмасүчүгэйотон-
ноох,оттонкуһаҕанмаскуһаҕанотонноохбуолар.Үтүөмас
куһаҕанотонноммотункурдук,куһаҕанмасэмиэүчүгэй
отонноммот.Үчүгэйотонубиэрбэтмаһыкэрдэнылануок-
кауматаллар.Ононкинилэридьайыыларынанбилиэххит.
Миигин«АйыыТойон!АйыыТойон!»диэччиэрэбарыта
ХаллааннааҕыСаарыстыбаҕакиириэсуоҕа–МинХал-
лааннааҕыАҕамкөҥүлүнтолорооччуэрэоннокиириэҕэ.
ОлкүнүгүстэрМиигиныҥыран:«АйыыТойон!АйыыТо-
йон!БиһигиТаҥаратылындьоҥҥоЭнааккыттантиэрдэр-
бит,Энааккынандьонтонабааһыларыүүрэнтаһаарарбыт,
элбэхдьиктиниоҥорорбутбуолбаат?»–диэхтэрэ.Оччоҕо
Минкинилэргээтиэҕим:«Минэһигиниолохбилбэппин,
суута-сокуонасуохбыһыыланааччылар,Миигиттэнкиэр
буолуҥ».
Онон,Минбуэтэртылбынистэнбарантолороркиһини
дьиэтинтаасакылааттаантуттубутөйдөөхкиһидиэҕим.
Төһөдаардахкурулаччыкутанөрүстэрхааларыттантах-
сыбыттарын,күүстээхтыалтоҕутаүрбүтүниһин,тааска
бигэтиктурардьиэхалбаҥныасуоҕа.ОттонМинбуэтэр
тылбынистэрэрээри,толорботкиһи–олдьиэтинкумах
үрдүгэртуттубуттолкуйасуохкиһикурдукбуолуо.Ардах
курулаччыкутанөрүстэрхааларыттантахсыахтара,күүстээх
тыалтоҕутаүрүөда,олдьиэсууллан,урусхалбуолуо.

ИисусэтэртылынтүмүктээбитигэрноруотКиниүөрэҕин
сөхпүтэ-махтайбыта:Кинисокуонньуттартанчыҥхаатыннык–
былаастаахбаһылыктыыүөрэтэрэ.

МАТ ФЕЙ 7:15‑29 
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Огдоободьахтаруолунтилиннэрии

иирдэИисусНаиндиэнкуораккабарбыта.Үөрэнээччилэ-
рэКининикыттабарсыбыттара,кэннилэриттэнсүрдээх

элбэхкиһибатыһаниспитэ.Куоратааныгарчугаһаанбаран,
Иисусбиирогдоободьахтарсоҕотохуолаөлбүтүнтаһаараниһэр
дьонуутарыкөрсүбүтэ.Ытаан-соҥоонмуҥнанарийэниаһынан,
АйыыТойонкиниэхэ:«Ытаама!»–диэбитэуоннабокуонньук
сытарнаһыылкатынилиитинэнтаарыйбыта.Дьонтохтообут-
тарыгарИисусэппитэ:«Эдэркиһи!Эйиэхээтэбин,тур!»Инньэ
диэтинкытта,өлбүткиһиөндөйөнолоротүспүтэуоннадьонун
кыттакэпсэппитинэнбарбыта.Иисусуолуийэтигэртуттарбыта.
Бардьонбарысаллан:«Биһигиортобутугарулуупророкбаар
буолбут!АйыыТаҥараноруотугаркэлбит»,–диэн,Таҥараҕа
уруй-айхалэппиттэрэ.

ЛУ КА 7:11‑16 
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Бурдукыһааччытуһунандомох

исусбурдукыһааччытуһунанманныкдомоҕуноруокка
кэпсээбитэ:

Арайбииркиһибурдукыһатахсыбыт.Бурдугуныһасырыт-
таҕына,сорохсиэмэтэсуолгатүспүт,онукөтөрдөркөтөн
кэлэн,тоҥсуйансиэнкэбиспиттэр;сороҕотаастаахсиргэ
түһэн,буорачараасбуолан,соннотутаүүнэнтахсыбыт,ол
эрээрикүнтахсыбытыгар,бөҕөсилиһэсуохбуолан,иинэн-ха-
танхаалбыт;сорохсиэмэтэхатыылаахэрбэһинортотугар
түспүт,ононэрбэһинөрөүүнэнтахсан,тумнаранкэбиспит;
оттонатынсиэмэтэ,өҥсиргэтүһэн,сороҕосүүстөгүл,со-
роҕоалтауон,сороҕоотуттөгүлөлгөмүүнүүнүбиэрбит.
Кимистэркулгаахтаахистиэхтин!

КэлинИисусүөрэнээччилэригэрбудомохсуолтатынбыһаа-
ранбиэрбитэ:

КимэмэСаарыстыбатуһунанистэнбаранөйдөөбөтбуол-
лаҕына,киниэхэхарадьайдаахкэлэн,сүрэҕэрыһыллыбыт
сиэмэниуоранилдьэбарар.Ол–суолгаыһыллыбытсиэмэ.
Оттонтаастаахсиргэыһыллыбытсиэмэ–этиллибитты-
лыистээтда,үөрүүнэнылынааччыныкөрдөрөр,олэрээри
кинииһигэрсилиһэсуохбуоланөртулуспат:кыһалҕакы-
һарыйдаҕына,эбэтэрсойуолааһынсаҕаланнаҕына,сонно
тутаитэҕэлинсүтэрэнкэбиһэр.
Оттонэрбэһинбыыһыгарыһыллыбытсиэмэ–олтылыистэр
эрээри,күннээҕиолохсүпсүлгэнигэр,баайумсулҕаныгар
баһыйтаран,тылысэҥээрбэтбуолан,туһаныаҕалбатдьон.
Үтүөбуоргаыһыллыбытсиэмэ–олэтиллибиттылыистэр
уоннаөйдүүрбуолан,элбэхтуһаныаҕалардьон:кимсүүс,
кималтауон,кимотуттөгүлүрдүгү.

МАТ ФЕЙ 13:3‑9, 18‑23 
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ХаллааннааҕыСаарыстыбатуһунан
алтадомох

иирдэИисус,дьиэтиттэнтахсан,муоракытыытыгаролорбута.
Үтүмэнүгүскиһиүмүөрүспүтүниһин,Киниоҥочоҕокиирэн

үөрэппитэ.Дьонкытылгатуранистибиттэрэ.АйыыТойонкинилэргэ
манныкдомоҕукэпсээбитэ:

ХаллааннааҕыСаарыстыбаныбааһынатыгарсэлиэһинэйсиэмэ-
тиныспыткиһиэхэхолуоххасөп.Түүн,барыутуйасыттахтарына,
киһиөстөөҕөкэлэнсэлиэһинэйбыыһыгарсыысотуыһанбар-
быт.Бурдукүүнэн,астананэрдэҕинэ,сыысотэмиэөрөанньан
тахсыбыт.Кулуттаратойонноругаркэлэнэппиттэр:«Тойоммуот,
энбааһынаҕарүчүгэйбурдугуыспытыҥбуолбатдуо?Бусыысот
хантанкэллэ?»Тойонноро:«Итиөстөөҕүмүлэтэ»,–диэнхоруй-
даабыт.Кулуттара:«Энбаҕарарбуоллаххына,биһигитиийэммит
сыысотуүргүөхпүт»,–дэспиттэр.Онуохатойоннороэтэр:«Кэ-
бис,анысыысотуүргүүбүтдиэн,бурдукпунылҕаанкэбиһиэххит.
Хомууркэмэкэлиэрдиэри,хайатындатыытымаҥ,бииргэүүнэн
эрдиннэр;хомуурсаҕанаминбыһааччыларгаэтэммин,бастаан
сыысотунтүүтэхтэтэн,уматардыы,туспахомуйтарыаҕым,оттон
бурдугумаҥхааһайбармустарыаҕым».

Иисускинилэргэөссөбиирдомоҕукэпсээбитэ:
ХаллааннааҕыСаарыстыбакиһиоҕуруотугаролордубутхартыы-
һатынсиэмэтигэрэмиэхолоонноох.Төһөдахартыыһасиэмэтэ
сиэмэттэнэрэкыратыниһин,үүннэҕинэ,оҕуруотүүнээйититтэн
барытыттанулаатан,массаҕабуолантахсар,оччоҕочыычаахтар
көтөнкэлэнуйатутталлар.

Иисусатындомохторуэмиэкэпсээбитэ:
ХаллааннааҕыСаарыстыбадьахтарбиирытысдоруоһаныылан
үсбуутбурдуккакуппутугар,тиэстэтэүллэнтахсыбытыгархо-
лоонноох.
ӨссөХаллааннааҕыСаарыстыбахонуугакистэммиткүндүкы-
лааккахолоонноох.Киһи,онубуланбаран,кимиэхэдаэппэккэ
эрэ, үөрүүтүттэнтуохбаардааҕынбарытынатыылаанкэбиһэр
уоннаолхонуунуатыылаһанылар.
ӨссөХаллааннааҕыСаарыстыбакүндүчөмчүүгүкөрдүүратыы-
һыккахолоонноох.Атыыһыт,бииркүндүчөмчүүгүбуллаҕына,
туохбаардааҕынбарытынатыылаан,олчөмчүүгүатыылаһанылар.
ӨссөХаллааннааҕыСаарыстыбамуораҕаүтүллэнэҥинбэйэлээх
балыгытуппутилимҥэхолоонноох.Оннукилими,туоллаҕына,
кытылгасоһонтаһаараллар,уоннаолорунанбаран,балыкүчү-
гэйиныланиһиккэкуталлар,куһаҕанынкиэрилгэллэр.Үйэ
бүтүүтүгэрэмиэоннукбуолуо:аанньалларкэлэн,харасанаалаах-
тарыкырдьыксыттартанарааранылан,уотунануһуурароһоххо
быраҕыахтара,оччоҕоонноытабыл-соҥобулбуолуоҕа,тиисха-
бырыныытаиһиллиэҕэ.

МАТ ФЕЙ 13:24‑33, 44‑50 
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Иисускүөлгэтүспүтсиллиэнитохтотор

иирдэИисусүөрэнээччилэринкыттаоҥочоҕоолорон,
Геннисареткүөлүнтуорааниспитэ.Айаннааниһэн,Кини

утуйанхаалбыта.Эмискэкүөлгэкүүстээхсиллиэтүһэн,модун
долгуннартыынысабытабиэртэлээбиттэрэ.Үөрэнээччилэрэ
Иисуһууһугуннаран:«Тойоммуот,быыһаа!Өлөнэрэбит!»–диэн
хаһыытаспыттара.«Итэҕэлгитханнаный?–диэбитэИисуски-
нилэргэ.–Тоҕоэһигиманныккуттаҕаскытый,кыраитэҕэл-
лээхтэр?»Уоннатурантыалыбуойанбаран,муораҕа: «Уурай,
тохтоо!»–диэндьаһайбыта.Соннотыалсэллээн,күөлуоскуйан,
улуучуумпусатыылаабыта.
Үөрэнээччилэрис-истэриттэнкуттанан,бэркиһээнбэйэ-бэ-

йэлэригэр:«КимийбуКини?–дэһиспиттэрэ.–Тыалда,ууда
Киниэхэтоҕобасбэринэрий?»

МАТ ФЕЙ 8:23‑27; МАРК 4:37‑41; ЛУ КА 8:22‑25 
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Иаиркыыһынтилиннэрии

ииркүнИисусГалилеямуоратынкытылыгарКиниэхэ
араассиртэнкэлбитдьонуүөрэтэтурбута.ОнноИаир

диэнааттаахкиһи,синагогатойотторуттанбиирдэстэрэ,тиийэн
кэлэн,Иисусатаҕарумсатүһэн:«Кыысчаанымбыстаарысытар,
Энтиийэҥҥинкиниэхэилиигинуурдаргын,оҕомтыыннаах
хаалыаэтэ»,–диэнкөрдөспүтэ.Иисускининикыттабарсыбы-
та.Кэнниттэнкөйэлбэхкиһиыгаанньаниспитэ.
Онноуониккисылустатахаанабаранэрэйдэммит,элбэхэм-

чиккээмтэнэсатаанүбүнбараабытэрээри,туһаламматахбиир
дьахтарИисустуһунанистибитэ.Кинидьонбыыһынанкиирэн,
АйыыТойоҥҥокэнниттэнчугаһаанкэлэн,таҥаһынтаарыйбы-
та.ДьахтарИисустаҥаһындатаарыйдахпына,экчиүтүөрүөм
диисаныыра.Кырдьык,кинитаарыйаат,үтүөрэнхаалбыта,ону
соннобүтүнэтинэн-хаанынанбилбитэ.
Иисус,Киниттэнкүүстахсыбытынбилэн,дьоҥҥоэргиллэн:

«МинтаҥаспынКимтаарыйда?»–диэныйыппыта.Үөрэнээч-
чилэрКинитоҕоитинникыйыппытынөйдөөбөккөлөр,Эйигин
дьоныгаанньаниһэрдиидэспиттэрэ.ИисусбуоллаҕынаКинини
таарыйбыткиһиникөрдөөн,тулатынэргиччикөрбүтэ.Субуаҕай
туохбуолбутунөйдөөнтитирэсбуолакуттаммытдьахтарКини
иннигэркэлэн,сиргэумсатүһэн,барытынкырдьыгынанкэпсээн
биэрбитэ.«Итэҕэлиҥэйигинбыыһаата,–диэбитэИисускиниэ-
хэ.–Чэ,эйэникыттадьиэлээуоннааныитинникыалдьыма».
Иисусманыэтэ турдаҕына, синагога тойонугардьиэтит-

тэнкэлэннэр:«Кыыһыҥбыһынна.Үөрэтээччинианытуохха
сүпсүгүрдүөҥүй?»–диэбиттэрэ.Итиэппиттэринистэнбаран,
ИисусИаирга:«Куттаныма,итэҕэйэрэ»,–диэбитэ.КиниИаир
дьиэтигэркэлэн,аймалҕанбуолбутун–оҕодьоноытыы-соҥуу,
энэлийэсылдьалларын–көрбүтэ.«Тоҕоайманаҕыт?Тоҕоытаһа-
ҕыт?–диэбитэИисус.–Кыыскытөлбөтөх,утуйасытар».Баар
дьононусонньуйаистибиттэрэ.ИисусбуоллаҕынаПетрдаах
Иаковы,Иоанныуоннаөлбүткыыстөрөппүттэринилдьэоҕо
сытархоһугаркиирбитэ.Итиэннэоҕонуилиититтэныланба-
ран:«Кыысчаан,эйиэхээтэбин:тур!»–диэныҥырбыта.Кыыс
соннотуран,хааманбарбыта.Будьиктиникөрбүттэрбарыбэри
диэнбэркиһээбиттэрэ.

МАРК 5:21‑42 
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Иисусбиэстыһыынчакиһиниаһатантоторор

иирдэИисусүөрэнээччилэринкыттаГалилеямуоратын
уҥуоргукытылыгарТивериадауобалаһыгарбарбыта.Ки-

ниыарыһахтарыдьиктитикүтүөрдэриниһин,кэнниттэнэлбэх
киһибатыһаниспитэ.
Иисусүөрэнээччилэриниинхайаҕатахсанолорбуттара.Иудей

бырааһынньыгаПаасхачугаһаанэрэркэмээтэ.Иисусбэртэлбэх
киһиКиниэхэкэлэниһэринкөрөн,Филиптэн:«Хантанкилиэп
атыылаһандьонуаһатабыт?»–диэныйыппыта.Кинитургутан
көрөнитинникэппитэ,дьиҥэр,тугугынарынбилэрэтэ.
Филипп:«Иккидасүүсдинарийга*атыыластахха,барылары-

гарсинбииртиийбэт»,–диэнхардарбыта.
Үөрэнээччилэртэнбиирдэстэрэ,СимонПетрбыраатаАндрей:

«Маннабиируолчаанбиэсдьэһимиэнкилиэптээх,иккибалык-
таахэбит.Олбаччаэлбэхдьоҥҥоасүһүдуо?»–диэбитэ.Иисус:
«Дьонуолордуталааҥ»,–диэнсоруйбута.Олхойууоттоохсир
этэ.Барыоккоолорбуттара.Оннобарытабиэстыһыынчакэри-
ҥэкиһибаара.
ИисускилиэбиыланТаҥараҕамахтананбаран,үөрэнээччи-

лэригэрбиэрбитэ,онукинилэрдьоҥҥотүҥэппиттэрэ,балыгы
эмиэкимтөһөнүбаҕарарынанүллэрбиттэрэ.Барытотоаһаа-
быттарынкэннэ,Иисусүөрэнээччилэригэр:«Ордубутаһытугу
дахаалларбакка,хомуйанылыҥ»,–диэбитэ.Ононбиэсдьэһи-
миэнкилиэптэнтуохордубутунхомуйанылбыттарауоникки
тымтайбуолбута.
Иисусдьиктиниоҥорбутункөрбүтдьон:«Будойдугакэлиэх-

тээхПророкчахчыбуКиниэбит»,–диэнтүмүккэкэлбиттэрэ.

ИОАНН 6:3‑14 

* Ди на рий – ол са ҕа на Из ра и ль га тут тул лар Рим ман ньы а та.
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Иисусууньуурунанхаамар

тикурдукаҕыйахкилиэптээхбалыгынанхасдатыһыын-
чакиһинитоторонбаран,ИисусүөрэнээччилэринКини

дьонутарҕаталыырынкүүппэккэ,оҥочоҕоолоронуҥуортуо-
руулларыгарсоруйбута.Барыларыныыталаанбаран,Бэйэтэхайа
үрдүгэрүҥэтахсыбытауоннаоннокиэһээҥҥэдиэрихаалбыта.
Олкэмҥэүөрэнээччилэрэмуораныортолоонэрэллэрэ,күүстээх
тыалсирилэччиүрэн,тыыларындолгунсабытабиэртэлиирэ.
Онтонхаллаансуһуктуйуутакөрбүттэрэ,арайИисускинилэргэ
муораустунхааманиһэрэ.ҮөрэнээччилэрКиниууньуурунан
хаамарынкөрөнуолуйан:«Сибиэн!»–диэнхаһыытаспыттара.
Иисуссоннокинилэриыҥыран:«Эрдийиҥ!БуМин,куттаны-
маҥ»,–диэнуоскутаохсубута.
ПетрКиниттэн:«Тойонуом,бучахчыЭнбуоллаххына,мин

Эйиэхэууустунхаамантиийэрбинкөҥүллээ»,–диэнкөрдөспүтэ.
«Кэл»,–диэбитэИисус.Петроҥочоттонтахсан,ууустунхааман
Иисусдиэкибарбыта,онтонкүүстээхтыалыкөрөнкуттанан,
тимириэхчэбуоланиһэн:«Тойонуом,миигинбыыһаа!»–диэн
үөгүлээбитэ.СонноИисус,илиитинуунан,кининитутаныл-
бытауонна:«Кыраитэҕэллээх!Тоҕосаарбахтаатыҥ?»–диэбитэ.
Тыыгакиирээттэринкытта,тыаластанхаалбыта.
ОҥочоҕоолорооччуларбукабарыИисускакэлэн:«Эндьиҥ

чахчыТаҥараУолаҕын!»–дии-диисүгүрүйбүттэрэ.

МАТ ФЕЙ 14:22‑33 
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ИисусХристосдьүһүнуларыйыыта

иирдэИисусПетру,ИаковыуоннаИаковбыраатынИоан-
ныилдьэүрдүкхайаҕатахсыбыта.Кинионноүҥэтуран,

эмискэуларыйанхаалбыта: сирэйэкүнкурдуксандаарбыта,
таҥаһа-сабасырдаан,кылбаамаҥанбуолбута.ОнтонИисус
кэрэмэнкилбиэнинсыдьаайыгарМоисейуоннаИлияпророк
көстөнкэлэннэр,Кининикыттакэпсэппиттэрэ.Петрис-иһиттэн
бэркиһээн,дьулайан:«Тойоммуот!Маннасылдьарбытүчүгэйда-
ҕаны!–диэнсаҥааллайбыта.–Энбаҕарарбуоллаххына,биһиги
маннаүсотуунутутуохпут:биири–Эйиэхэ,биири–Моисейга,
Илияҕа–эмиэбиири».Маныситээтэдаилигинэ,кинилэри
сырдыкбылытбүрүйбүтэуоннаолбылытиһиттэн:«БубаарМин
үтүөкөҥүлбүнтолорорТапталлаахУолум;Кининиистиҥ!»–
диирсаҥасатараабыта.
Бусаҥаттанкуттанан,үөрэнээччилэрсиргэохтонтүспүттэрэ.

Иисускэлэнкинилэритаарыйанбаран:«Туруҥ,куттанымаҥ!»–
диэныҥырбыта.Онноөндөйөнкөрбүттэрэ–арай,аттыларыгар
Иисустануратыатынкимдасуохэтэ.
Хайаттантүһэниһэн,Иисускинилэри:«КиһиУолаөлөнбаран

тиллиэниннинэ,маннатугукөрбүккүтүнкимиэхэдакэпсиир
буолаайаҕыт»,–диэнсэрэппитэ.

МАТ ФЕЙ 17:1‑9; ЛУ КА 9:28‑36 
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Барытынбырастыыгынартаптал

иирдэПетрИисустан:«Быраатыммиигинутарыаньыыны
оҥордоҕуна,минкининихастабырастыыгыныахтаахпы-

ный?Сэттэтэдуо?»–диэныйыппыта.Иисускиниэхэ:«Эйиэхэ
этэбин:сэттэтэбуолбатах,сэттэуонсэттэтэ»,–диэнхоруйдаа-
быта.Уоннабиирманныкдомоҕукэпсээбитэ:

ХаллааннааҕыСаарыстыбачаҕардарынкыттаиэһинаахсыан
баҕарбытыраахтааҕыгахолоонноох.Кинииэһинаахсан
барбытыгаркиниэхэуонтыһыынчаталант*иэстээхкиһини
аҕалбыттар.Букиһииэһинтугунандатөлүүркыаҕасуоҕун
иһин,иэһинсаптараары,тойонокининиойохтору-оҕолору,
баайдары-дуолларыатыылаанкэбиһэргэдьаһайбыт.Онуоха
чаҕараыраахтааҕыиннигэрсөһүргэстээнтуран:«Тойонуом,
көһүтэтүс,минэйиэхэбарытынтөлүөм»,–диэнааттас-
пыт.Ыраахтааҕыкининиаһынан,ыытанкэбиспит,иэһин
барытынбырастыыгыммыт.Чаҕарбуоллаҕынатахсаатда,
киниэхэсүүсдинарийиэстээх табаарыһынбуланылан:
«Иэскинолоччутөлүүоҕус!»–дии-дии,хабарҕалаантур-
бут.Онуохатабаарыһакинииннигэрсөһүргэстээнтуран:
«Кыратыккөһүтэтүс,барытынтөнүннэриэҕим»,–диэн
ааттаспыт.Олэрээрикиһитэонуистиэндабаҕарбатах–ха-
һаниэһинтөлүөрдиэри,табаарыһынхаайыыгауктарбыт.
Атынчаҕардаритиникөрөнулаханныкхомойбуттаруонна
туохбуолбутунбарытынтойонноругаркэпсээнбиэрбиттэр.
Онуохаыраахтааҕычаҕарынхатыҥыраныланэппит:«Ха-
расанаалаахкулут!Көрдөспүтүҥиһин,минэйиэхэиэскин
барытынбырастыыгыммытым.Минэйигинаһыммытым
курдук,энэмиэтабаарыскынаһыныахтаахэтиҥбуолбатдуо?»
Уордайбытыраахтааҕыкинини,иэһинхаһантөлүөрдиэри,
муҥнааччыларгатуттарбыт.Ононэһигибырааккытынис
сүрэххититтэнбырастыыгымматбуоллаххытына,МинХал-
лааннааҕыАҕамэһиэхээмиэситигирдиксыһыаннаһыаҕа.

«ХаллааҥҥабаарАҕабыт»диэнүҥүүтүгэрАйыыТойонбиһи-
гиниТаҥараттанбырастыыгыннараргаүөрэтэр:«Биһиэхэиэс-
тээхтэрибиһидабырастыыгынарбыткурдук,Энэмиэбиһиги
иэспитинбырастыыгын».

МАТ ФЕЙ 6:2; 18:21‑35 

* Та лант – 30‑ча кг үрүҥ кө мүс кэ тэҥ нэ эх саа май ула хан хар чы.
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Самарияамарахкиһитинтуһунандомох

иирсокуонньутИисуһухолоонкөрөн:«Үөрэтээччи!Барам-
матолоххотиксэртуһугар,минтугугыныахтаахпыный?»–

диэныйыппыта.«Сокуоҥҥатуохдиэнсуруллубутай?»–Иисус
хардарыыйыппыта.Сокуонньут:«АйыыТойонТаҥараҕынис
сүрэххиттэн,исдууһаҕыттан,туохбаарөйгүнэн-санааҕынан,
күүскүнэн-күдэххинэнбарытынантаптаауонначугастааҕыгын,
бэйэҕинтаптыырыҥкурдук, таптаа»,–диэнхоруйдаабыта.
«Сөпкөэттиҥ,–диэбитэИисус.–Ситинитутуһанолордох-
хуна,барамматолоххотиксиэҕиҥ».Олэрээрианарааҥҥыта,
кырдьыгынтаһаарыныанбаҕаран: «Оттончугастааҕымдиэн
миэхэкимий?»–диэныйыппыта.ОнноИисускиниэхэманнык
домоҕукэпсээбитэ:
БииркиһиИерусалимтанИерихоҥҥабараниһэн,түөкүттэргэ

түбэспит.Түөкүттэркинитаҥаһын-сабынустанылбыттаруонна,
үлтүкырбаан,бааһырдансыккырыыртыынынэрэордоронба-
ран,куотанхаалбыттар.Олсуолунанбиираҕабыытбараниһэн,
киһисытарынкөрбүтэрээри,ааһатурбут.Левитэмиэолсиргэ
түбэһэкэлбитэрээри,кыһаллыбатах.Арайбиирсамарянин,
айаннааниһэн,киһисуолгасытарынкөрөн,аһыммыт;чуга-
һаанкэлэн,бааһынарыгынансууйбутуонна,масарыытынан
сотонбаран,таҥаһынансабабаайанбиэрбит;олкэннэмиинэн
иһэрөсүөлүгэролордон,ыалдьыттартүһэрдьиэлэригэраҕалан
ыарыылаабыт.Сарсыныгарбараарытуран,дьиэхаһаайыныгар
иккидинарийыбиэрбитуонна:«Кининикытаатанкөр-иһит;
мантанордугутутуннаххына,төннөниһэнтөлүөҕүм»,–диэбит.
Будомоҕукэпсээнбаран,Иисуссокуонньуттан:«Түөкүттэргэ

түбэспиткиһиэхэбуүскиһиттэн,энсанааҕар,хайаларачугас
буолуоҕай?»–диэныйыппыта.Сокуонньут:„Амарахтыксы-
һыаннаспыткиһи“,–диэнхардарбыта.„Чэ,бар,энэмиэкини
курдукбуол“,–диэбитэХристоскиниэхэ.

ЛУ КА 10:25‑37 
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Иисус–үтүөМаныыһыт

ристоһуАҕатаМинноруоппархаллааннааҕыМаныыһыт
буолдиэнбудойдугаыыппыта.Маныыһытбарааннарын

туһугаркыһалларынкурдук,Иисус,аандойдунуБыыһааччы,
эмиэКининииссүрэхтэриттэнылыммыт,Киникэриэстэрин
тутуһанолорордьоҥҥокыһаллар-мүһэллэр:

Дьиҥкырдьыгыэһиэхээтэбин:бараандалыгараанынанкиир-
бэккэ,атынсиринэнкүрүөһүлээнкиирээччи–олуоруйах
уоннатүөкүн,оттонаанынанкиирээччи–барааннарманыы-
һыттара.Маныыһыккахарабылааныаһанбиэрэр,барааннар
эмиэкинисаҥатынистэллэр;оччоҕокинибарааннарын
ааттарынаныҥыртаантаһырдьатаһаартыыр.Барааннарын
таһааранбаран,иннилэригэркиирэнбаратурар,барааннар
кинисаҥатынбилэн,батыһанбараллар.Туоракиһисаҥа-
тынатыҥыраан,батыһыахтааҕарбуолуох,хата,куотуохтара.
Дьиҥкырдьыгыэһиэхээтэбин:Минбарааннаркиирэр
ааннарынабын.Мининнибинэкэлэсылдьыбыттарбары
уоруйахтаруоннатүөкүттэрэтилэр,кинилэрибарааннар
истибэтэхтэрэ.Мин–ааммын:кимМиигинэнкиирбит,
олбыыһаныа,киириэда,тахсыада,тахсанмэччирэҥида
булуо.Уоруйахуора,өлөрөитиэннэүрэйээрэкэлэр,оттон
Минэһиэхэолоҕу–толоруолоҕу–биэрэкэлбитим.
МинүтүөМаныыһыппын:үтүөманыыһытбарааннарын
туһугаролоҕунтолукбиэрэр.Наймылаһанүлэлээччи–ол
маныыһытбуолбатах,барааннаркиниэннэрэбуолбатахтар,
ононкинибөрөиһэринкөрдөҕүнэ,барааннарыбыраҕан
атаххабиллэрэр,оччоҕобарааннарыбөрөтутаттаансиир,
үрүө-тарааыһыталыыр.Наймыласпытманыыһыт,наймыла-
һанүлэлиирбуолан,барааннаргакыһаммакка,куотанхаалар.
Минүтүөманыыһыппын:МинБэйэмбарааннарбынбилэ-
бин,кинилэрэмиэМиигинбилэллэр.АҕамМиигинбилэрин
курдук,МинэмиэАҕабынбилэбин,итиэннэолохпунба-
рааннарымтустарыгартолукуурабын.Миэхэатынбарааннар
эмиэбаалларгынанбаран,билигинбутиэргэҥҥэсуохтар,
Минолоруэмиэаҕалыахтаахпын.КинилэрМинсаҥабын
истиэхтэрэ,оччоҕобарытабиирүөр,биирМаныыһытбуолуо.
ОлиһинМиигинАҕам,олохпункэлинхаттаанылаары
биэрэримиһин,таптыыр.МинолохпункимдаМиигиттэн
былдьаанылбат–Бэйэмбиэрэбин.Минолохпунбиэрэр
да,хаттаанылардабылаастаахпын.Бу–АҕамМиэхэсо-
руйбутсоруга.

ИОАНН 10:1‑5, 7‑18, 30 
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Аҕас‑балыстыыларМарфауоннаМария

ерусалимтанчугассоҕусВифаниядиэнааттаахдэриэбинэ
баара.ОнноМарфауоннаМариядиэнаҕас-балыстыылар

олорбуттара,кинилэрЛазарьдиэнбырааттаахтара.ҮһүөнИисуһу
олустаптыырбуоланнар,Кининиөтөр-өтөрдьиэлэригэрыал-
дьыттатаыҥыраллара.
БиирдэИисускинилэргэтиийэнкэлбитигэрМарияАйыы

Тойонаттыгарсиргэолорон,Киниэтэринбарытынболҕойон
истибитэ.ОттонМарфабуоллаҕынаИисуһуулаханныккүндү-
лүөнбаҕаран,остуолтэрийэсылдьыбыта.ОлиһинкиниМария
истэнолорорунсөбүлээбэккэ,Иисускакэлэн:«Тойонуом,мин
собус-соҕотоҕунтүбүгүрэсылдьабындии,балтыммиэхэкөмө-
лөстүнэрэ»,–диэбитэ.Иисускиниэхээппитэ:«Марфа,Марфа!
Олусдатүбүгүрэн,кыһаллан-мүһэллэнэрэҕин.Дьиҥэр,биир
эрэсуолнаадаэбээт;Мариясаамайбастыҥынталанылла,ол
киниттэнбылдьаныасуоҕа».

ЛУ КА 10:38‑42 
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Өйөсуохбаайтуһунандомох

исус,дьонуүөрэтэолорон:«Харамбуолартансэрэниҥ:
киһиолоҕотөһөэлбэхбаайдааҕыттантутулугасуох»,–

диэбитэ.Уоннаманныкдомоҕукэпсээбитэ:
Биирбаайкиһибааһынатыгарбурдукөлгөмнүкүүммүт.
«Хайыахбаҕайыбыный?–диисанаабыткини.–Бурдукпун
харайарсиримсуохбуолла.Хатабукурдукгыныам:бурдук
уурарампаардарбынкөтүрэн,атынөссөулаханампаардары
туттарыамуоннатуохбаарбурдукпун,баайбынонномун-
ньуом.Дьэоччоҕобэйэбэрөрсылбарарбаһаамбаайдан-
ныҥ,ононсынньан,аһаа-сиэ,ис,көрүлээ-нарылаадэниэм
буоллаҕа».ОлэрээриТаҥаракиниэхэ:«Өйөсуох!Бутүүн
дууһаҕынылакэлиэхтэрэ,оччоҕобумунньубутуҥкимиэхэ
тиксэрий?»–диэбит.Таҥаратуһугарбайарынумнан,бэйэ-
тигэрбаай-дуолмунньунааччыгаитинникбуолуоҕа.

АйыыТойонөссөэппитэ:«Ононтугуаһыыбыт-сиибитэбэтэр
тугуиһэбитдиэнсанааҕаылларымаҥ,олтуһуттандьиксинимэҥ,
тоҕодиэтэххэ,итибарытаТаҥараныбилбэтдьонсүрүнкыһал-
ҕалара;эһигиэмиэаһыыр-таҥнаркыһалҕалааххытынАҕаҕыт
билэрэбээт.Туох-ханныкиннинээһигиТаҥараСаарыстыбаты-
гардьулуһуҥ,оччоҕоитибарытаэһиэхэбэриллиэҕэ.Куттаныма,
бараанкыракыйүөрэ!АҕаҕытэһиэхэСаарыстыбатынбиэриэн
баҕарар.Туохбаардааххытынатыылаан,тиийиммэттэргэтүҥэ-
тиҥ;хаалбатхааһаҕы,барамматбаайыуоруйахтиийбэт,үөн-кө-
йүүрсиэбэтсиригэр–халлааҥҥа–бэлэмнээҥ.Баайгыт-дуолгут
ханнабаарда,сүрэххитэмиэоннобуолуоҕа».

ЛУ КА 12:15‑21, 29‑34 
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БаайкиһиуоннаЛазарьтуһунандомох

исусманныкдомоҕукэпсээбитэ:
Биирбаайкиһибаара,киникөрүөхтэнкэрэ,күндүтаҥа-

һытаҥнара,күнаайыбаай-талымаһылыктаахмалааһын
тэрийэрэ.Бубаайолбуорунааныгарэтэбүтүннүүбарбаас
буолбутЛазарьдиэнумнаһытсытара.Кинибаайкиһиос-
туолуттантүһэркилиэпбытархайыгарымсыырасаныыра;
ыттаркэлэнкинисиикэйбаастарынсалыыллара.Умнаһыт
өлбүтүгэраанньалларкининиАвраамкүөнүгэрилдьибит-
тэр.Баайкиһиөлбүтүнэмиэхарайбыттар.Биирдэбаайаад
иһигэрмуҥнанаолорон,көрбүтэ:арайыраахАвраамуонна
киникүөнүгэрЛазарьолорорэбит.Баайтуохбааркүүһүн
мунньунанүөгүлээбит: «Аҕаа,Авраам!Миигинаһын-ха-
рыһый,Лазарыманнамиэхэыыт;сөмүйэтинтөбөтүнууга
илитэнаҕалан,тылбынсөрүүкэттин.Бууоттөлөнүгэрсала-
танолусдасорукөрдүм».ОнуохаАвраамэппит:«Тоойуом!
Өйдөө:энсирдээҕиолоххорүтүөнүтолоруылбытыҥ,оттон
Лазарьмуҥукөрбүтэ;аныбилигинкинидуоһуйар,оттонэн
муҥукөрөҕүн.Итиэннэбиһигиуоннаэһигииккиардыбы-
тыгарүтүгэнтүгэҕэбаар,ононмантанэһиэхэтиийиэхтэрин
баҕарааччыларкыайанбарбаттар,анарааттанбиһиэхээмиэ
кыайанкэлбэттэр».Онуохабаайэппит:«Оннукбуоллаҕына,
аҕаа,ааттаһабын:кининиаҕамдьиэтигэрыыт,онномин
биэсбырааттаахпын,кинилэрэмиэбусор-муҥдойдутугар
кэлбэттэринтуһугар,Лазарькинилэрисэрэттин».Авраам
хоруйдаабыт:«КинилэргэМоисейуоннапророктарбааллар,
олоруиһиттиннэр».Онуохабаайэппит:«Суох,аҕаа!Арай
өлбүттэртэнкимэмэкинилэргэтиийэрэбуоллар,оччоҕо,
өйдөнөн,аньыыныоҥороллорунтохтотуоэтилэр».Авраам
эппит:«Моисейыуоннапророктарыистибэтбуоллахтары-
на,кинилэри,өлбүткиһидатиллэнкэлэн,итэҕэтиэсуоҕа».

ЛУ КА 16:19‑31 
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Сүппүтбараантуһунандомох

исусбуортодойдуга,Таҥараттантэйбит,Кининиумнубут
дьонубуланбыыһаары,кэлбитэ.Киниүтүөманыыһыт

курдук,үөрүттэнбыстанмунанбарбытбарааннарынөрүүкөр-
дүүр.Иисусбиирдомоҕорманныкдиэнэппитэ:

Эһигиттэнкимэмэсүүсбарааннааҕыттанбииринсүтэрдэ-
ҕинэ,тоҕусуонтоҕуһунмэччитэхаалларанбаран,сүппүт
бараанын,хаһанбулуордиэри,көрдүүбарыасуоҕаэтэдуо?
Уоннабуллаҕына,онтунүөрэ-көтөсанныгарсүгэнбаран,
дьиэтигэркэлэн:«Үөрүүбүнүллэстиҥ,сүппүтбарааммын
буллум»,–диэндоҕотторун,ыалларыныҥырыаҕа.Кыр-
дьыгыэһиэхээтэбин:олкурдукэмиэаньыыныбилинэргэ
кыһаммат,бэйэлэринүтүөдьоммутдэнэртоҕусуонтоҕус
киһитээҕэраньыытын-харатынбилинэнкөнөсуолгаүктэ-
нэрдиисанаммытаньыылаахбииркиһиттэнХаллааҥҥа
ордукүөрүөхтэрэ.

ЛУ КА 15:3‑7 
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Устугасуолтуһунандомох
исусноруоккаөссөбиирманныкдомоҕукэпсээбитэ:
Бииркиһииккиуоллаахэбит.Биирдэкырауолааҕатыгар:

«Аҕаа,ылыахтаахнэһилиэстибэбинмиэхэбиэр»,–диэбит.Аҕа-
ларабаайын-дуолунуолаттарыгарүллэрэнбиэрбит.
Аҕыйаххоноот,кырауолбарытынхомунан,ыраахдойдугабаран
хаалбыт;кинионносодурдуколорон,үбүнбүтүннүүтүнматайдаан
кэбиспит.Үбэбараммытынкэннэ,олдойдугаулуусуттуран,уол
улаханкыһалҕаҕаылларбыт.Ононбаранбииролохтоохкиһиэхэ
үлэҕэнаймыласпыт,анарааҥҥытауолу,сибиинньэлэринманата,
мэччирэҥсиригэрыыппыт.Уолсаатарсибиинньэсииртуораҕынан
испинтоторуомдиисанаабытда,киниэхэтугудабиэрбэтэхтэр.
Кэмниэ-кэнэҕэсөйдөнөнкэлэнуол:«Төһөлөөххамначчытаҕам
килиэбин,тотон,тобохтоонкэбиһэ-кэбиһэ,сииллэрэбуолуой,
оттонминманнахоргуйанөлөнэрэбин,–диисанаабыт.–Онон
аҕабартиийэн„Аҕаа,Таҥараныда,эйигиндаутарыаньыыны
оҥорбуппун,аныэнуолуҥдэнэркыаҕымсуох;миигинсаатархам-
наччытынаныл“диэнкөрдөһүөм».Уоннатуранаҕатыгарбарбыт.
Аҕатакинииһэриныраахтанкөрөн,аһынан,уолугарутарысүүрэн
тиийбитуоннамоонньуттанкууһантурануураанылбыт.«Аҕаа,
минТаҥарада,эндаиннигэраньыыныоҥорбуппун,–диэбит
уола.–Ононаныэнуолуҥдэнэркыаҕымсуох».Аҕатакулутта-
рыгарэппит:«Бастыҥтаҥаһытаһааран,таҥыннарыҥ,тарбаҕар
биһилэхтэкэтэрдиҥ,атаҕынтаҥаһынбиэриҥ,итиэннэуотуллубут
тиҥэһэниаҕаланөлөрүҥ;билигинаһыахпыт,үөрүөхпүт-көтүөх-
пүт.Буоҕомөлөнбарантилиннэ,сүтэнбаранкөһүннэ».
Улахануололкэмҥэсыһыыгасылдьыбыт;арайдьиэтигэрчуга-
һаанбараниһиттэҕинэ,ырыа-тойук,үҥкүү-битиибөҕөыраап-
пыт.Уолдьиктиргээн,биирүлэһитиныҥыранылан:«Бутуох
буолла?»–диэныйыппыт.
Үлэһитээппит:«Быраатыҥкэллэ,ононаҕаҥ,уолаэтэҥҥэтыын-
наахэргиллибититтэнүөрэн,эмистиҥэһэниөлөртөрдө».
Улахануолкыыһыран,дьиэтигэркиириэнбаҕарбатах.Аҕатаута-
рытахсан,кининиыҥырасатаабыт.Уолаэппит:«Баччасылмин
эйиэхэүлэлээнкэллим,биирдэдаҕаныэнтылгынкэспэтэҕим;ол
тухарысаатарбииркозелоҕотун,доҕотторгункыттаүөр-көтдиэн,
миэхэбиэрэриҥбаҕалаахэтэ;оттонитисэлээччэхдьахталларга
үбүнбараабытуолуҥкэлбитигэр,уотуллубуттиҥэһэниөлөрбүккүн».
«Тоойуом!Энөрүүмиигинкыттабииргэсылдьаҕын,ононмин
баайымбарытаэйиэнэбуолар,–диэбитаҕата.–Хатабуманнык
хомойуохкэриэтэ,итиэгий-бугуйсылдьыбытбыраатыҥөлөн
барантиллибитигэр,сүтэнбаранкөстүбүтүгэрүөрүөххэ-көтүөх-
хэбаарэтэ».

ЛУ КА 15:11‑32 
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Араҥбуолбутуонкиһи

ерусалимнааниһэн,ИисусСамарияГалилеялыынбыы-
саһарсиринэнааспыта.Оннобиирдэриэбинэҕэкиирэн

эрдэҕинэараҥбуолбутуонкиһиааракөрсөн,тэйиччитуран:
«ИисусҮөрэтээччи!Биһигиниабыраа!»–диэнүөгүлэспиттэрэ.
Иисускинилэргэ:«Баранаҕабыыттаргакөрдөрүнүҥ»,–диэби-
тэ.Олораарабараниһэн,иэдээннээхыарыыларыттанүтүөрэн
хаалбыттара.
Үтүөрбүтуонкиһиттэнбиирэрэкиһитөннөнкэлэн,Иисус

иннигэртобуктаантуран,куолаһынмуҥунанТаҥараныайхал-
лыы-айхаллыы,Киниэхэмахтаммыта.БуСамариякиһитээтэ,
атыттарбарыиудейдарэтилэр.
Иисус:«Барытауонкиһиүтүөрбүтэбуолбатахдуо?–диэби-

тэ.–Оччоҕотоҕуһаханнаный?Буомуккиһититтэнуратытоҕо
хайаларадаТаҥараҕамахтанатөннүбэтэ?»ОнтонСамарияки-
һитигэрэппитэ:«Чэ,туранбар,итэҕэлиҥэйигинбыыһаата».

ЛУ КА 17:11‑19 
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Фарисейуоннатүһээнхомуйааччы
туһунандомох

иһигиүксүгэрбэйэбитинолусчиэһинэй,көнө,кырада
аньыыта-харатасуохкилбэгирырааскурдуксананабыт.

Бэйэлэринүчүгэйбитдиэнбүкэрэнэнатыттарысэниир-түһэрэр
дьоҥҥоанаанИисусфарисейуоннатүһээнхомуйааччытуһунан
домоҕукэпсээбитэ.

Иккикиһихрамҥаүҥэкиирбит.Биирэдьоҥҥо-сэргэҕэ
киэҥникытыктанар,олустаҥараһыт,сокуоҥҥаэтиллэри
барытынымпыгар-чымпыгартиийэтутуһарфарисей,иккиһэ
Римсэрииһиттэринтуһаларыгарборостуойдьонуыгар-түү-
рэртүһээнхомуйааччыэбит.ФарисейТаҥараҕабукурдук
үҥпүт:«АйыыТаҥара!Минатындьон–талабырдьыттар,
албыннар,көссүүлэһээччилэрэбэтэрититүһээнхомуйаач-
чы–курдукбуолбатаҕымиһин,Эйиэхэмахтанабын.Мин
нэдиэлэҕэиккитэастантуттунабын,дохуотумуонгыммыт
бииринЭйиэхэбиэрэбин».
Оттонтүһээнхомуйааччыыраахтуран,халлаандиэкиөрө
көрүөндатоллон,түөһүнкырбана-кырбана:«Оо,АйыыТа-
ҥара,миигин,аньыылааҕыабыраа!»–диитурбут.
Эһиэхээтэбин:бастакыкиһитээҕэрбуиккискиһиордук
бырастыыгынылландьиэтигэртөннүбүт.Кимбэйэтинүр-
дэтинэр–намтыаҕа,кимбэйэтиннамтатынар–үрдүөҕэ.

ЛУ КА 18:10‑14 
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Иисусоҕолоруалгыыр

иирдэИисусүөрэнээччилэрэКиниттэн:«Халлааннааҕы
Саарыстыбаҕакимсаамайулаханый?»–диэныйыппытта-

ра.ОнуохаИисускыраоҕонуыҥыранылан,кинилэрортолоругар
туруорбутауонна:«Эһигиуларыйаноҕокурдукбуолбатаххытына,
ХаллааннааҕыСаарыстыбаҕакиириэххитсуоҕа,–диэбитэ.–
Онон,кимкыратыйанбуоҕокурдукбуолбут,олХаллааннааҕы
Саарыстыбаҕабарыларыттанулаханнарабуолуоҕа.Кимбиир
манныкоҕонуМинааппарылынар,олМиигинылынар».
Илиитинуурантуранүҥтүндиэн,Киниэхэоҕолоруаҕал-

быттарынүөрэнээччилэрэбопсосатаабыттара.ОнуохаИисус
кинилэргээппитэ:«ОҕолорМиэхэкэлэллэринмэһэйдээмэҥ–
ХаллааннааҕыСаарыстыбаҕаманныктаркиирэллэрэбээт».
Итиэннэоҕолоруалҕаанбаран,атынсиргэбарбыта.

МАТ ФЕЙ 18:1‑5; 19:13‑15 
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Хараҕасуоҕукөрөроҥоруу

исусИерихондиэнулаханкуораккакэлбитэ.Кинини,
өрүүтүнбуоларыныы,бэртэлбэхкиһибатыһасылдьара.

Оннокуоратаанынаттыгарсуолкытыытыгархараҕасуохкиһи
умналыыолорбута.УмнаһытаатаВартимейдиэнэтэ.Аттынан
Иисусааһаниһэринистэн,Вартимей,Кинидьиктиниоҥо-
рорунэлбэхтикистибитбуолан:«Иисус,ДавидУола!Миигин
абыраа!»–диэнүөгүлээбитэ.Үгүстэрхараҕасуоҕусабасаҥара
сатаабыттарада,кини:«ДавидУола!Миигинабыраа»,–диэн
өссөкүүскэүөгүлээбитэ.
Иисустохтоон,Вартимейыыҥыртарбыта.Хасдакиһихараҕа

суоххатиийэн:«Куттаныма,тур,эйигиныҥырар»,–диэбит-
тэрэ.Умнаһыттуран,сонунустанбыраҕаат,Иисускачугаһаан
кэлбитэ.«Минэйиэхэтугуоҥоруохпунбаҕараҕыный?»–Иисус
киниттэныйыппыта.«Үөрэтээччи,харахпынанкөрөрбуолуохпун
баҕарабын»,–диитүспүтэВартимей.«Чэ,бар,итэҕэлиҥэйигин
быыһаата»,–диэбитэИисус.СонноВартимейхараҕынанкөрөр
буоланхаалбытауонна,Таҥараныайхаллыы-айхаллыы,Иисуһу
батыһанбарбыта.

МАРК 10:46‑52; ЛУ КА 18:43 
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ИисусЛазарытилиннэрэр

ерусалимчугаһыгар,Вифанияҕа,Лазарьуоннакини
эдьиийдэрэМарфалаахМарияолорбуттара.Кинилэр

Иисусдоҕоттороэтилэр.БиирдэИисусүөрэнээччилэринкытта
киһитэ-сүөһүтэсуохбүөмсиргэсырыттаҕына,Лазарьэдьиий-
дэрэКиниэхэ«Биһигибырааппыт,Энтаптыырдоҕоруҥ,ыал-
дьанхаалла»диэнилдьитыыппыттара.Иисусилдьититутан
баран:«Итиөлөрыарыыбуолбатах,Таҥараныалбанаатырдар
ыарыы,–диэбитэ.–ИтинэнТаҥараУолаалбанаатырыахтаах».
Киниүөрэнээччилэринкыттасылдьарсиригэрөссөиккикүн
буолбута,онтонЛазарьөлбүтүнбилэнбаран,Вифанияҕабарбыта.
Бырааттарынаһыытынүллэстэ,МарфалаахМарияҕаэлбэх

иудейкэлэнолороро.Иисуһукөрөн,Марфа:«Тойонуом,Энманна
эбитиҥбуоллар,быраатымөлүөсуоҕаэтэ;олэрээри,Энтугуда
көрдөстөргүн,ТаҥараЭйиэхэбиэрэринминбилэбин»,–диэбитэ.
«Быраатыҥтиллиэҕэ»,–диэнхардарбытаИисус.ИтиэннэКини
эппитэ:«МинөлүүттэнТилиннэрээччиуоннаОлоҕуБиэрээччи
буолабын:Миигинитэҕэйэркиһиөлөндабаран,тиллиэҕэ.Би-
лигинбаардьон,Миигинитэҕэйэрбуоллахтарына,өлүөхтэрэ
суоҕа.Буэппиппинитэҕэйэҕиндуо?»Марфаэппитэ:«Итэҕэ-
йэбин,Тойонуом!ЭнаандойдугакэлэниһэрХристос–Таҥара
Уолабуоларгынминитэҕэйэбин».
ИтикэннэбаранбалтынМарияныыҥыранаҕалбыта.Мария

уоннакининикыттакэлсибитиудейдарытаһалларынкөрөн,Иисус
исдууһатыттанкутурҕаҥҥаылларан:«Ханнакистээтигит?»–диэн
ыйыппыта.«Тойоммуот,барыахха,көрдөрүөхпүт»,–диэбиттэрэ.
Иисусхайахаспаҕар,Лазарьхараллансытарсиригэр,кэлэн,хас-
пахаантааһынхалбарыттарбыта.МарфаКиниэхэбырааттара
хараллыбытахайыы-үйэтөрдүсхонугарбарбытынсанаппыта.
«Итэҕэйдэххинэ,Таҥаракилбиэнинкөрүөҥдиэнэйиэхээппэ-
тэҕимдуо?»–диэбитэИисус.ТааһыхалбарыппыттарыгарКини
халлаандиэкикөрөнтуран:«Аҕаа!Миигинистибитиҥиһин,
Эйиэхэмахтанабын,–диэбитэ.–Өрүүистэргинбилэбинэрээри,
МиигинЭныыппыккынитэҕэйэллэринтуһугар,маныбутурар
дьоҥҥоанаанэттим».Инньэдиэнбаран,дорҕоонноохкуолаһынан:
«Лазарь,таҕыс!»–диэныҥырбыта.Онуохахаспахиһиттэнилии-
тэ-атаҕаөлүнньүктаҥаһынансууламмыткиһитахсанкэлбитэ.
Будьиктиникөрөн,Иисуһуэлбэхиудейитэҕэйбитэ.Оттон

фарисейдаруоннаТаҥараүрдүкүүлэһиттэрэбукэмтэнылаКи-
ниниөлөрөргөсанаммыттара.

ИОАНН 11:1‑50 



375



376

Закхейитэҕэйиитэ

исусӨлбүтмуорааттыгарбаарИерихонкуораккаөссөтө-
гүлкэлбитэ.МаннабиирЗакхейдиэнааттаахбаайкиһи,

түһээнхомуйааччылартойонноро,Кининикөрүөнтуохдаолус
баҕарбытаэрээри,дьоҥҥоүтүрүттэрэн,уоннауҥуоҕунанкыра
буолан,кыайанкөрбөккөхаалбыта.Олэрээри,хайаандакөрөн
барантэйээри,сүүрүүнэнилинтүһэн,Иисусааһыахтаахсуолун
кытыытыгарүүнэнтурарсмоковницаүрдүгэрыттыбыта.Иисусбу
сиргэтиийэнкэлэнбаран,өрөкөрөөт:«Закхей!Түһэоҕус,бүгүн
Минэндьиэҕэрсылдьыахтаахпын»,–диэбитэ.Закхейүөрэ-көтө
түһэн,Иисуһудьиэтигэркиллэрэн,күндүлээбитэ-маанылаабыта.
Барыонукөрөн,хайдахКиниитианьыылаахкиһидьиэтигэр

киирсэрийдиэн,сөбүлээбэккэсуугунаһатүспүттэрэ.ОттонЗак-
хейбуоллаҕынаАйыыТойоҥҥо:«Баайымаҥаарынумнаһыттар-
габиэриэм,итиэннэкимиэмэатаҕастаабыттаахбуоллахпына,
киниэхэтүөрточчонутөлүөм»,–диэбитэ.Иисусэппитэ:«Бүгүн
Закхейдьиэтигэрбыыһабылтосхойдо,киниэмиэАвраамуола
эбээт.КиһиУолаөлбүтү-сүппүтүбуланбыыһаарыкэлбитэ».

ЛУ КА 19:1‑10 
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Кимулаханиэстээҕэбырастыыгыныллыбыт,
олкүүскэтаптыыр

иирСимондиэнааттаахфарисейИисуһуэбиэккэыҥыр-
быта.Иисуссөбүлэһэн,фарисейдьиэтигэртиийэнкэлбитэ.

Арайаһыыолордохторунаолкуораккабаараньыылаах-ха-
ралаахдьахтарИисусфарисейдьиэтигэрбаарынбилэн,үчүгэй
сыттаахарыы,мира,кутулласылдьаралебастриһиттээхкиирэн
кэлбитэ.ИтиэннэАйыыТойонкэннигэртуран,ытыы-ытыы,
Киниатаҕынхараҕынуутунансууйбутауоннабаттаҕынансо-
тонбаран,ууруу-ууруу,мирананаҕаабыта.
Онукөрөн,Иисуһуыҥырбытфарисей:«Киничахчыпророк

эбитэбуоллар,хайасүрдээх-кэптээхдьахтарКининитаарыйарын
билиээтэ.Буаньыыгахамылларбытдьахтарбуолбаат?»–дии
санаабыта.Олэрээри,Иисускиниэхэхайыһан:«Симон,Мин
эйиэхээтэрдээхпин»,–диэбитэ.Анарааҥҥыта:«Этиий,Үөрэ-
тээччи»,–диитүспүтэ.Иисусэппитэ:«Биирбаайгаиккикиһи
иэскэкиирбиттэр:биирдэрэбиэссүүсдинарий,атынабиэсуон
динарийиэстээхэбиттэр.Олэрэнхайаларадатугунандатөлүүр
кыахтарасуоҕуниһин,тойоннороиккиэннэриниэһинбырас-
тыыгыммыт.Энсанааҕарбуиккикиһиттэнхайаларакинини
ордуккүүскэтаптыаҕай?»Симон:«Ордукулаханиэстээҕэдии
саныыбын»,–диэнхардарбыта.
«Сөпкөдьүүллээтиҥ,–диэбитэИисус,онтондьахтардиэ-

киэргиллэнбаран,Симоҥҥаэппитэ:–Будьахтарыкөрөҕүн
дуо?МинэндьиэҕэркэлбиппэрэнМиэхэатахпынсуунарбар
уубиэрбэтэҕиҥ,оттонкинихараҕынуутунанатахпынсууйда
уоннабаттаҕынансотто;энМиигинуураабатаҕыҥ,оттонки-
никиириэхпиттэнатахпынууруур;энМинтөбөбүнарыынан
соппотоҕуҥ,оттонкинибуоллаҕынаатахпынмирананаҕаата.
Олиһинэйиэхээтэбин:киникүүскэтаптаабытыниһин,элбэх
аньыытабырастыыбуолар;оттонкимкыраиэстээҕэбырастыы
гыныллыбыт–олкыратыктаптыыр».
ОттондьахтаргаИисус:«Аньыыҥ-хараҥбырастыыбуолар»,–

диэбитэ.Онуистэнолорооччулар:«Аньыыныбырастыыгынар
Кинибукимий?»–диисанаабыттара.Иисусбуоллаҕынадьах-
таргаэппитэ:«Итэҕэлиҥэйигинбыыһаата;эйэникыттабар».

ЛУ КА 7:37‑50 
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АйыыТойонИерусалимҥакиириитэ

ерусалимнааниһэн,ИисусүөрэнээччилэринкыттаЕлеон
хайатынтэллэҕэртурарВиффагияҕатиийэнкэлбиттэрэ.

ОнноКинииккиүөрэнээччитигэрэппитэ:«Итииннигитигэр
көстөрдэриэбинэҕэбаранкэлиҥ;саҥакиирэниһэҥҥит,өсүөл
баайыллантурарынкөрүөххүт,аттыгароҕото,эдэрөсүөл,турара
буолуо;олорусүөрэнМиэхэаҕалыҥ.Кимэмэтуохэмэдиэтэ-
ҕинэ,Тойоммутнаадыйардиэриҥ,оччоҕобиэрэныытыахтара».
Үөрэнээччилэрэтыһыөсүөлүоҕотункыттабииргэилдьэкэ-

лэн,систэригэртаҥастарынуурбуттара,Иисустаҥасүрдүгэр
олорбута.КиниИерусалимҥачугаһаанистэҕинэ,үтүмэнүгүс
киһиКиниэхэутарытахсыбыта;кинилэрИисусбарарсуолугар
таҥастарынуоннапальмалабааларынтэлгии-тэлгии:«Осанна
ДавидУолугар!*АйыыТойонаатыгарКэлэнИһээччиалгыстаах!
Осаннаүөһээхаллааҥҥа!»–диэнхаһыытаһаллара.Ононолох
өрдөөҕүтэЗахарияпророк«ЭтиҥСионкыыһыгар**:ЭнЫраах-
тааҕыҥмииниллэиликэдэрөсүөлү,көлүүргэсылдьартыһы
өсүөлоҕотун,миинэнэйиэхэкэлиэҕэ»диэнэппитэтуолбута.
ИисусИерусалимҥакиирбитигэркуоратбүттүүнэсүһүөҕэр

турбута,букабары:«БуКимий?»–дэһэллэрэ.ОнуохаКинини
айхаллааччылар:«БуИисус,ГалилеяНазаретыттантөрүттээхПро-
рок»,–диэнхардараллара.ҮгүстэрКиниЛазарытилиннэрбитин,
элбэхдьиктиниоҥорбутункэрэһилииллэрэ.Ононфарисейдар
бэйэлэриныккардыларыгар:«Көрбөккүтдуо?Хайыырдакыахпыт
суохбуолла.ДойдубүттүүнэКининибатыста»,–дэһиспиттэрэ.
ИтиэннэИисуһуитиЭйигинуруйдуур-айхаллыырүөрэнээччи-
лэргинбуойдиэнмодьуйбуттара.ОнуохаИисусфарисейдарга:
«Кырдьыгыэһиэхээтэбин,кинилэруурайдахтарына, таастар
хаһыытаһыахтара»,–диэнхардарбыта.

МАТ ФЕЙ 21:1‑11; ЛУ КА 19:37‑40; ИОАНН 12:12‑19 

* Ол аата «Би һи ги ни быы һаа, Да вид Уола!» ди эн. Из ра и ль га ыраах таа‑
ҕы ла ры ман нык эҕэр дэ лии көр сөл лө рө.
**  Си он кыы һа ди эн Иеру са ли мы уон на ки ни олох то ох то рун аат тыыл ла ра. 
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ИисусИерусалимыаһынанытыыр

исусИерусалимы–кинихасбиирдиитааһамуударайөй-
дөөхтөр,пророктар,араассэрии,эрэй-кыһалҕа,Таҥараҕа

истиҥүҥүү,Киниэхээрэлтуһунанкэрэһилиэнсөптөөҕүнүрдү-
нэнкүүтүүлээхӨрүһүйээччитинылымматахкуораты–аһынан,
кутурҕаҥҥаылларан,эппитэ:

Оо,пророктарыөлөртүүр,эйиэхэыытыллыбыттарытаа-
һынантамныырИерусалим,Иерусалим!ХастөгүлМинэн
оҕолоргун,көтөроҕолорункынатынанныгармунньарыныы,
мунньуохпунбаҕарбыппыный,оттонэнонубаҕарбатаҕыҥ.
Дьэолиһиндьиэҕитиччитэххаалларыллар.Эһиэхээтэбин:
АйыыТойонаатынанКэлээччиалгыстаахдиииликкитинэ,
эһигиМиигинкөрүөххүтсуоҕа.

ДьэонтонкэмэкэлбитигэрИисусИерусалимҥачугаһаанба-
ран,куоратыкөрөнаһынан,ытаабыта:

Эйигинэйэҕэтуохтиэрдэринсаатарбүгүнбилбитиҥэби-
тэбуолларньии!Олэрээрибилигинбубарытаэйигиттэн
кистэммит.Өстөөхтөрүҥэйигинтулабөҕөргөтүнүүтуттан,
эргиччиыганиилииэргийэркүннэрэтирээнкэлиэтурдаҕа.
Эйигиноҕолоргунуунүрэйэн-сарайанбаран,имириэһиэх-
тэрэ,тааскатааһыхаалларыахтарасуоҕа.Олбарыта–Кэ-
лиэхтээхэйиэхэкэлэсылдьыбытынбилбэтэҕиҥиһинбуолуо.

ЛУ КА 13:34‑35; 19:41‑44 



383



384

«Ыҥырыллыбытэлбэх–талыллыбытаҕыйах»

иирдэИисусфарисейдьиэтигэраһылыккаыҥырыллан
кэлбитэ.Ыалдьытэлбэҕинкөрөн,Иисусдьиэлээхкиһиэхэ

эппитэ:«Эбиэтдуу,киэһээҥҥиаһылыкдуутэрийдэххинэ–до-
ҕотторгун,убайдаргын-бырааттаргын,аймахтаргын,баайыал-
ларгындаыҥыртаабатбуол,ыҥырдаххына,кинилэрэмиээйигин
ыҥыранылантөттөрүмаанылыахтара.Олоннугар,малааһын
тэрийдэххинэ,дьадаҥылары,бодоҥнору,доҕолоҥнору,хараҕа
суохтарыыҥыртыырбуол;кинилэрэйиэхэкыайантөлөөбөттөр,
ононэнсоччононалгыскатиксиэҥ:төлөбүрүнкэлин,кырдьык-
таахтартиллэллэринсаҕана,ылыаҥ».
Итиниистэнбаран,оннобаардьонтонбииркиһиКиниэхэ:

«ТаҥараСаарыстыбатынмалааһыныгарсылдьаркиһи,оо,төһөэрэ
дьоллоох!»–диэбитэ.ОнуохаИисусманныкдомоҕукэпсээбитэ:

Арайбииркиһиулаханмалааһынтэрийэн,элбэхыалдьыты
ыҥырбыт.Аһылыккэмэбуолбутугаркиниыҥырбытдьонугар
кулутуныытан:«Кэлиҥ,барытахайыы-үйэбэлэм»,–диэн
илдьиттээбит.Арайбарыкиксибиткурдук,араастаансыл-
таҕыранмалааһыҥҥакэлбэтэхтэр.Бастакыкиһи:«Минсир
атыыластым,олсирбинбаранкөрүөхтээхпин,ононмиигин
букадиэнбаалаабаккаркөрдөһөбүн»,–диэбит.Иккискиһи
эмиэ:«Минуонкөлүүроҕуһунатыыластым,онтуларбын
баранхолоонкөрүөм,миигинбукадиэнбаалаабаккаркөр-
дөһөбүн»,–диэбит.Онтонүһүскиһи:«Миныалбуоллум,
ононхайдахдабараркыаҕымсуох»,–диэнилдьиттээбит.
Кулуттөннөнкэлэн,барытынтойонугаркэпсээнбиэрбит.
Онуохатойоноуордайан,киниэхээппит:«Куоратуулусса-
ларынкэрийэсылдьан,дьадаҥылары,бодоҥнору,доҕолоҥ-
норууоннахараҕасуохтарыбуланаҕалтаа».Соторукулута
тиийэнкэлэн:«Тойонуом!Соруйбуккунбарытынтолордум
гынанбаран,өссөдамиэстэбаар»,–диэбит.Онуохатойоно
эппит:«Суолустунбаран,күрүөлэрикэрийэсылдьан,кими
көрсүбүккүнбарытын,дьиэмтуоларынкурдук,тылгаркил-
лэртээн,маннаилдьэкэл.Эһиэхээтэбин:итиыҥырыллыбыт
дьонтонкимдаҕаныминмалааһынымаһыттанамсайыа
суоҕа.Ыҥырыллыбытэлбэх–талыллыбытаҕыйах».

ЛУ КА 14:12‑24; МАТ ФЕЙ 22:14 
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«Кесарькиэнин–кесарьга,
Таҥаракиэнин–Таҥараҕа»

ылыттаниҥиннэрэнбуруйдаарылар,сокуонньуттаруонна
фарисейдарбуоланнарИисуһумөккүөрдэригэркытыннара

сатаабыттара.ОнонбиирдэКиниэхэбэйэлэринүөрэнээччилэрин
ыытанманныкыйыттарбыттара:«Үөрэтээччи!Энкырдьыктаах-
хын,дьиҥчахчыТаҥарасуолугарүөрэтэргинбиһигибилэбит.Эн
кимидасирэйинэнкөрбөккүн,кимиэхэдабэртбуоласатаабак-
кын.Ононбиһиэхээтиэҥбуолаарай:Энтуохдиисаныыгыный,
кесарьга*түһээнитөлүүрсөпдуу,төлөөбөтсөпдуу?»
Фарисейдароҕуруктаахыйытыгыбиэрбиттэрэ.Иисускесарьга

түһээнитөлүүрсөптөөхдиэбитээбитэбуоллар,КининиИзраи-
лытаҥнарда,Римбылааһынөйөөтөдиэнбуруйдуохтаахэтилэр.
Оттонтүһээнитөлөнүллүөсуохтаахдиэбитэбуоллар,Римбы-
лааһынутарыбардадиэхтээхтэрэ.
Иисускинилэруодаһыннарынкурдаткөрөнэппитэ:«Миигин

тоҕоүтэн-анньанкөрөҕүт,сирэйкөрбөхтөр?Түһээнитөлүүр
манньыаккытынМиэхэкөрдөрүҥ».Киниэхэдинарийаҕалан
биэрбиттэрэ.Иисус: «Букиммөссүөнэй,кимаатай?»–диэн
ыйыппыта.Фарисейдар:«Кесарькиэнэ»,–диэнхардарбытта-
ра.ОнуохаАйыыТойонкинилэргэ:«Оннукбуоллаҕына,кесарь
киэнинкесарьга,ТаҥаракиэнинТаҥараҕабиэриҥ»,–диэбитэ.
Кинилэрманыистэсөҕөн,Иисуһухаалларан,баранхаалбыттара.
ОнтонИисусноруоккауоннаүөрэнээччилэригэрэппитэ:«Мо-

исейолбоҕорсокуонньуттар,фарисейдаролорбуттар.Кинилэр
эһиэхэтугутутуһуҥдиэнсоруйалларынбарытынтутуһан,то-
лорониһиҥ,олэрээрикинилэртугугыналларынбатыһымаҥ.
Кинилэрүөрэтэллэрэрээри,үөрэппиттэринтолорботтор:биир-
тэн-биирыарахан,сүгэргэтабыгаһасуохсүгэһэрибаайан,дьон
санныгарсүктэрэллэр,бэйэлэрэбуоллаҕынаонутарбахтарын
төбөтүнэндатаарыйанкөрбөттөр.Итиэннэтугу гыналларын
барытын,дьонкөрөрүн туһугар,оҥороллор».

МАТ ФЕЙ 22:15‑22; 23:1‑5 

* Ке сарь – Рим им пе ра то ра.
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«Саамайсуолталаахбастыҥкэриэс»

иирсокуонньуткэлэн,Иисустан:«Үөрэтээччи!Сокуон
кэриэстэриттэнхайаларасаамайсуолталааҕый?»–диэн

ыйыппыта.Иисускиниэхээппитэ:«АйыыТойонТаҥараҕынтуох
баариссүрэххиттэн,исдууһаҕыттан,туохбаарөйгүнэн-санаа-
ҕынанбарытынантаптаа».Бу бааркэриэстэртэнсаамайбаста-
кыларауоннасуолталаахтара.Иккисэмиэитиниэхэхолоонноох:
«Чугастааҕыгын,бэйэҕинтаптыырыҥкурдук,таптаа».Сокуон
уоннапророктарбарыбуиккикэриэскэтирэҕирэллэр.

МАТ ФЕЙ 22:36‑40 
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Дьадаҥыогдообоиккиэйэхманньыата

рамҥаүөрэтэтуран,Иисусбиирдэманныкдиэбитэ:«Но-
руоккаайхаллаталларын,синагогаҕаинникимиэстэҕэ,

малааһыҥҥабастыҥолбоххоолороллорунсөбүлүүрсокуонньут-
тартанэһигисэрэнэрбуолуҥ.Кинилэр,огдооболордьиэлэрин
хоронсиэччилэр,дьонкөрөрүгэрөрүҥээччилэр,ыартаныардык
буруйданыахтара».
ОлкэнниттэнИисусхрамтуһатыгархарчыугариһитиутары

олорон,кэлбитдьонхарчыныхайдахсиэртибэлииллэринкөрбүтэ.
Үгүсбаайдарбэртэлбэҕиукпуттара.Онтонбиирогдоободьах-
тартиийэнкэлэн,иһиккэиккилептаны(бытархайманньыаты)
кылыргынатүһэрбитэ.
Иисусүөрэнээччилэриныҥыранылан,эппитэ: «Кырдьыгы

эһиэхээтэбин:итидьадаҥыогдоободьахтархарчыугариһиккэ
барыларынааҕарэлбэҕисиэртибэлээтэ.Барыордукхарчыла-
рыттанбиэрбиттэрэ,оттонкинибуоллаҕынабаардааҕынбары-
тын–аһыырхарчытын–олоччуукта».

МАРК 12:38‑44 
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Иисускэнэҕэскикэмикэпсиир

үүтүүлээхМессияиккиһинкэлиэхтээҕин,оччоҕобүтүн
аандойдуүрдүнэнТаҥараСаарыстыбататуругуруохтааҕын

туһунанБиблияҕаэлбэхтикэтиллэр.Мессиякэрэмэнкилбиэн-
нээхтик,улуубыһыылаахтыктиийэнкэлиэҕэ,олгынанбаранбу
дойдухарадьайаКиниэхэсуолуутарылаһыытасуохтуранбиэриэ
суоҕа.Онон,харадьайбүтэһиктээхтиккыайтараилигинэ,элбэх
алдьархайааҥныахтаах.ОлтуһунанИисусүөрэнээччилэригэр
хастадаэтэнтурар:

Кимиэхэдаалбыннаппаткурдук,сэрэхтээхбуолуҥ.Элбэхкиһи
Минааппынанааттананкэлэн,«минХристоспун»дэнэнүгүс
дьонуалбыҥҥаүктэтиэҕэ.Чугаһынанда,ырааҕынандасэрии
турбутсураҕынистиэххит,олэрээрионтонкуттанаайаҕыт;ити
барытабуолуохтаахэрээри,өссөдабүтэруһукбуолбатах.Норуот
норуоту,саарыстыбасаарыстыбаныутарытуруоҕа;сут,өлүүлээх
сутулсаҕаланыаҕа,онон-манансирхамсааһынабуолуталыаҕа.
Бубарыта–төрүүрталыыкиириитээрэ.Олсаҕанаэһигиниту-
танылансордуохтара-муҥнуохтара,өлөртүөхтэрэ;Минтуспут-
танэһигинибарыноруоттарабааһыкөрүөхтэрэ.Оччоҕоүгүстэр
итэҕэллэринсүтэриэхтэрэ,бэйэ-бэйэлэринтаҥнарсыахтара,
абааһыкөрсүөхтэрэ.Элбэхсымыйапророктарүөдүйэнүгүсдьон
өйүн-санаатынсүүйүөхтэрэ.Суута-сокуонасуохбыһыыланыы
элбээн,үгүстэртапталларасойуоҕа.Оттонкимтиһэҕэртиийэ
тулуйбут–олбыыһаныаҕа.Барыноруоттаристэллэринтуһу-
гар,СаарыстыбаЕвангелиетааандойдугабарытыгариһитин-
нэриллиэҕэ;дьэоччоҕобүтэруһуктиийэнкэлиэҕэ.
Сымыйахристостар,сымыйапророктаркөстөннөр,төһөкыал-
ларынанталыллыбытдьонукыттаалбыҥҥаүктэтээрилэр,
улуубэлиэлэри,дьиктилэрикөрдөрүөхтэрэ.Онтон,олкэм
кутурҕанаааһаатынкытта,эмискэкүнхараараөлүөҕэ,ый
сырдыгынбиэрбэтбуолуоҕа,халлаантансулустарсууллуохтара,
халлаанкүүстэрэайгырыахтара.ДьэоччоҕохаллааҥҥаКиһи
Уолунбэлиэтэкөстүөҕэ;КиһиУоласүдүкүүстэнэн,албан
аатыранбылыттаргауйдараниһэринкөрөн,сирноруоттара
барымуҥуруһуккакиирэн,ытаһыахтара.Сир-халлаансуола
суохсимэлийиэҕэ,оттонМинтылымсимэлийиэсуоҕа.Ити
барытахаһанбуоларын,күнүнда,чааһында,кимдабилбэт,
онухаллааҥҥабаараанньаллардаҕаныбилбэттэр,арайАҕам
эрэбилэр.Ононсэргэхсылдьыҥ:АйыыТойоҥҥутхаһанкэ-
лэринэһигибилбэккит.

МАТ ФЕЙ 24:3‑14, 29‑36, 42 
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Уонкыыстуһунандомох

иһэхкэмтуһунанкэпсээнбаран,Иисусбиһигиөрүүсэргэх
сылдьанКиһиУолункөрсөргөбэлэмбуолуохтаахпытын

домоҕунанбыһаарбыта.ХристосэмискэкэлэрТаҥараСаарысты-
батынкийииткыысдьүөгэлэрэүгэсбыһыытынанумайасылдьар
ыһыырынньыктаахкөрсөркүтүөттэригэрхолообута.

ОлсаҕанаТаҥараСаарыстыбатаыһыырынньыктарынтуп-
путунанкүтүөттүүкэлиэхтээхкиһиникөрсөтахсыбытуон
кыыскахолоонноохбуолуоҕа.Кинилэртэнбиэһэмуударай
өйдөөх,биэһэтолкуйасуохэбиттэр.Толкуйасуохтара,ыһыы-
рынньыктарынилдьэтахсанбаран,арыыларынылбатахтар.
Муударайкыргыттарбуоллахтарынаыһыырынньыктарын
кыттаиһиккэарыыларынэмиэылбыттар.Күтүөткиһиөр
күүттэрбитигэркыргыттарбарыуламнухарыйанутуйан
хаалбыттар.
Онтонарайтүүнүөһүнсаҕана:«Күтүөтиһэр!Киниэхэутары
тахсыҥ»,–диэнхаһыысатараабыт.Кыргыттарбарыуһук-
тан,ыһыырынньыктарынуотункүөдьүппүттэр.Арыытасуох
кыргыттармуударайкыргыттарга:«Биһигиуоппутумуллан
эрэр,арыыгытыттанбэрсиҥ»,–диэбиттэр.«Арыыбытбары-
бытыгартиийиэсуоҕа,–диэнхардарбыттармуударайкыр-
гыттар.–Ононатыылыырдьоҥҥобаран,атыыласпыккыт
ордукбуолуо».Кыргыттарарыыатыылаһабарбыттарынкэн-
нэ,күтүөттиийэнкэлбит,ононбэлэмтурааччыларкинини
кыттауруумалааһыныгаркиирсибиттэр;кэннилэриттэн
ааныхатаанкэбиспиттэр.
Онтонбилиарыыатыылаһабарбыткыргыттартиийэнкэлэн:
«Тойоммуот!Тойоммуот!Биһиэхэас»,–диэнкөрдөспүттэр.
Күтүөтбуоллаҕынакинилэргэ:«Кырдьыгыэһиэхээтэбин:
минэһигинибилбэппин»,–диэнхардарбыт.
Ононөрүүсэргэхсылдьыҥ:эһигиКиһиУолатөннөнкэлэр
күнүнда,чааһындабилбэккит.

МАТ ФЕЙ 25:1‑13 
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Христос–виноградумнаһа

исусүөрэнээччилэригэрэппитэ:
Миндьиҥнээхвиноградумнаһынабын,оттонАҕам–ви-

ноградүүннэрээччи.Минасбиэрбэтхасбиирдиилабаабын
Кинибыһаныланбыраҕар,оттонасбиэрэрхасбиирдии
лабаабын,өссөэлбэхаһыбиэрдиндиэн,ыраастыыр.Мин
эһиэхээппиттылбынылынан,эһигихайыы-үйэырааһырды-
гыт.ЭһигиМиэхэбуолуҥ,Минэмиээһиэхэбуолуом.Лабаа
умнаскабуолбатаҕына,бэйэтэастамматынкурдук,эһиги
Миэхэбуолбатаххытына,эмиэкураанахбуолуоххут.Мин
умнаспын,оттонэһигилабааларгыт.Миэхэбааркиһи,Мин
эмиэкиниэхэбуоллахпына,элбэхаһыбиэрэр.ЭһигиМиигинэ
суохтугудагынаркыаххытсуох.КимМиэхэбуолбатах–ла-
баакурдук,киэрбыраҕылланкуурахатыаҕа;оннуклабааны
хомуйанылан,уоккабыраҕаллар.ОттонМиэхэбуоллаххыты-
на,Минэтэртылбынсүрэххитигэриҥэриннэххитинэ,эһиги
тугубаҕараргытынкөрдөһүҥ–олбарытаэһиэхэбэриллиэҕэ.
Аҕамэһигинитаптаабытынкурдук,Минэмиээһигинитап-
таабытым;Минтапталбынсүтэримэҥ.МинАҕамыйбытын
толороммун,Кинитапталыгаролорорумкурдук,эһигиэмиэ
Миныйбыппынтолордоххутуна,Минтапталбаролоруох-
хут.Маны,Минүөрүүмэһиэхэбэриллэн,эһигисүрэххитин
толорорунтуһугар,эттим.
Буаандойдуэһигиниабааһыкөрөрбуоллаҕына,кинимаҥнай
Миигинабааһыкөрбүтүнэһигибилиэхтустааххыт.Эһиги
будойдуэбиккитбуоллар,кинибэйэтиндьонунтаптыаэтэ.
Будойдубуолбатаххытиһин,киниэһигиниабааһыкөрөр.
Миигинсойуоласпытбуоллахтарына,эһигиниэмиэсойуо-
лаһыахтара;Минтылбынтолорбутбуоллахтарына,эһиги
тылгытынэмиэтолоруохтара.КинилэрМиигинЫыппыты
билбэтбуоланнар,Минаатымтуһуттан,эһиэхэитинник
сыһыаннаһыахтара.Минбудойдугакэлэнэппэтэҕимбуол-
лар,олкинилэргэаньыыгатуруосуоҕаэтэ.Миигинабааһы
көрөркиһиАҕабынэмиэабааһыкөрөр.

ИОАНН 15:1‑7, 9‑10, 17‑23 
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Тиһэхкиэһээҥҥиаһылык

аасхабырааһынньыгаүүммүтүгэрИисусПетрдаахИоанны:
«Баран,биһиэхэПаасхааһылыгынбэлэмнээҥ»,–диэн

сорудахтаанИерусалимҥаыыппыта.Кинилэрбараарытуран:
«Паасханыханнабэлэмниибит?»–диэныйыппыттара.Онуоха
Иисус:«Куораккакиирээтда,эһигикупсууҥҥауутутаниһэр
киһиникөрсүөххүт.Кининибатыһан,киниханнакиирэрда,
оннокиирсээриҥ;дьиэҕэкиирэн,хаһаайыҥҥа„Үөрэтээччи
үөрэнээччилэринкыттаПаасхааһынаһыахтааххоһоханнатын
ыйыттарар“диэтэххитинэ,олкиһиэһиэхэбырааһынньыкка
анананхайыы-үйэтолорутэриллибиткиэҥ-куоҥүөһээҥҥихоһу
көрдөрүөҕэ;аһылыгыолхоскобэлэмнээриҥ».Үөрэнээччилэрэ
куораккатиийэн,Кинитугуэппитинбулан,паасханыбэлэм-
нээбиттэрэ.
КэмэкэлбитигэрИисусуониккиүөрэнээччитинкыттааһаары

олорбута.Киниэппитэ:«Эрэйи-буруйукөрөиликпинэ,буПаасха
аһынэһигинниинбииргэаһыахпынолусбаҕарбытым.Эһиэхэ
этэбин:буаһы,аныПаасхаТаҥараСаарыстыбатыгарбуолуор
диэри,Минаһыамсуоҕа».ИтиэннэиһитиыланТаҥараҕамах-
тананбаран,эппитэ:«Маныыланүллэстэниһиҥ.Эһиэхээтэ-
бин:ТаҥараСаарыстыбатакэлиэрдиэри,Минаныбувиноград
отонуттаноҥоһуллубутарыгыттаниспэппин».
Итиэннэкилиэбиылан,Таҥараҕамахтананбаран,тоһутан

кинилэргэууммутауоннаэппитэ:«Бу–эһигитускутугарбэ-
риллэрМинЭтим-Сииним;Миигинахтан-санаантуран,эһиги
манныкгынарбуолуҥ».Аһылыккэнниттэнэмиэитикурдук
кинилэргэиһититуттаранбаран:«Буиһит–эһигитускутугар
тохторМинХаанымбигэргэппитСаҥаКэсТыла»,–диэбитэ.

ЛУ КА 22:8‑20 
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Киэһээҥҥиаһылыккэмигэркэпсэтии

һылыккэмигэрАйыыТойонтуран,сотторунанкурданан
баран,суунариһиккэуукутан,үөрэнээччилэринатахта-

рынсууйа-сууйа,курдаммытсотторунансотонкиирэнбарбыта.
КиниСимонПетргачугаһаанкэлбитигэрПетр:«ХайдахЭнмин
атахпынсууйаарыгынаҕыный?»–диэнбуолунумаарыгыммы-
та.Иисускиниэхэ:«Минтугугынарбынэнбилигинбилбэккин,
кэлинөйдүөҕүҥ»,–диэнхардарбыта.
Үөрэнээччилэринатахтарынсууйанбаран,кинилэргээппи-

тэ:«БуМинэһиэхэанаантугугыммыппынбилэҕитдуо?Эһиги
МиигинҮөрэтээччибит,Тойоммутдиигит,чахчыоннук.Онон
Мин,ТойоҥҥутуоннаҮөрэтээччигит,атаххытынсууйбутэбит
буоллахпына,эһигибэйэ-бэйэҕитэмиэатаххытынсууйсуохтаах-
хыт.МананМинэһиэхэхолобуркөрдөрдүм...Дьиҥкырдьыгы
эһиэхээтэбин:кулуттойонунааҕарулаханбуолбат,кимэмэыып-
пыткиһитэыыппытынааҕарулаханбуолбат.Эһигиманыбилэр
уоннатутуһарбуоллаххытына–алгыстааххыт.Эһигибарыгыт
тускутунанэппэппин:кимнээҕиталанылбыппынМинбилэ-
бин.Олэрээри„МиигинкыттабииргэкилиэпсиэччиМиигин
тэпсээриоҥоһунна“диэнСуруйуугаэтиллибиттуолуохтун».
Иисусманыэтэнбаран,ис-иһиттэндолгуйанкэлбитэ:«Дьиҥ

кырдьыгыэһиэхээтэбин,–диэбитэКини,–эһигиттэнбиир-
дэскитМиигинтаҥнарыаҕа».Маныистэн,үөрэнээччилэрКи-
никимиэтэринөйдөөбөккө,сирэй-сирэйдэринкөрсүбүттэрэ.
ИоаннбуоллаҕынаИисустүөһүгэрсыстан:«Олкимий?»–диэн
ыйыппыта.Иисускиниэхэ:«Минкилиэбиарыыгаумньаанбаран
биэрэркиһим»,–диэнхоруйдаабыта.Маныэтэнбаран,килиэп
тооромоһунумньаанылан,СимонИскариотуолугарИудаҕауум-
мута.Килиэбиылаат,Иудатахсанбарбыта.Таһырдьатүүнэтэ.
Кинитахсанбарбытынкэннэ,Иисусэппитэ:«Оҕолоор!Мин

эһиэхэсаҥакэриэһибиэрэбин:бэйэ-бэйэҕитинтаптааҥ,Мин
эһигинитаптаабытымкурдук,эһигиэмиэбэйэ-бэйэҕитинтап-
тааҥ.Бэйэҕитыккардыгытыгартапталбаарбуоллаҕына,оччоҕо
эһигиМинүөрэнээччилэримбуоларгытынбилиэхтэрэ».
ОнтонИисускинилэргэбутүүнэһигибукабарыМиигиттэн

тэйиэххитдиэбитэ.ОнуохаПетр:«Эйигиттэнбарытэйдэхтэринэ
даҕаны,минЭйигиттэнхаһандатэйиэмсуоҕа»,–диэнхардар-
быта.Иисускиниэхээппитэ:«Кырдьыгыэйиэхээтэбин:бутүүн
бөтүүкхаһыытыаниннинэ,энМиигиттэнүстэаккаастаныаҕыҥ».

МАТ ФЕЙ 26:33‑34; ИОАНН 13:4‑35 
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Гефсиманиятааҕыүҥүү

олтүүн,киэһээҥҥиаһылыккэнниттэн,Иисусуонбиир
үөрэнээччитинкыттаИерусалимтантахсан,Гефсима-

ниядиэнсиргэкэлбитэ.Үөрэнээччилэриниинбииргэ саад
иһигэркиирэнбаран:«Эһигиманнахаалыҥ,Миноннобаран
үҥүөм»,–диэбитэ.КиниБэйэтинкыттаПетру,Иаковыуонна
Иоанныилдьэбарбыта.Итиэннэдириҥкутурҕаҥҥаылларан,
санаарҕаан-туоххаһыйанкинилэртэн:«Дууһамөлөркутурҕаҥ-
ҥаылларда,утуйумаҥ,маннаМиигинкыттабииргэолоротү-
һүҥ»,–диэнкөрдөспүтэ.
Онтонкыратыктэйэнбаран,сөһүргэстээнтуран:«Аҕаккаа,

кыалларбуоллаҕына,буэрэй-буруйМиигинтумнанаастын.Ол
эрээриМинкөҥүлүмбуолбатын,Энкөҥүлүҥбуоллун»,–диэн
Таҥараҕаүҥпүтэ.Онуохахаллаантанаанньалкэлэн,Кинини
бөҕөргөппүтэ.Иисусис-иһиттэнмуунтуйан,ордуккыһал-
лан-мүһэллэнүҥпүтэ,Киникөлөһүнэсиргэсаккырыытохтор
хаантаммахтарынкурдуга.
Үөрэнээччилэригэртөннөнкэлэнкөрбүтэ,дьоноутуйанхаалбыт

этилэр,онуохауһугуннартаанбаран:«Саатар,биирчаасМиигин
кыттасэргэхсылдьаркыаххытсуохэтэдуу?–диэбитэ.–Утуйу-
маҥ,тургутуунутулуйартуһугар,үҥүҥ:киһиистыынасэргэх,
этэ-сиинэмөлтөх».
Онтонэмиэтэйиччибаран:«Аҕаккаам!Буэрэй-буруйМиигин

тумнанааһарахайдахдатабыллыбатбуоллаҕына,Энкөҥүлүҥ
буоллун»,–диэнүҥпүтэ.Христосбиһигианьыыбыт-харабыт
туһуттанэрэйи-муҥукөрүөхтээҕинтуһунанитинникэппитэ.

МАТ ФЕЙ 26:36‑44; ЛУ КА 22:39‑46 
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Иисуһутуталлар

исусүөрэнээччилэригэрүстэкэлэсылдьыбытада,кинилэр
сырыыахсынутуйасытарбуолаллара.Үһүскэлиитигэр

Кини:«Эһигикэмдаутуйасытаҕытдуу?–диэбитэ.–Киһи
Уолааньыылаахтарилиилэригэрбэриллэрэбукэллэ.Туруҥ,
бардыбыт.Миигинтаҥнарааччычугаһаанэрэр».
Маныэтэнбүтэилигинэ,эмискэуониккиүөрэнээччититтэн

биирдэстэрэИудатиийэнкэлбитэ.Киниотутүрүҥкөмүсманньыат
туһугарИисуһуТаҥараүрдүкүүлэһиттэригэртуттарыахбуолан
сылдьара.ФарисейдартануоннаТаҥараүрдүкүүлэһиттэриттэн
буойуннаритиэннэуоттаах,кылыстаах,үөрбэлээхдьонИуданы
кыттакэлсибиттэрэ.ТаҥнарыахсытИудакинилэргэ:«МинКими
уураабыппын,онутутаарыҥ,олКинибуолуоҕа»,–диэнбэлиэ
биэрбитэтэ.ОнонИудаИисускачуотиийэн:«ЭҕэрдэЭйиэхэ,
Үөрэтээччи!»–диэнбаран,уураанылбыта.Иисускиниэхэ:«Ха-
йа,доҕоор,тоҕокэллиҥ?–диэбитэ.–КиһиУолунуурааҥҥын
таҥнараҕындуу?»ОнтонКиниИуданыкыттакэлсибитбуойун-
наргахайыһан:«Кимикөрдүүгүтүй?»–диэныйыппыта.Кэлбит
дьонИисусНазаряниныдиэнхардарбыттара.АйыыТойонки-
нилэргэ:«Минбубаарбын»,–диэбитигэрбуойуннаркэннилэ-
ринэнчугурусгынан,сиргэсууллантүспүттэрэ.Иисусэппитэ:
«Ороспуойутутаргадылы,болоттонон,үөрбэлэнэнкэлбиккит.
Эһигиникыттакүнаайыхрамҥабииргэсылдьарымда,Миигин
тыыппатаххыт,оттонбилигинэһигикэмҥит,хараҥабылааһа».
БуойуннарИисуһутутан,Таҥараүрдүкүүлэһитиндьиэтигэр

илдьэбарбыттара,оттонүөрэнээччилэрэКининихаалларан,
куотанхаалбыттара.

МАТ ФЕЙ 26:45‑57; ЛУ КА 22:45‑53; ИОАНН 18:1‑12 
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Иисуһудьүүллүүллэр.
Петрмэлдьэһиитэ

тибарытатугунанбүтэринкөрөөрү,Петрбииратынүөрэнээч-
чилиинИисуһуыраахтанбатыһан,Таҥараүрдүкүүлэһитин

тиэргэнигэркиирсибитэ.Таҥараүрдүкүүлэһиттэрэ,аҕабаһылыктар
уоннасинедрионбүттүүнэИисуһуөлөрөргөуураары,Кининиутары
сымыйатуоһуларыбуласатыыллара.Олгынанбаран,төһөдаэлбэх
сымыйатуоһукэлбитинүрдүнэн,Иисуһубуруйдуурсылтаҕыбиири
дакыайанбулбатахтара.
Дьэонтонкэмниэ-кэнэҕэсиккикиһикэлэн:«КиниТаҥарахрамын

урусхаллаанбаран,үскүниһигэронусаҥаттантутаркыахтаахпын
диирэтэ»,–диэбиттэрэ.ТаҥараүрдүкүүлэһитэИисустан:«Эйигин
утарытуоһулуулларыгарбутоҕотугудахардарбаккын?»–диэныйып-
пыта.Иисуссаҥарбатаҕа.Онуохаүрдүкүүлэһит:«ТыыннаахТаҥара
аатынанмодьуйабын:биһиэхээт–ЭнТаҥараУолаҕын,Христоскун
дуо?»–диэбитэ.
«Энэттиҥ,–диэнхоруйдаабытаИисускиниэхэ.–Минэмиээтэбин:

анымантанинньээһигиКиһиУолаСүдүКүүстээхТаҥарауҥаөттүгэр
олорорунуоннахаллаанбылыттарыгаруйдараниһэринкөрүөххүт».
Маныистэн,үрдүкүүлэһиттаҥаһынхайатардыммыта:«Таҥараны

холуннаратурар!Букэннэбиһиэхэөссөтуохтуоһутанааданый?Таҥа-
раныхолуннарбытынбэйэҕитиһиттигит!Ононэһигибыһаарыыгыт
тугуй?»Атыттара:«Буруйуоҥорбутунбыһыытынанөлүөхтээх!»–диэн
хардарбыттара.СонноИисуһукырбаан,сирэйгэсиллээнбарбыттара,
сорохторэлэкоҥостон,сирэйгэохсо-охсо:«Чээрэ,Христос,кимЭйи-
гинохсубутунэт!»–дииллэрэ.
Петритикэмҥэтиэргэҥҥэчаҕардарыкыттакулуһунуотугариттэ

олорбута.Тымныыэтэ.Оннобиирчаҕардьахтаркиниэхэтиийэнкэлэн:
«ЭнэмиэИисусГалилеяниныкыттабииргэсылдьарыҥ»,–диэбитэ.
Петрбарыистэллэригэр:«Ититугуэтэргинминолохбилбэппин»,–
диэнмэлдьэһэнкэбиспитэ.Онтонолбуораанынантахсанэрдэҕинэ,
аныатындьахтар,кининитабакөрөн,оннотурардьоҥҥо:«Буки-
һиНазаретИисуһункыттабииргэсылдьара»,–диитүспүтэ.Петр
андаҕайантураниккиһин:«МинитиКиһинибилбэппин»,–диэн
мэлдьэспитэ.Чочумчабуолаат,чугастурбутдьонкиниэхэтиийэн
кэлэн:«Энчахчыкинилэртэнбиирдэстэринэҕин,олсаҥаҕыттанда
биллэр»,–диэнмоһуйсубуттара.ОнуохаПетрэмиэ:«МинитиКиһи-
нибукатынбилбэппин!»–диэнандаҕайанбарбыта.Олкэмҥээмискэ
бөтүүкхаһыытаабыта.
СонноПетрИисускиниэхэ:«Бөтүүкхаһыытыыдаилигинэ,энМии-

гиттэнүстэаккаастаныаҥ»,–диэнэппитинөйдөөнкэлбитэ.Уонна
олбуориһиттэнтахсанбараат,уйа-хайасуохытаабыта.

МАТ ФЕЙ 26:58‑75 
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ИисусПилатиннигэр

арсыардаэрдэТаҥараүрдүкүүлэһиттэрэуоннааҕабаһылыктар
барымустаннар,Иисуһуөлөрөргөбыһаарбыттара.Кининикэлги-

йэнбаран,ИудеяҕаРимтуруорбутбаһылыгарПонтийПилаккаилдьэн
туттарбыттара.ОнуохаИисуһутаҥнарбытИуда,Кининибуруйдаабытта-
рынкөрөн,«буруйасуохКиһиниатыылаананьыыныоҥоһуннум»диэн
кэмсинэн,отутүрүҥкөмүсманньыатынТаҥараүрдүкүүлэһиттэригэр
уоннааҕабаһылыктаргатөттөрүилдьэнбиэрбитэ.Итиэннэманньыат-
тарынхраммуостатыгартоҕоыһаат,баранмоҥнонөлбүтэ.
Иисуһутутанаҕалбытиудейдар,быртаҕырымаары,преторияҕа,Та-

ҥараныитэҕэйбэтПилатдыбарыаһыгар,киирбэтэхтэрэ.Пилатбэйэтэ
кинилэргэутарытахсан:«БуКиһинитуоххабуруйдуугутуй?»–диэн
ыйыппыта.Кинилэр: «Харадьайдаахтыкбыһыыламматаҕабуол-
лар,эйиэхэаҕалыахпытсуоҕаэтэ»,–диэнхардарбыттара.Итиэннэ:
«БиһигиКинибуруйунарыйдыбыт:Кининоруотуиирдэр,Христос
ыраахтааҕыбындэнэн,императортүһээнинтөлүүрүбопсор»,–диэн
буруйдаанбарбыттара.
ОнуохаПилатпреторияҕатөннөнкиирэн,Иисуһуыҥыранылан:

«ЭниудейЫраахтаҕытынаҕындуо?»–диэныйыппыта.Иисусэп-
питэ:«МинСаарыстыбам будойдусаарыстыбатабуолбатах.Будойду
саарыстыбатаэбитэбуоллар,үлэһиттэримМиигинкөмүскүөэтилэр».
Пилат:«ОлаатаЭнЫраахтааҕыбуоллаҕыҥдии?»–диэбитэ.Иисус:
«Минкырдьыктуһунантуоһулаарытөрөөбүтүм,олтуһугарбудойду-
гакэлбитим;кырдьыгытаптыыркиһиМинсаҥабынистэр»,–диэн
хоруйдаабыта.«Кырдьыкдиэнтугуй?»–Пилатыйыппыта.Олэрээри
Иисускиниэхэатынытугудахардарбатаҕа.
ИисусГалилеяттан,Иродуобалаһыттан,сылдьарынбилэн,Пи-

латКининиолкэмҥэИерусалимҥа кэлэсылдьарИроккаыыппыта.
Иродбэртэлбэҕиыйыппытада,Иисускиниэхэтугудасаҥарбатаҕа.
ОттонТаҥараүрдүкүүлэһиттэрэуоннасокуонньуттарКининисыта-
йантуранбуруйдаабыттара.Иродэлбэхахсааннаахбуойуннарыныын
Иисуһуатаҕастаан,күлүү-элэкоҥостонбаран,ыраахтааҕытаҥаһын
кэтэрдэн,Пилаккатөттөрүыыппыта.Букүнтэнылаурутөстөөхдьон
ПилаттаахИроддоҕордуубуолбуттара.
ПилатТаҥараүрдүкүүлэһиттэрин,баһылыктарыуоннаноруоту

мунньанбаран:«ЭһигибуКиһини,норуотуиирдэрдиэн,буруйдаан,
миэхэаҕалбыккыт.Минэһигибэйэҕиткөрөнтурдаххытына,Кинини
доппуруостаатымда,итиэтэрбуруйгутуттанбииридаҕаныбулбатым»,–
диэбитэ.Пилатүгэһитутуһан,бырааһынньыгынансибээстээн,биир
хаайыылааҕыбосхолуохтааҕа.КиниИисуһубосхолуонбаҕарбыта,ол
эрээримустубутдьон:«Киниөллүн!БиһиэхэВаравваныбосхолоо!»–
диэнүөгүлэспиттэрэ.Вараввабуоллаҕынакуораккаөрөтуруунутэрийэн,
киһиниөлөрөн,хаайыыгасытара.ПилатИисуһуыытыанбаҕаран,өссө
төгүлхаһыытаанкөрбүтэда,мустубутдьон:«Тиир,тиирКинини!»–
диэнүөгүлэһэтурбуттара.КинилэрүөгүлэрэПилатсаҥатынбаһыйбыта.

МАТ ФЕЙ 27:1‑4; ЛУ КА 23:2, 7‑23; ИОАНН 18:28‑30, 33‑38 
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«Кириэһинсүгэн...»

нонПилатИисуһуылан, таһыйаргадьаһайбыта.Буойун-
нархатыылаахыарҕаттанмэнньиэсөрөн,Иисустөбөтүгэр

кэтэрдибиттэрэ, санныгаркыһылсонусабабырахпыттарауонна:
«ЭҕэрдэлиибитЭйигин,ИудеяЫраахтааҕыта!»–дии-дии,сирэйгэ
охсуолаабыттара.Пилатдьоҥҥоэмиэутарытахсан:«Кинитуохда
буруйдааҕынбулаиликпин,онубилэргиттуһугар,буКининиэһиэхэ
таһаарабын»,–диэбитэ.
Онуохатөбөтүгэрхатыылаахыарҕаттанөрүллүбүтмэнньиэстээх,

кыһылсонноохИисустахсыбыта.«БуКиһи!»–диэбитэПилатдьоҥҥо.
ТаҥараүрдүкүүлэһиттэрэуоннахарабылларИисуһукөрөн:«Кириэскэ
тиир,кириэскэтиирКинини!»–диэнүөгүлэспиттэрэ.Пилатдьоҥ-
ҥо:«Кинитуохдабуруйдааҕынбулаиликпин»,–диэбитэ.Иудейдар:
«БиһигисокуоммутбыһыытынанбуТаҥараУолунабындэнэрКиһи
өлүөхтээх!»–диэнүөгүлэспиттэрэ.Пилатбутылларыистэн,өссөор-
дуккуттаммыта.Преторияҕатөннөнкиирэн,Иисустан:«Энхантан
кэлбиккиний?»–диэныйыппыта.Иисустугудасаҥарбатаҕа.«Миэхэ
хоруйдаабаккындуу?–диэбитэПилат.–МинЭйигинкириэскэтии-
рэрда,босхолуурдабылаастаахпынбилбэккиндуо?»ОнуохаИисус:
«Эйиэхэүөһэттэнбэриллибэтэҕэбуоллар,энМинүрдүбүнэнханнык
дабылааһасуохбуолуоҥэтэ,–диэнхардарбыта.–ОнонМиигинтутан
эйиэхэбиэрбиткиһиордукулахананьыылаах».БукэнниттэнПилат
Кининихайдахбосхолуурутобуласатаабыта.
ОнонИисуһупреторияттантаһааранбаран,дьүүллүүркириэһилэти-

гэролорбута.Итиэннэиудейдарга:«БубаарэһигиЫраахтааҕыгыт!»–
диэбитэ.Иудейдар:«Ылан,кириэскэтиир!»–диэнхаһыытаспыттара.
Пилат:«ХристосдиэнааттаахИисуһухайдахгынабын?»–диэбитэ.Бука
бары:«Кининикириэскэтиир!»–дэһэтүспүттэрэ.Баһылык:«Туох
куһаҕаныКиниоҥорбутай?»–диэнөссөнэмийэныйыппыта.Онуоха
дьонсэтэрэнтуран:«Кининикириэскэтиир!»–диэнүөгүлэспиттэрэ.
Пилаттуохдатуһалаабатын,аймалҕанкүүһүрэнэрэиһэринкөрөн,
ууаҕалтаран,норуоткөрөнтурдаҕына,илиитинсууммута:«БуКыр-
дьыксытхааныгарминбуруйумсуох.Бэйэҕитбилиҥ».Онуоханоруот:
«Буруйабиһиэхэитиэннэбиһигиоҕолорбутугартүһүөхтүн!»–диэн
хардарбыта.ОнонПилаткинилэргэВаравваныбосхолообута,оттон
Иисуһутаһыйтаранбаран,кириэскэтиирдэрэбиэрбитэ.
БуойуннарИисуһуылан,өлөрөрсиргэилдьэбарбыттара.Кириэһин

сүгэн,Кини«БасУҥуоҕа»,еврейдии,«Голгофа»диэнсиргэтахсыбы-
та.Кэнниттэнүтүмэнүгүскиһибатыһаниһэрэ,дьахталларКинини
аһыйан,түөстэринкырбана-кырбана,ытаһаллара.Иисускинилэргэ
хайыһанэппитэ: «Иерусалимкыргыттара!ЭһигиМиигинаһынан
ытаһымаҥ,бэйэҕитинуоннаоҕолоргутунаһынанытаһыҥ.Оҕолонору
билбэтэх,хаһандатөрөөбөтөх,оҕоэмиийдээнкөрбөтөхдьахталлар
дьоллоохтордииркэмнэрэкэлэнэрэр».

МАТ ФЕЙ 27:20‑26; ЛУ КА 23:27‑29; ИОАНН 19:1‑14, 16‑17 
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Иисуһукириэскэтиирии

ининикыттаиккиороспуойуөлөрөилдьибиттэрэ.«БасУҥуо-
ҕа»диэнааттаахсиргэкэлэн,Иисуһууоннаоликкиороспуойу

кириэскэхамтоһоҕолообуттара:биирдэринКини–уҥаөттүгэр,аты-
нын–хаҥасөттүгэр.Иисуситикэмҥэ:«Аҕаа!Кинилэрибырастыы
гын–кинилэртугугыналларынбилбэттэр»,–диитурбута.Пилат
хаптаһыҥҥасуруксуруйтаранбаран,кириэскэсаайтарбыта.Онно
еврей,грекуонналатыынтылынан«ИисусНазорей–иудейЫраах-
тааҕыта»диэнсуруллубутэтэ.
БуойуннарИисуһуилиититтэн-атаҕыттанкириэскэхамтоһоҕолоон

баран,таҥаһынүллэстибиттэрэ,оттонхитонунтуһуттантүөрэхбы-
рахсыбыттара.Норуотонукөрөнтурбута.БаһылыктараКининикүлүү
гыммыттара:«Атыттарыбыыһыырадии,КиниолкурдукТаҥараталыы-
лааҕаХристосбуоллаҕына,Бэйэтинбыыһаннынээ».Буойуннарэмиэ
күлүүгынан,уоһугаруксууһуүҥүлүтэ-үҥүлүтэ:«ИудейЫраахтааҕыта
буоллаххына,Бэйэҕинбыыһан!»–дэһэллэрэ.Кириэскэыйаабыторос-
пуойдарыттанбиирдэстэрээмиэ:«ЭнХристосбуоллаххына,Бэйэҕин
уоннабиһигинибыыһаа!»–дии-дии,үөхсэтурбута.Иккиһэбуоллаҕына
киһитинбуойара:«Бэйэҥэмиэситинникбуруйдананбаран,Таҥараттан
куттаммаккындуо?Биһигисөпкөбуруйданан,өлөнэрэбит,оттонКини
буоллаҕынатуохдакуһаҕаныоҥорботоҕо».ОлкэннэкиниИисустан
көрдөспүтэ:«Тойонуом,Саарыстыбаҕартиийдэххинэ,миигинсанаар
дуу».Иисускиниэхэ:«Кырдьыгыэйиэхээтэбин,–диэбитэ.–Күнбүгүн
энМиигинниинырайгабуолуоҥ».Күнүсуониккичаассаҕанадойду
үрдүнэнимбалайхараҥабүрүүкээбитэ,уоннаүсчааскадиэрионнук
ыаһырантурбута.ОнтонүсчаассаҕанаИисускүүһүнмуҥунан:«Эли,
Эли!Ламасавахфани?»,олаата«Таҥарам,Таҥарам!ЭнМиигинтоҕо
хааллардыҥ?»–диэнхаһыытаабыта.Онуохасоннотутааттыгартурбут
биирбуойунсүүрэнтиийэнгуупкаҕауксуусоборторонылбытауонна
онуураҕаскаиилэнбаран,иһэрдээри,Киниуоһугардаҕайбыта.Иисус
олуксуустаниһэнбаран:«Туолла!»–диэбитэ.Уоннаулаханныксаҥата-
һааран:«Аҕаа!ТыыммынЭйиэхэтуттарабын»,–диэт,тыынабыстыбыта.
Олтүгэҥҥэхрамбыыһаиккиаҥыыхайабарбыта,сирхамсаандьиги-

һийбитэ,очуостаастархабырыттаннар,хоруоптараһыллабиэрбиттэрэ,
элбэхсибэтиэйдэртиллэнкэлбиттэрэ.Иисустиллибитигэркинилэр
эмиэхоруоптарыттантахсан,сибэтиэйкуораккакиирэнэлбэхдьоҥҥо
көстүбүттэрэ.Иисуһуманаантурбутсотникуоннадаатындьонсирхам-
саабытынуоннатуохбуолбутунбарытынкөрөн,куттанан:«Кинидьиҥ
чахчыТаҥараУолаэбит!»–дэспиттэрэ.Кэлбитдьонэмиэитинибарытын
көрөн,айманан,түөстэринкырбана-кырбана,дьиэлэригэртөннүбүттэрэ.

МАТ ФЕЙ 27:45‑49, 51‑54; ЛУ КА 23:35‑43, 46, 48;  
ИОАНН 19:19‑23, 30 
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Иисуһухарайыы

исусөлбүткүнэбээтинсээтэ.ОлиһиниудейдарПилакка
кэлэн,бусубуотаҕаулуубырааһынньыкпыт,ононсубуота

күнкириэскэөлүктуруосуохтаахдиэн,тиириллибиттэрики-
риэстэнуһултарарыгаркөрдөспүттэрэ.Баһылыккөҥүлүнылан
баран,буойуннар,тиийэн,өлбүтороспуойдарсотолорунуҥуо-
ҕунтостуохсубуттара.Иисусөлбүтүнкөрөн,сототунуҥуоҕун
тоһуппатахтара.ОлгынанбаранбиирбуойунКиниойоҕоһун
үҥүүнэнсуптуанньыбытыгарсоннобааһыттанхааннаахуу
тохтубута.ОнонбарытаСуруйууга«Киниуҥуоҕатостуосуоҕа»
(Тах сыы 12:46)уонна«Кимисуптуанньыбыттарынкөрүөхтэрэ»
(За ха рия 12:10)диэнэтиллибитинкурдукбуолбута.
БукэнниттэнПилаккасинедриончилиэнэ,Аримафеяттан

төрүттээхИосифдиэнбиллэр-көстөрбаайкиһикэлбитэ.Кини
иудейдартанкуттанарбуолан,Иисускакистээнүөрэммиткиһи
этэ.ИосифПилаттанИисуһукириэстэнустарыкөҥүллүүрүгэр
көрдөспүтэ,онуПилаткөҥүллээбитэ.
Синедрионөссөбииратынчилиэнэ,урутИисускатүүнкэлэн

барбытНикодимэмиэкэлбитэ.Киниулаханиһиттэргэүчүгэй
сыттаахкүндүарыыныаҕалбыта.ИккиэниудейүгэһинэнИису-
һуоларыынансотонбаран,таҥаскасуулаабыттара.Кинини
кириэскэтиирбитсирдэригэрсаадбаара,онноөлбүткиһини
харайаргаанаанбэртсоторутааҕытасуоруллубутсаҥахаспах
турара.ИосифтаахНикодимИисуһуонноуганбаран,хаспах
аанынтааһынанбүөлэтэнкэбиспиттэрэ.
СубуотакүнТаҥараүрдүкүүлэһиттэрэуоннафарисейдарПи-

латбаһылыккакэлэн,Иисустуһунан:«Тойоммут!Биһигибили
албынньыттыыннаахсылдьан„үскүнүнэнтиллиэҕим“диэби-
тинөйдөөнкэллибит.Аныүөрэнээччилэрэтүүнкэлэнуоран
ыланбаран,норуоккатилиннэдиэнкэпсиэхтэринсөп,ононүс
хонугатуолуордиэри,хоруобуманатаргабирикээстээ.Кэнники
албынабастакытынааҕарөссөкуһаҕанбуолуо»,–диэбиттэрэ.
Баһылыккөҥүлүныланбаран,хаспахтаһыгарманабылту-

руорбуттара,аанынбуоллаҕынахамбэчээттээнкэбиспиттэрэ.

МАТ ФЕЙ 27:57‑66; ИОАНН 19:31‑42 
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ХристосТиллиитэ

убуотаааһыытасүдүкүүстээхсирхамсааһынабуолбута:
халлаантанАйыыТойонаанньалатүһэн,хаспахаантааһын

халбарыппыта.Аанньалдьүһүнэчаҕылҕанкурдуга,таҥаһахаар
маҥанэтэ.Хаспаҕыманаантурбутхарабылларкутталларыттан
титирэстэһэтүһээт,өлбүттүүтаалбыттара.Кэлин,өйдөнөнба-
ран,куораккасүүрэнтиийэн,туохбуолбутунбарытынТаҥара
үрдүкүүлэһиттэригэркэпсээнбиэрбиттэрэ.Анарааҥҥылараҕа
баһылыктарыкыттасүбэлэһэнбаран,харабылларгаэлбэххар-
чыныбиэрбиттэрэ:«Эһигидьоҥҥо:„Түүн,утуйасыттахпытына,
үөрэнээччилэрэкэлэннэр,Кининиуоранылбыттар“,–диэн
кэпсээҥ.Оттонсурахбаһылыккатиийдэҕинэ,биһигикинини
тылбытыгаркиллэриэхпит,ононэһигинимоһуоктатыахпытсуо-
ҕа».Буойуннар,харчыныыланбаран,Таҥараүрдүкүүлэһиттэрэ
кинилэрихайдахкикпиттэринкурдук,быһыыламмыттара.
ОлкүнсарсыардаэрдэМарияМагдалина,ИаковийэтэМария

уоннаСаломиябуоланнар,Иисуһуүчүгэйсыттаахарыынаноҕу-
нуохтаары,саадка,Кинихараллыбытхаспаҕарбарбыттара.Аара
бэйэлэриниккиардыларыгар:«Хаспахаантааһынбиһиэхэким
сыҕарытанбиэриэй?»–диэнкэпсэтэиспиттэрэ.Арайчугаһаан
баранкөрбүттэрэ,таастарасыҕарытыллантурара.Ол,дьиҥэр,
сүүнэулахантаасэтэ.Онтониһирдьэкиирэннэр,үрүҥтаҥастаах
аанньалыкөрөн,уолуйакуттаммыттара.Аанньалкинилэргэ:
«Куттанымаҥ!–диэбитэ.–ЭһигикириэскэтиириллибитИисуһу
көрдүүргүтүнминбилэбин.Киниманнасуох–Бэйэтээһиэхэ
эппитинкурдук,тиллибитэ.АйыыТойонусытыарбытсирдэрэ
бубаар.Үөрэнээччилэригэр,түргэнникбаран,Кинитиллибитин
уоннабарыларынГалилеяҕакэтэһэринтуһунанэтиҥ».
Дьахталлархаспахтантахсан,эмиэдаолусүөрэн,эмиэдана-

һаакуттанан,үөрэнээччилэргэХристостиллибитиниһитиннэрэ
сүүрбүттэрэ.

МАТ ФЕЙ 28:1‑8, 11‑15; МАРК 16:1‑7, 9; ЛУ КА 24:1‑7 
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Иисустыыннаах!

ьахталларИисустиллибитинтуһунанкэпсээри,үөрэ-
нээччилэргэбаранистэхтэринэ,аарасуолгаАйыыТойон

Бэйэтинэнбаарбуолатүспүтэуонна:«Эһиэхээйэбуоллун!»–
диэбитэ.КинилэрИисуһукөрөнолусүөрэн,чугаһаанкэлэн
Киниэхэсүгүрүйбүттэрэ.ОнуохаИисусэппитэ:«Куттанымаҥ!
Бырааттарбарбаранэтиҥ,Галилеяҕатиийдиннэр.Миигинон-
нокөрүөхтэрэ».
Дьахталларуонбиирүөрэнээччигэкэлэн,тиллибитИисуһу

көрбүттэринтуһунанкэпсээбиттэрэда,үөрэнээччилэркинилэри
итэҕэйбэтэхтэрэ.
Олдабуоллар,ПетрдаахИоаннсүүрүүнэнхаспаххабарбытта-

ра.Иоаннордукбыһыйбуолан,хоруопкауруттиийбитэ.Кини
хаспахиһинөҥөйөн,Иисуһусуулаабыттаҥастарасытарынкөр-
бүтэ,оттонсирэйинсаппытбылаастаратуспасытара.Дьэонуоха
Иоаннхаспаххакиирэн,итинибарытынэтхараҕынанкөрөн,
АйыыТойондьиҥчахчытиллибитинитэҕэйбитэ.

МАТ ФЕЙ 28:8‑10; ЛУ КА 24:9‑12; ИОАНН 20:3‑8 
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ИисусЕммаускабараниһэр
үөрэнээччилэригэркөстөр

лкүнИисусиккиүөрэнээччитэИерусалимтанчугасбаар
Еммаусдиэндэриэбинэҕэбарбыттара.Аарасуолгабукэлин

буолбуттүбэлтэлэрикэпсэтэиспиттэрэ.Онуырыҥалыыистэхтэ-
ринэ,арайИисусБэйэтинэнкэлэнкинилэрикыттааргыстаһан
барбыта,олэрээриүөрэнээччилэрэКининибилбэтэхтэрэ.
Иисусүөрэнээччилэриттэн:«Эһигибутуохтуһунанкэпсэтэр

буолаҕыт,туохтанманныксанаарҕаатыгыт?»–диэныйыппыта.
Онуохабиирдэстэрэ,Клеопадиэнааттаахкиһи:«Букүннэргэ
туохбуолбутунИерусалимҥакэлбитдьонтонЭнэрэбилбэккэ
сылдьаҕынбыһыылаах»,–диэнхардарбыта.«Олтугу?»–диэн
ыйыппытаИисус.Үөрэнээччилэр: «НазаретИисуһунтуһунан
этэбит,–диэбиттэрэ.–Кинитылынанда,дьайыытынандаТа-
ҥараҕауоннабардьоҥҥокыаҕынбиллэрбитПророкэтэ.Ону
Таҥараүрдүкүүлэһиттэрэуоннатойоттортутанылан,өлөрөргө
ууранкириэскэтиирбиттэрэ.Биһигибуоллаҕына,КиниИзраи-
лыбосхолуохтаахдиэн,эрэнэсаныырбыт!Итибүгүнхайыы-үйэ
үһүскүнэ.Олгынанбаранбүгүнсорохдьахталларбытбиһигини
соһуттулар:сарсыардаэрдэхоруобартиийэсылдьан,Кининибул-
батахтар.Онтонтөннөнкэлэн,онноаанньалларыкөрбүттэрин
кэпсээтилэр.АанньалларКининитыыннаахдиэбиттэр.Сорох-
торбутэмиэхоруопкабарасылдьыбыттара,барытаитидьахтал-
ларэппиттэринкурдукүһү.Бэйэтинбуоллаҕынакөрбөтөхтөр».
Маныистэнбаран,Иисускинилэргэ:«Толкуйадасуохдьоҥҥут,
пророктарэппиттэринитэҕэйэргитэһиэхэдьэыараханбуолар
эбит!–диэбитэ.–Христоситикурдукэрэйи-буруйукөрөнбаран,
килбиэнигэркиириэхтээхэтэбуолбатахдуо?»ИтиэннэМоисейтан
уоннабарыпророктартансаҕалаан,СуруйууларгаКинитуһунан
этиллибитибарытынбыһааранбарбыта.
Тиийиэхтээхдэриэбинэлэригэрчугаһааниһэн,үөрэнээччилэр

аргыстарыттан:«Күммүткиэһэрдэ,ононбиһигиникыттаманна
хаал»,–диэнкөрдөспүттэрэ.ОнонИисускинилэрикыттадьиэҕэ
киирсибитэ.Онтонкиэһээҥҥиаһылыктарынаһаарыолорбутта-
рыгаркилиэбиыланалҕаанбаран,эмтитутанкинилэргэбиэр-
битэ.Дьэонуохаэрэкинилэрхарахтарааһылларгадылыгынан,
Кининибилбиттэрэ,олэрээриИисускөстүбэтбуоланхаалбыта.
Үөрэнээччилэрэ:«Оо,олиһинда,Киниаарасуолгабиһиэхэкэп-
сии,Суруйуунубыһаараистэҕинэ,сүрэхпититинникөрүкүйбүт
эбитбуолбаат!»–дэһиспиттэрэ.

ЛУ КА 24:13‑32 
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Иисусатынүөрэнээччилэригэркөстөр

ммаускабараниһэнИисуһукөрсүбүтүөрэнээччилэрсонно
тутаИерусалимҥатөннүбүттэрэ.Онноуонбиирапостол

уоннаатынүөрэнээччилэртүмсэнолорордьиэлэригэртиийэн,
аарасуолгатуохбуолбутунуоннаИисуһу,кинилэргэкилиэп
биэрэтурдаҕына,билбиттэринкэпсээбиттэрэ.
Ититуһунанкэпсэтэолордохторуна,Иисускинилэрорто-

лоругарБэйэтинэнбаарбуолатүһээт:«Эһиэхээйэбуоллун!»–
диэбитэ.Үөрэнээччилэр,тыыныкөрдүбүтдиисанаан,уолуйан
хаалбыттара.ОлэрээриИисус:«Тоҕокуттанаҕыт,тоҕосаарбах-
тыысаныыгыт?–диэбитэ.–Илиибин-атахпындакөрүҥ:тыын
этэ-сиинэ,уҥуоҕасуох,оттонМинхайдахпыный?»Инньэдиэн
баран,кинилэргэбаасчэрдээхилиитин,атаҕынкөрдөрбүтэ.Үөр-
бүттэрэбэрдиттэнитэҕэйбэккэ,бэркиһиитурдахтарына,Иисус:
«Маннатуохэмэастааххытдуо?»–диэныйыппыта.Үтүллүбүт
балыккырбаһауоннамүөтбаарыныланбиэрбиттэрин,көрөн
турдахтарына,сиэнкэбиспитэ.
ОнтонИисусэппитэ:«Минөссөэһигиникыттасылдьан,Мин

туспунанМоисейсокуонугар,пророктаргауоннапсаломнарга
суруллубуттуолуохтаахдиэнэппитимбутуолла.Суруйуугаэтил-
либитинэн,Христосэрэйи-буруйукөрөнөлөнбаран,үһүскүнү-
гэртиллиэхтээхэтэ.Иерусалимтансаҕалаан,аньыыны-хараны
бырастыыгыннарарга,аньыыныбилинэнТаҥараҕаэргиллэргэ
барыомуктарыКиниаатынанүөрэтиллиэхтээх.Маныахабары-
тыгарэһигитуоһубуолаҕыт.МинэһиэхэАҕамбиэриэхбуолан
эрэннэрбитиныытыаҕым,ононүөһэттэнкүүсылыаххытыгар
диэри,эһигиИерусалимтанханнадабарымаҥ».

ЛУ КА 24:33‑49 
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«ЭнМиигинтаптыыгындуо?»

укэнниттэнТиллибитАйыыТойонүөрэнээччилэригэр
аныТивериадамуоратынкытылыгар,Галилеяҕа,көстүбүтэ.

ОнноСимонПетр,ИгирэАҥаарадиэнааттаахФома,Галилея
КанатыттансылдьарНафанаил,Зеведейуолаттарауоннаөссө
иккиатынүөрэнээччибарыбииргэсылдьыбыттара.СимонПетр
«минбалыктыыбарабын»диэбитигэр,үөрэнээччилэрэмиэки-
ниникыттабарсаргабыһаарыммыттара.Оҥочолоругаролорон
кытылтантэйиччиустубуттарада,олтүүнтугудаылбатахтара.
ОнтонсарсыардабуолуутакытылгаИисустурарынкөрбүттэрэ

гынанбаран,буКинидиэнбилбэтэхтэрэ.Иисускинилэртэн:«Оҕо-
лоор,туохэмэаһылыктааххытдуо?»–диэныйыппыта.«Суох»,–
дэспиттэрэ.Иисус:«Илимҥитиноҥочоҕутуҥаөттүгэртүһэриҥ,
оччоҕотутуоҕа»,–диэбитэ.Илимнэринтүһэрбиттэригэркиһи
араарбатэлбэхбалыгаиҥнибитэ.ОнуохаИисустаптыырүөрэнэ-
эччитэПетрга:«ИтиАйыыТойон!»–диэнэппитэ.Маныистээт,
СимонПетруугаыстананкэбиспитэуоннакытылгахарбаантиий-
битэ.Атынүөрэнээччилэрилимнээхбалыктарынсосторбутунан
оҥочононустанкэлбиттэрэ,кинилэркытылтанолохчугассыл-
дьаллара.Кытылгатахсан,чохкүөдьүтүллэнуототтуллубутун,ку-
луһункытыытыгарүтүллүбүтбалык,килиэпсытарынкөрбүттэрэ.
БуИисустиллэнбаранүөрэнээччилэригэрүһүскөстүүтээтэ.
Эбиэттииолордохторуна,ИисусСимонПетргаэппитэ:«Си-

мон,Ионауола,ЭнМиигинкинилэрдээҕэрордуктаптыыгын
дуо?»ПетрКиниэхэ:«Оннук,АйыыТойон!МинЭйигинтап-
тыырбынЭнбилэҕин»,–диэнхардарбыта.ОнуохаИисус:«Мин
барааннарбынманаа»,–диэбитэ.Онтониккиһиныйыппыта:
«ИонауолаСимон,энМиигинтаптыыгындуо?»ПетрКиниэхэ
эппитэ: «Оннук,АйыыТойон!МинЭйигинтаптыырбынЭн
билэҕин».Иисусэмиэ:«Минбарааннарбынманаа»,–диэби-
тэ.ОнтонАйыыТойонүсүһүн:«ИонауолаСимон,энМиигин
таптыыгындуо?»–диэныйыппыта.Киниүсүһүн«ЭнМиигин
таптыыгындуо?»диэбититтэнсанньыйан,Петрэппитэ:«Айыы
Тойон,Энбарытынбилэҕин.МинЭйигинтаптыырбынЭнби-
лэҕин».Иисускиниэхэ:«Минбарааннарбынманаа»,–диэбитэ.
ПетрИисустанүстэаккаастаммытынкурдук,аныбилигин

Кининитаптыырынүстэбилиммитэ.АйыыТойон«Минбараан-
нарбынманаа»диэнПетргауоннаатынүөрэнээччилэргээтиитэ
«Миигинитэҕэйэрдьонтуһугаркыһаллыҥ»диэнсуолталааҕа.

ИОАНН 21:1‑17 
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ИисусХристосХаллааҥҥатахсыыта

иллибитХристосөссөтүөртуонхонукустатаүөрэнээччи-
лэригэркөстөн,ТаҥараСаарыстыбатынтуһунанкэпсээ-

битэ.Дьэонтонбиирдэбарыларынтүмэнбаран,эппитэ:
Иерусалимтанханнадабарымаҥ,Миигиттэнистибикки-
тин–Аҕамэрэннэрбитин–кэтэһиҥ.Иоаннуунансүрэх-
тиирэ,оттонэһигибукэннэаҕыйаххонугунанСибэтиэй
Тыынынансүрэхтэниэххит.
ЭһиэхэүөһэттэнСибэтиэйТыынтүстэҕинэ,эһигикүүс
ылыаххытуоннаИерусалимҥада,бүтүнИудеяҕа,Самарияҕа
да–сирбарыуһугартиийэМинкэрэһиттэримбуолуоххут.

ИисусХристосманыэтэнбаран,барыкөрөнтурдахтарына,
уламүөһэтахсанбарбытауоннабылыккакуустаран,көстүбэт
буолбута.Баранэрэрсиринбатыһахаллааныодуулаантурдах-
тарына,эмискэкинилэриннилэригэрмаҥантаҥастаахикки
киһибаарбуолатүспүтэ.«Галилеядьоно!–диэбиттэрэкини-
лэр.–Тоҕохаллааныодуулаантураҕыт?Эһигиттэнхаллааҥҥа
тахсыбытИисусэһигиттэнхайдахбаранэрэринкөрөҕүтда,ол
курдукэмиэКиниэһиэхээргиллэнкэлиэҕэ».

АПОС ТОЛ ЛАР ДЬА ЙЫЫ ЛА РА 1:3‑11 
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«Суол,Кырдьыкуоннаолох»
йыыТойонИисусХристоссиргэүссылкэриҥэ,кириэскэ
тиириллэнөлүөрдиэри,сулууспалаабыта.АйыыТойонЕван-

гелиены,олаатабыыһаныыуоннаТаҥараСаарыстыбатынтуһунан
ҮөрүүлээхИлдьити,иһитиннэрэрэ.Киниолусулахансуолталаах
сорохэтиилэрэманныктар:

Минсуол,кырдьыкуоннаолохбуолабын;АҕабарМиигинэн
эрэкэлиэххэсөп,онтонатынсуолсуох(Иоанн 14:6). 
МинөлүүттэнТилиннэрээччиуоннаОлоҕуБиэрээччибуолабын;
Миигинитэҕэйэркиһиөлбүтүндаиһин,тиллиэҕэ(Иоанн 11:25). 
Будойдуга баарымтухары,Минбу дойду сырдыгынабын
(Иоанн 9:5). 
Минолохкилиэбинэбин.Миэхэкэлэркиһиаччыктыасуоҕа,
Миигинитэҕэйэркиһихаһандаутатыасуоҕа(Иоанн 6:35). 
КиһиУолаөлбүтү-сүппүтүбулан,быыһаарыкэлбитэ(Лу ка 19:10). 
Туох-ханныкиннинэТаҥараСаарыстыбатыгар,киникырдьы-
гардьулуһуҥ(Мат фей 6:33). 
Минэһиэхээйэнихаалларабын,Бэйэмэйэбинэһиэхэбиэрэбин;
Минбудойдубиэрэриттэнатынныкбиэрэбин.Эһигидьикси-
ниэ,дьулайыасуохтааххыт(Иоанн 14:27). 
КэлиҥМиэхээрэйикөрбүттэр,ыарсүгэһэргэбаттаппыттарбука
бары–Минэһигиниуоскутуом.Минбурҕалдьыбыныланкэ-
тиҥ,өһүөмньүтэсуох,көрсүөбуоларгаМиигиттэнүөрэниҥ;Мин
өһүөмньүтэсуохпун,сымнаҕассүрэхтээхпин,ононэһигидууһа-
ҕытыгаруоскулаҥыбулуоххут.Минкэтэрдэрбурҕалдьымчэп-
чэки,Минсүктэрэрсүгэһэримыараханасуох(Мат фей 11:28‑30). 
Минэтэртылбынистэр,МиигинЫыппытыитэҕэйэркиһиба-
рамматолохтоох;киниөлөрөлүүттэнтуораанбарамматолоххо
киирбитбуолан,дьүүлгэтурбат(Иоанн 5:24). 
ТаҥараУолунитэҕэйэркиһибарамматолохтоох,оттонитэҕэй-
бэткиһиолоҕукөрбөт:Таҥарауора-кылынакиниттэнараҕыа
суоҕа(Иоанн 3:36). 
КимМиигинбатыһыанбаҕарар–бэйэҕиттэнаккаастануонна
кириэскинсүгэнМиигинбатыс(Лу ка 9:23). 
Өскөтүнкиһибүтүнаандойдунубаһылаанбаранбэйэтэөллөҕү-
нээбэтэрбэйэтигэркуһаҕаныоҥоһуннаҕына,олбаһылаабыта
киниэхэтуохтуһалаахбуолуой?(Лу ка 9:25). 
Миигинитэҕэйэриндьониннигэраһаҕастыкбилиммиткиһини
МинэмиэХаллааннааҕыАҕаминнигэрбилиниэм;Миигиттэн
дьониннигэраккаастаммыткиһиттэнМинэмиэХаллааннааҕы
Аҕаминнигэраккаастаныам(Мат фей 10:32‑33). 
Сир-халлаансуоласуохсимэлийиэҕэ,оттонМинтылымхаһан
дасимэлийиэсуоҕа(Лу ка 21:33). 
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АпостолларДьайыылара

аныахадиэрибиһигиАйыыТойонИисусХристосхал-
лааҥҥатахсыаниннинэбуолбуттүбэлтэлэртустарынан

кэпсэтэнкэллибит.ОлорбарыМатфей,Марк,ЛукауоннаИоанн
таҥаноҥорбутЕвангелиеларыгарсуруллубуттар.
СаҥаКэсТылбэһискинигэтэ«АпостолларДьайыылара»

диэнааттанар.БукинигэҕэХристосүөрэҕэоччотооҕуРимим-
периятынуобаластарыгархайдахтарҕананбарбытынтуһунан
кэпсэнэр.«АпостолларДьайыыларыгар»,сүнньүнэн,Петруонна
Павелапостолларсулууспалааһыннара,чуолаанПавелапос-
толатыномуктарортолоругармиссионердаабытүлэтэ-хамнаһа
сырдатыллар.
АпостолларДьайыыларынааҕаолорон,биһигиАйыыТойон

ИисусХристосГолгофакириэһигэрөлөн,бардьонубыыһаа-
бытынтуһунанТаҥараилдьиттылаатыномуктарортолоругар
эмиэтэнийэн-тарҕананбарбытынкөрөбүт.
ЛукаттанЕвангелиеныуонна«АпостолларДьайыыларын»

биирааптар–евангелистЛукасуруйбутадиэнсабаҕалыыллар.
Буиккикинигэ,Христостөрүөҕүттэналтауончасылааспытын
кэннэ,суруллубут.«АпостолларДьайыыларыгар»Евангелиеҕа
кэпсэммитбыһыы-майгысалгыысайдыытаХристостиллиэҕит-
тэн60-ссылларсаҥаларыгардиэриойууланар.Бухристианство
саҥатарҕананбарыытынисторията.
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СибэтиэйТыынтүһүүтэ

өрэнээччилэрЕлеонтан,Христосхаллааҥҥатахсыбыт
хайатыттан,Иерусалимҥатөннөнкэлэн,өрүү түмсэр

дьиэлэринүөһээҥҥихоһугаркиирэнТаҥараҕаүҥпүттэрэ.Он-
нокинилэрикыттадьахталларэмиэ,олиһигэрМария,Иисус
ХристосИйэтэ,бааллара.ҮөрэнээччилэрИудаоннугарМатфий
диэнааттаахатынуониккисапостолыталбыттара.
ПаасхакэнниттэнбиэсуонхононбаранбэлиэтэнэрБиэсуонус

күнбырааһынньыгарбарыэмиэбиирсанаанантүмсүбүттэрэ.Ол
кэмҥээмискэхаллаантанкүүстээхтыалсирилээнтүһэнэрэрин
санатартыасиһиллээт,кинилэрбаардьиэлэриниһинтолорон
кэбиспитэ.Онтонуоттөлөнүгэрмаарынныырсарбынньахтар
түһэн,арахсыһанкиһи-киһиаайытохтообуттара.Онуохабары,
СибэтиэйТыынкиирэн,урутбилбэтомуктарынтылынанса-
ҥаранбарбыттара.
ОлсаҕанаИерусалимҥаараасдойдуттанкэлбиттаҥараһыт

иудейдарбааллара.Тыаһыистэн,киһибөҕөтөүмүөрүспүтэ.
Хасбиирдиикиһииһиттэҕинэ,апостолларкинилэртөрөөбүт
тылларынансаҥараллара,барыонтонсоһуйанаймаласпыттара.
Ононсөҕөн-махтайан,бэйэ-бэйэлэриттэн:«БуГалилеядьоно
этилэрбуолбатдуо?Оччоҕокинилэрхайдахбиһигитөрөөбүт
тылбытынансаҥаралларый?–диэныйыталлара.–Таҥараулуу
дьайыыларынтуһунанбиһигитылбытынанкэпсииллэрдии!»
Барыбэркиһээн:«Буаататугуй?»–дииллэрэ.Оттонсорохторо

эҕэлээхтик:«Минньигэсарыгынытотоиспиттэрээ»,–дэһис-
питтэрэ.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 1:12‑26; 2:1‑13 
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Петртылэтиитэ

етруонбиирапостолыкыттаноруотиннигэртуран,бары
истэллэринкурдукдоргуччуэппитэ:«Иудеядьоно,Иеруса-

лимолохтоохторобукабары!Бутуохбуолбутунбилиэххитинбаҕарар
буоллаххытына,минэтэрбинболҕойонистиҥ.Эһигисаныыргыт
курдук,кинилэрбаччасарсыардаттанитирэсылдьарбуолбатахтар,
букөрөргүтүнбарытынхаһанэрэИоильпророкөтөкөрөнманнык
этэнтурар:„Бутиһэхкүннэргэбуолуоҕа,диирАйыыТаҥара,Мин
киһиаймаххаТыыммыныыттахпына,эһигиуолаттаргыт-кыргыт-
таргытМинэтэрбинтиэрдиэхтэрэ,уолаттаргыткөрүүкөрүөхтэрэ,
кырдьаҕастаргытдириҥсуолталаахтүүллэритүһүөхтэрэ.МинТыым-
мынкулуттарбар–эрдьоҥҥо,дьахталларгадаҕаны–ыыттахпына,
кинилэрбардьоҥҥоМинэтэртылбынтиэрдиэхтэрэ.Дьэ,очччоҕо
АйыыТойонуаатынааттааныҥырбыткиһибарытабыыһаныа“.
Израильдьоно!Буэтэрбинболҕойонистиҥ:бэйэҕитбилэргит

курдук,ТаҥараэһигикөрөргүтүгэрИисускаулуудьайыылары,
дьиктилэри, араасуратыбэлиэсуолларыоҥорторон,Кинини
туоһулаантурар.Таҥараэрдэттэнанааноҥкуллаабытынкурдук,
КининиэһиэхэтутанбиэрбиттэринэһигиТаҥараныбилбэтомук-
таргабиэрэн,кириэскэхамхараҕалатанөлөртөрбүккүт.Олэрээри
Таҥараөлөрөлүүбохсубутунүрэйэн,Кининитилиннэрбитэ:өлүү
Кининихайдахдабохсонкэбиһэркыаҕасуоҕа.
ДьэононТаҥараИисуһутилиннэрбитинбиһигибукабарытуо-

һулуубут.Иисусүөһэ,АйыыТаҥарауҥаөттүгэр,ылыллан,Аҕата
эрэннэрбитСибэтиэйТыынынылан,буэһигисибилигинкөр-
бүккүтүн-истибиккитиноҥортордо.Онон,Израильдьоно,эһиги
биирибигэтикөйдүөхтустааххыт:Иисуһу,эһигикириэскэтиирэн
өлөрбүккүтүн,ТаҥараАйыыТойонуоннаБыыһааччыгыммыта».
Маныистибиттэрбукабарысүрэхтэригэрыттаран,Петртануонна

атынапостоллартан:«Бырааттарбыт,оччоҕобиһигихайыыбытый?»–
диэныйыппыттара.Петркинилэргээппитэ:«Аньыыгытынбилинэн,
Таҥараҕаэргиллиҥ.Хасбиирдиибэйэҕитаньыыгытын-буруйгу-
тунбырастыыгыннаттарартуһугарИисусХристосаатыгарсүрэх-
тэниҥ,оччоҕоэһигиСибэтиэйТыынбэлэҕинылыаххыт.Таҥара
тугуэрэннэрбитээһиэхэ,эһигиоҕолоргутугарда,ыраахсылдьар
дадьоҥҥо–АйыыТойонТаҥарабытыҥырбытдьонугар–бука
барыгытыгарананар».
ОнонПетртылынулгумнукылыммытдьонсүрэхтэнэн,олкүн

барытаүстыһыынчакэриҥэитэҕэйээччиэбиллибитэ.АйыыТойон
күнтэнкүнбыыһанааччыларахсааннарын–БэйэтинЦерковын
(ТаҥараДьиэтин),олаатаИисусХристостолуйанылбытдьонун
түмсүүтүн–эбэниспитэ.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 2:14‑47 
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Босхоҥуүтүөрдүү

иирдэПетрдаахИоанниккиэнхрамҥакүнүскүүҥүүгэбаран
испиттэрэ.Храм«Кэрэ»диэнааттанаролбуорунаанынатты-

гартөрүөҕүттэнбосхоҥкиһиолороро.Кининикүнаайыкөтөҕөн
аҕалан,ааҥҥаолордонкэбиһэллэрэ,онноолоронбукиһихрамҥа
киирэрдьонтонумналыыра.ПетрдаахИоаннкиирэнэрэллэрин
көрөн,киһиэмиэытыһынтоһуйбута.
Онуохаиккиэнбосхоҥуболҕомтолоохтуккөрөнбаран:«Биһи-

гиникөрэрэ»,–диэбиттэрэ.Умнаһыттугуэрэбиэриэхтэрэдии
санаан,ыйытардыыөрөкөрөтүспүтүгэр,Петрэппитэ:«Миэхэүрүҥ
да,кыһылдакөмүһүмсуох,олгынанбарантуохбаардаахпыттан
биэрэбин:ИисусХристосаатынанэтэбин:туранхаамп!»Итиэннэ
олороркиһиниуҥаилиититтэнөрөтардыбыта.Соннобосхоҥки-
һи,уллуҥахтара,иккитобугунсүһүөҕэбөҕөргүүохсон,тирэхтэнэ
түспүтэуоннаойонтуранхаампытынанбарбыта.ҮөрүүтүттэнТа-
ҥараныайхаллыы-айхаллыы,апостолларкэннилэриттэнхрамҥа
дьиэрэҥкэйдээнкиирбитэ.АаҥҥаолорбутбосхоҥкиһиТаҥараны
айхаллаабытынанхааманкиирбитинкөрөөт,оннобаардьонбары
соһуйанхаалбыттара.
ҮтүөрбүткиһиПетрдаахИоанныбатыһасылдьарбуолан,баар

дьонбарытакинилэргэхрамколоннадатыгарсабасырсанкэлбитэ.
Онукөрөн,Петрмустубутдьоҥҥоэппитэ:«Израильдьоно!Тоҕо
дьиктиргиигит?Биһигитуохэрэбэйэбиткыахпытынан-үтүөбүтү-
нэнкининиүтүөрдүбүппүтүгэрдылы,биһигинитоҕоодуулаһаҕыт?
АҕаларбытТаҥаралараУолун,эһигитаҥнарбыт,Пилатбосхолуон
баҕарбытынүрдүнэн,киэрхайыспытИисускутун,албанаатырпыта.
ЭһигиОлохБаһылыгынөлөрбүккүт,олгынанбаран,ТаҥараКини-
ниөлүүттэнтилиннэрбитэ.Кинитиллибитинтуоһуларабубиһиги
турабыт.Эһигибукабарыкөрөр,бэркэбилэркиһигитинИисусаата,
Кинибиэрбититэҕэлэсибилигин,барыкөрөнтурдаххытына,үтүөр-
тэ.Олэрээри,бырааттарым,эһиги,тойотторгуткурдук,эмиэбилбэт
буолаҥҥыт,итинникбыһыыламмыккытынминөйдүүбүн.Христос
эрэйи-буруйукөрүөхтээҕинтуһунанТаҥараэрдэттэнБэйэтинбары
пророктарынанэтиттэрбитэитикурдуктуолбута.
Ононаньыыгыт-хараҕытсотулларынтуһугар,аньыыгытынбили-

нэн,АйыыТойоҥҥоэргиллиҥ,оччоҕоАйыыТойонэһиэхэбиэрэр
уоскулаҥкэмэкэллэҕинэ,КиниэһиэхэанаабытИисусХристоһун
ыытыаҕа.Таҥарабылыр-былыргыттансибэтиэйпророктарынан
этиттэрбиткэмэкэлиэрдиэри,Христосхаллааҥҥасылдьыахтаах.
Таҥара,УолунИисуһутилиннэрэнбаран,эһигинихасбиирдиигитин
аньыыттан-хараттанкиэрхайыһыннаран,үтүөалгыскатиксэрээри,
Кининибастакынанэһиэхэыыппыта».

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 2:14 – 3:26 
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ПетрдаахИоанныхаайыыгаугаллар

етрэтиитинистибитуоннабосхоҥүтүөрбүтүнкөрбүтдьон-
тонолкүнбиэстыһыынчакэриҥэкиһиИисусХристоһу

итэҕэйбитэ.Петртылэтиититтэнкыыһыран,Таҥараүлэһиттэрэ
уоннабаһылыктарПетрдаахИоаннытуттаранхаайыыгабырахтар-
быттара.СарсыныгарИерусалимҥаиудейтойотторо,аҕабаһылык-
тар,сокуонньуттаруоннаТаҥараүрдүкүүлэһиттэрэмустубуттара.
Кинилэрапостолларыаҕалтаран,синедриониннигэртуруоранба-
ран:«Туохкүүһүнэн,кимаатынанэһигибудьиктиниоҥордугут?»–
диэныйыппыттара.ОнуохаПетрСибэтиэйТыынынанөрөкөтөҕүл-
лэн,эппитэ:«Норуотсалайааччылара,Израильаҕабаһылыктара!
Өскөтүнэһигибүгүнбиһигиттэнбосхоҥкиһиэхэоҥорбутүтүөбүт
туһунантуоһулаһар,букиһихайдахүтүөрэнхаалбытыныйыталаһар
эбитбуоллаххытына,эһигида,Израильноруотадабарыбиллэххит
буоллун:эһигикириэскэтиирэнөлөрбүтКиһигит,Таҥаратилин-
нэрбитИисусХристоһун,аатабукиһиниүтүөрдэн,киниэһигиин-
нигитигэрбилигинчэгиэн-чэбдиктурар.Иисус–эһигитутааччы-
ларсирбиккитүрдүнэн,муннуктутарбуолбутТаас,Киниттэнатын
биһигиникимдабыыһыыркыаҕасуох,Киниаатыттануратыби-
һигибыыһанарбытыгарбэриллибитатынаатбукүнсиригэрсуох».
ПетрдаахИоаннхорсуннарынкөрөнуоннакинилэрүөрэҕэ

суохборостуойдьонбуолалларынбилэнбаран,аҕабаһылык-
тардьиибэргиисанаабыттара.Онтонбэртсоторубудьонурут
Иисуһукыттабииргэсылдьыбыттарынбилбиттэрэ.Үтүөрдүбүт
киһилэрэбуоллаҕынакинилэраттыларыгарсэргэстэһэтурара,
ононсинедриончилиэннэрэтугудаутарыэтэркыахтарасуоҕа.
Ононапостолларысинедрионтантахсатүһэллэригэрдьаһайанба-
ран,Таҥараүрдүкүүлэһиттэрэуоннааҕабаһылыктар:«Будьону
хайдахгынабыт?–диэнсүбэлэспиттэрэ.–Илэ-чахчыдьиктини
оҥорбуттарынИерусалимолохтоохторобукабарыбилэллэр,ону
мэлдьэһэркыахпытсуох.Ононсураҕы-садьыгыноруоккасал-
гыытэниппэттуһугар,Иисусаатынкимиэхэдаааттаамаҥдиэн
сэрэтэн,букатынбобонкэбиһиэххэ».
Апостолларыыҥыранылан,аныИисусаатынтөрүтааттаабакка,

им-дьимсылдьыҥдиэнкытаанахтыкбуойбуттара.ПетрдаахИоанн
эппиттэрэ:«Бэйэҕитсанаанкөрүҥ,Таҥаратааҕарэһигиниордук
истэрбитТаҥараиннигэртөһөсөптөөхбуолуонсөбүй?Биһиги
тугукөрбүппүтүн-истибиппитинкэпсээбэккэсылдьаркыахпыт
суох».КинилэроҥорбутдьиктилэринкөрөнбардьонТаҥараны
айхаллыырбуолан,сүбэкыттыылаахтараапостоллары,саанан
баран,ыытанкэбиспиттэрэ.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 4:1‑21 
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Итэҕэлиһинаанбастакынан
муҥукөрөнөлбүтСтефан

постолларэтиикиллэриилэринэн,түмсүүдьадаҥылар,
кыһалҕалаахтартустарыгаруратыкыһамньынысаҥа

талыллыбытсэттэдиакоҥҥа,көмөлөһөөччүгэ,сүктэрбитэ.Бас-
такыдиаконынанСибэтиэйТыынытолоруылыммыткүүстээх
итэҕэллээхкиһиСтефанбуолбута.Кининоруоккауһулуччулаах
дьиктилэри,сөҕүмэрбэлиэлэрикөрдөрбүтэ.Христоситэҕэлин
утарсааччыларолиһинСтефаныабааһыкөрөллөрө,кинини
кыттамөккүһэллэрэда,кинимуударайөйүнхайдахдабаһыйар
кыахтарасуоҕа,СтефантугуэтэринкиниэхэСибэтиэйТыын
Бэйэтинэнүөрэтэрэ.Ононсоруйанхасдакиһиникигэн,Мои-
сейыуоннаТаҥараныхолуннарардэппиттэрэитиэннэноруоту
утарытуруоранбаран,Стефанытутанылан,синедриоҥҥааҕал-
быттара.Буруйдааччыларсымыйанантуоһулууркэмнэригэр,
синедриоҥҥаолорооччуларкөрдөхтөрүнэ,кинисирэйэаанньал
сирэйинкурдуга.
Таҥараүрдүкүүлэһитэбуруйдааччыларыбарыларынистэн

баран,Стефантан:«Бучахчыныэтэллэрдуо?»–диэныйып-
пыта.СтефанкиниэхэЫтыкСуруйуутылынанхоруйдаабыта.
Мустубутдьон,Стефанкинилэраньыыларын-хараларынсара-
лыыруоттаах-төлөннөөхэтиитинистэ-истэ,олусдиэнуордайан,
тиистэринхабырынаолорбуттара.
СибэтиэйТыынытолоруылыммытСтефанТаҥаракэрэмэн

килбиэнинуоннаКиниуҥаөттүгэртурарИисуһуанааран:«Мин
халлаанарыллыбытын,КиһиУолаТаҥарауҥаөттүгэртурарын
көрөбүн»,–диэбитэ.Итиниистээт,барыүөгүлэһэтүспүттэрэ
уонна,кинисаҥатынистимээри,кулгаахтарынсаба тутту-
бутунансүүрэнтиийэн,Стефанүрдүгэртүспүттэрэ.Итиэннэ
кининикуораттаһыгаркэнэйдээнтаһааран,тааһынанилдьи
тамнаанбарбыттара.Стефанбуоллаҕына:«АйыыТойонИисус,
дууһабыныл»,–диэнүҥэ-көрдөһөтурбута.Онтонсөһүргэстии
түһэнкүүһүнмуҥунан:«АйыыТойон,буаньыыларынбырастыы
гын!»–диэнсаҥааллайанбаран,тыынабыстыбыта.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 6:2‑15; 7:1‑60 
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ФилиппуоннаЭфиопияүрдүксололооҕо

тефанымуҥнаанөлөрөнбаран,Иерусалимнааҕытүмсүүнү
сойуолаанбарбыттара,ононапостоллартануратыларбары

Иудея,Самарияарааскуораттарынанарҕам-тарҕамыһыллы-
быттара.АрайапостолларАйыыТойонтылынсалгыытарҕата
сылдьыбыттара.
ОнтонарайбиирдэАйыыТойонаанньалаФилиппдиэндиа-

коҥҥа:«Тураҥҥын,күнортотобуолуутаИерусалимтанГазаҕа
барариччитэхсуолгатаҕыс»,–диэнсоруйбута.Филипптуран,
суолгатахсыбыта.Букэмҥэбиираттакыэфиоп,Эфиопияса-
рыыссатынКандакияүрдүксололоохүлэһитэ,кинихааһынатын
тутааччы,АйыыТойоҥҥоүҥэн-сүгүрүйэнбаран,Иерусалимтан
төннөниһэрэ.КиниколесницатыгарИсайяпророгуааҕаолороро.
АанньалФилипкэ:«Колесницаҕачугаһаан,аргыстаһанбар»,–

диэбитэ.Филиппситэнкэлэн,аттакыИсайяпророккинигэтин
ааҕарынистэн:«Тугуааҕаргынөйдүүгүндуо?»–диэныйыппыта.
«Киһибыһаарыытасуоххайдахөйдүөхпүнүй?»–диэбитэанарааҥ-
ҥыта,уоннаФилибиколесницаҕатахсансэргэстэһэолороругар
ыҥырбыта.Олааҕаиспиткэрчигэманныкэтэ:«Кинини,бараан
курдук,өлөрөилдьибиттэрэ;түүкырыйааччыиннигэрбарааноҕо-
точуумпурантурарыныы,Киниылы-чыптурбута.Кининиатаҕас-
таабыттара,кырдьыгынансууттаабатахтара.Киниудьуордарынту-
һунанкимкэпсиэҕэй?Олороролоҕунсиртэнараарбыттараэбээт».
АттакыФилиптэныйыппыта:«Көрдөһөбүн,быһаарэрэ,про-

рокбукимтуһунанэтэрий:бэйэтинтуһунандуу,атынкимэрэ
туһунандуу?»ОнонФилиппкиниэхэСуруйуубукэрчигиттэн
саҕалаан,Иисустуһунанкэпсээбитэ.
Олыккардыгарайаннаан,уулаахсиргэтиийэнкэлбиттэрэ.

Аттакы:«Бууубаарэбит.Минсүрэхтэнэрбинтуохмэһэйдии-
рий?»–диэныйыппыта.Филиппкиниэхэ: «Иссүрэххиттэн
итэҕэйэрбуоллаххына,сүрэхтэниэххинсөп»,–диэнхардарбыта.
Киһитэ:«ИисусХристосТаҥараУоладиэнитэҕэйэбин»,–диэ-
битэуоннаколесницанытохтоторгодьаһайбыта.Филиптээх
аттакыиккиэнуугакиирбиттэрэ,Филиппкининисүрэхтээбитэ.
УуттантахсыбыттарыгараттакыгаСибэтиэйТыынтүспүтэ,Фи-
либибуоллаҕынаАйыыТойонаанньалаилдьэбарбыта.Оттон
аттакыкининихараҕындалыттансүтэрэнкэбистэрда,үөрэ-көтө
салгыыайанныытурбута.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 8:26‑39 
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ХристианнарысойуолаһарСавл

ерусалимнааҕыитэҕэйээччилэртүмсүүлэринсойуолас-
пытдьонтонбиирдэстэрэСавлдиэнааттаахэдэрфарисей

этэ.Савлүрдүктаһымнаахрелигиознайүөрэххэүөрэммитбуо-
лан,ЫтыкСуруйуунудириҥникбилэрэ.Киниаҕакөлүөнэлэр
үгэстэринкытаанахтыктутуһара,сокуонбарысиэрин-туомун,
ыйыытын-кэрдиитинэҥкилэсуохтолороро.ОлэрээриСавл,
дьиҥкырдьыгыбилбэтбуолан,христианнарыеретиктэрдии
саныыра,ононИисусМессиябуоларынитэҕэйбэтэтэ.Кини
ИисусХристосүөрэнээччилэриндьиэлэригэркөтөнтүһэн,ки-
нилэрисоһонтаһаартыырауонна,кэлгийтэрэнбаран,хаайыыга
бырахтарансорго-муҥҥа,ыарөлүүгэанньара.
ДиаконСтефанытааһынантамныыркэмнэригэрСавл,кини-

ниөлөрөрүсөпсүүрбуолан,өлөрүөхсүттэртаҥастарынманаан
турбута.Кинихарасанаалаахдьэбиркиһибуолбатахэрээри,
буруйдаахтарсөпкөбуруйданаллардиисаныыра,ононхристи-
аннарыутарарбигэсанаатынуларыппатэтэ.
ИтэҕэлитокурутуусалгыытэнийэнДамасккыттакутталлаах

үөрэхкиинэбуолбутунбилэн,Савланыоннобараргабыһаа-
рыммыта.КиниАйыыТойонүөрэнээччилэриниссүрэҕиттэн
абааһыкөрөрбуолан,Таҥараүрдүкүүлэһитигэркиирэн,Дамаск
синагогаларыгарсуруксуруйтаранылбыта.Олсуруккөмөтүнэн
киниХристосүөрэҕинтутуһааччыларытутаттаан,хандалынан
бохсонбаран,Иерусалимҥамуҥнатааҕалыахтааҕа.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 7:58; 8:1, 3; 9:1‑2 
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АйыыТойонСавлгакөстүүтэ

авлДамаскачугаһаанистэҕинэ,эмискэхаллаантанча-
ҕылхайсырдыксандааратүспүтэ.Кинисиргэохтонтүһэн

баран:«Савл,Савл,Миигинтоҕосойуолаһаҕын?»–диирсаҥаны
истибитэ.«КимҥинийЭн,Тойонуом?»–диэбитэСавл.Айыы
Тойонкиниэхээппитэ:«МинэнсойуолаһарИисуһуҥбуолабын.
Үөрбэниутарыбарарыҥэйиэхэыараханбуолуо».Кутталыттан
тип-титирэсбуолбутСавл:«АйыыТойон!Миэхэтугусоруйа-
ҕын?»–диэныйыппыта.АйыыТойон:«Туранкуораккатиий,
тугугынаргынонноэтиэхтэрэ»,–диэбитэ.
Савлыкыттабииргэайаннааниспитдьонсөҕөндөйүөрбүт

курдуктурбуттара:саҥаиһиллэрээрээри,кимдабааракөстүбэт
этэ.Савлсиртэнтурбута,арай,халлаантантыкпытчаҕылхай
сырдыктанхараҕасаатан,тугудакөрбөтбуоланхаалбытэтэ.
Ононаргыстараилиититтэнсиэтэн,куораккаилдьибиттэрэ.
ДамаскаХристосбэриниилээхүөрэнээччитэАнаниядиэнки-

һибаара.АйыыТойонкиниэхэкөстөнэппитэ:«Анания!Туран
Көнөдиэнуулуссаҕатаҕыс,уоннаонноИудадьиэтигэрбаран,
ТарстанкэлбитСавлыыйыт.Кинисибилигинүҥэтуран,энки-
ниэхэтиийэнилиигинууранүҥтэххинэ,хараҕачөлүгэртүһэрин
биллэ».ОнуохаАнания:«АйыыТойон!ОлкиһиИерусалимҥаЭн
сибэтиэйдэргэртөһөлөөхкуһаҕаныоҥорбутунминүгүсдьонтон
истэнтурабын,–диэнхардарбыта.–МаннадаҕаныкиниЭн
ааккынааттааччыларытутаргаТаҥараүрдүкүүлэһиттэриттэн
көҥүлыланкэлбитэ».ОлэрээриАйыыТойонэппитэ:«Кини–
МинБэйэмааппынараасноруоттарга,ыраахтааҕыларгауонна
Израильноруотугариһитиннэртэрэргэ таланылбыткиһим.
Ононбаранэт.МинаатымтуһугартөһөмуҥнаныахтааҕынБэ-
йэмкиниэхэкөрдөрүөҕүм».
АнанияАйыыТойонэппитсиригэрбарбыта.Дьиэҕэкиирэн,

Савлгаилиитинууранбаран:«БыраатымСавл!Энкөрөрбуола-
рыҥ,СибэтиэйТыынытолоруылынарыҥтуһугар,эйиэхэмиигин
АйыыТойон–кэлэнистэххинэсуолгаркөстүбүтИисус–ыытта».
СонноСавл,хараҕыттанбалыкхатырыгынсанатартуохэрэбүрүө
түһээтинкытта,эмискэкөрөрбуоланхаалбыта.ОлкүнИисус
аатыгарсүрэхтэнэнбаран,кинисинагогаларыкэрийэсылдьан,
ИисусТаҥараУолабуоларынтуһунанүөрэтэнбарбыта.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 9:3‑20 
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СавлДамастанкүрүүр

авлүөрэтэринистибитдьонбарыдьиктиргээн:«Иисус
ХристосаатынааттааччыларыИерусалимҥасойуолас-

пыткинибэйэтээтэбуолбатдуо?МаннадаҕаныолоруТаҥара
үрдүкүүлэһиттэригэркэлгийэнилдьээрикэлбитэбуолбатахэтэ
дуо?»–дэһэллэрэ.ОттонСавлитэҕэлэуламбөҕөргөөн,Иисус
дьиҥМессия–Быыһааччы–буоларындакаастаан,Дамаска
олорориудейдарыбиирмуннуккаыкпыта.
СоторубуоланбараниудейдарСавлыөлөрөргөсанаммытта-

ра.ОнонаныДамастанкүрээнхаалыадиэн,куоратаанынаайы
буойуннарытуруорбуттара.Савлонубилэнкуораттантахсыба-
таҕа.ТүүнИисусүөрэнээччилэрэкининитымтайгауганбаран,
куоратистиэнэтинтасөттүгэртүһэрбиттэрэ.
ДамастанкүрээнСавлИерусалимҥатиийбитэ.Онноүөрэ-

нээччилэргэхолбоһосатаабытада,барыкиниттэнкуттанар
этилэр,киничахчыХристосүөрэнээччитэбуолбутункимда
итэҕэйбэтэҕэ.ОлиһинВарнавакининиапостолларгаилдьэ
кэлэн,СавлДамаскабараниһэнАйыыТойонукөрбүтүн,Айыы
ТойонкиниэхэтугуэппитинитиэннэкиниДамаскасылдьан,
Иисусаатынхорсуннукиһитиннэрбитинкэпсээбитэ.Онон
апостолларуоннаитэҕэйээччилэрбукабарыСавлыбырааппыт
диэнылыммыттара.КэлинкининиапостолПавелдиэнааттыыр
буолбуттара.КиниатыномукдьонугарХристостуһунанүөрэтэр
соругутуруоруммута.
АпостолПавеларааскуораттархристианнарынтүмсүүлэригэр

элбэхилдьитсуругусуруйбута.Оннобиирсуругаркиниэтэр:
«АйыыТойоммунХристосИисуһубилиинитуохтааҕардаүр-
дүктүксанааммын,билигинтугубарытынсолуутасуохкурдук
көрөбүн:Кинитуһугарминтуохтанбарытыттанаккаастанным,
Христоһукыттабииргэбуолаары,тугубарытынбөххө-сыыска
холоотум.АныКинилиинбиирэрэбуолларбындиисанааммын,
бэйэмкүүспүнэн–Сокуонирдэбиллэринтолоруунан–быыһана
сатаабаппын;Таҥаракиһиниитэҕэлгээрэолоҕуранбыыһыырын
билэммин,Христоскаитэҕэлбинэнбыыһанаргадьулуһабын».

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 9:21‑28;  
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ИоппияҕаТавифанытилиннэрии

оппия,атынныкЯффа,диэнпорткуоратаСредиземнэй
муоракытылыгартурар.БукуораккаИисусХристосүөрэ-

нээччитэТавифа,олаатаСерна,диэнааттаахдьахтаролорбута.
Кинидьоҥҥоэлбэхүтүөнүоҥороро,кыраҕа-кыаммаккакөмө-
лөһөрө.БиирдэТавифаыалдьан,өлөнхаалбыта.Өлбүтдьахтары
сууйанбаран,үөһээҥҥихоскосытыарбыттара.
ОлсаҕанаапостолПетрЛиддаҕакэлэсылдьара.ЛиддаИоп-

пияттанчугасбуолан,Христосүөрэнээччилэрэкиниэхэ,уталып-
паккакэлэоҕустундиэнилдьиттээн,иккикиһиниыыппыттара.
Петролдьонукыттатиийэнкэлбитигэркининиүөһээҥҥи

хоскотаһаарбыттара;онноогдооболор,харахтарыттануу-хаар
баһантуран,Сернакинилэргэтикпиттаҥаһын-сабынкөрдөр-
бүттэрэ.Петрбарыларынхостонтаһааранбаран,тобуктаантуран
Таҥараҕаүҥпүтэ,онтонөлбүтдьахтары:«Тавифа,тур!»–диэн
ыҥырбыта.Дьахтарсоннохараҕынкөрөнкэлэн,оронугаролоро
түспүтэ.Петркиниэхэилиитинуунан,турарыгаркөмөлөспүтэ
уоннаүөрэнээччилэри,огдооболорубарыларыныҥыранылан,
Тавифаныкинилэриннилэригэртуруорбута.
БутуһунанИоппиябүттүүнэбилбитэ,ононбэртэлбэхкиһи

АйыыТойонуитэҕэйбитэ.ПетрИоппияҕаимииһитСимоҥҥа
өссөдаэлбэхкүнбуолбута.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 9:36‑43 
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СотникКорнилий

исусХристосуоннаКиниапостоллараолороркэмнэри-
гэрИзраильсирэуоннаСредиземнэймуорааттынааҕы

дойдуларбарыРимбылааһыгарбасбэринэллэрэ.Будойдулар-
гахасбиирдиилэригэрРимсэриилэрэбааллара.Средиземнэй
муораКесариятааҕыпордугарИталийскайдиэнааттанарполк
турара.БуполктойонноруттанбиирдэстэрэсотникКорнилий
этэ.СотникдьиэкэргэттэринбарыларынкыттаТаҥараныитэ-
ҕэйэр,дириҥникытыктыырбуолан,дьадаҥыларгаөлгөмнүк
көмөлөһөрөуоннаөрүүтүнүҥэсылдьара.БиирдэкиниэхэТаҥара
аанньалакөстөн,дьиэтигэркиирэнэппитэ:«Корнилий!Таҥара
энүҥпүтүҥүүгүн,бардьоҥҥокөмөҕүнбарытынөйдөөнкэллэ.
ОнонбилигинИоппияҕадьонуыытан,ПетрдиэнааттаахСи-
моныыҥыртар.Киниэйиэхээһигибүтүндьиэкэргэнинэнбыы-
һанартылгытынэтиэҕэ».Аанньалбарбытынкэннэ,Корнилий
иккичаҕарынуоннабиирбэриниилээхкулутуныҥыранылан,
КесариясоҕурууөттүгэрбаарИоппияҕаыыппыта.
БуойуннарИоппияҕатиийэн,апостолыбуланылбыттара.Петр

илдьиккэкэлбитдьонудьиэтигэрхонноронбаран,нөҥүөкүнүгэр
кинилэрикыттаКесарияҕабарсыбыта.ОнноКорнилийхайыы-үйэ
кэтэһэнолороро,урууларын-аймахтарын,чугасдоҕотторунбары-
ларынмуспутэтэ.Петрмустубутдьоҥҥо:«Таҥаракимидачор-
боппотунминдьэдьиҥ-чахчыбиллим.Таҥарахайаданоруокка
Кининиытыктыыр,кырдьыгытутуһардьонусөбүлүүр.Кини,туох
баарбарытынАйыыТойоноИисусХристосбиэрэрэйэтинтуһунан
Евангелиеныиһитиннэртэрэн,ИзраильноруотугарБэйэтинты-
лынтиэрдибитэ.ИисусИудеядойдутугаруоннаИерусалимҥатугу
оҥорбутунтуоһуларабубиһигибаарбыт,Кининикириэскэтиир-
биттэринэтхарахпытынанкөрбүппүт.ОлэрээриТаҥараИисуһу
үһүскүнүгэртилиннэрбитэ.ИисусбиһигиниТаҥаратыыннаахта-
рыда,өлбүттэридадьүүллүүргэанаабытСудьуйатаКинибуоларын
бардьоҥҥоиһитиннэрэрбитигэруоннатуоһулуурбутугарсоруй-
бута.ПророктарэмиэбукабарыИисуһуитэҕэйэрханныкбаҕарар
киһианьыыта-буруйаКиниаатынанбырастыыбуолуоҕадиэн
туоһулууллар»,–диэбитэ.Петрэтэринистэнбаран,Корнилий
дьиэтээҕилэринуоннадоҕотторунбукабарыларынкыттаИисус
Христоһу,ТаҥараУолун,итэҕэйэн,Киниаатыгарсүрэхтэммиттэрэ.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 10 
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АанньалПетрапостолыхаайыыттантаһаарар

лсаҕанаИродыраахтааҕыхристианнарысойуолаһан
барбыта.КинибирикээһинэнИоаннубайынИаковы

өлөрбүттэрэ.Ыраахтааҕыиудейдарсанааларакөммүтүнкөрөн,
Паасхабырааһынньыгынкэнниттэнноруоккатаһааранбаран
өлөргөуурдараары,Петрапостолыэмиэхаайтарбыта.Түрмэҕэ
кининиуоналтабуойунманаабыта.Олкэмҥэитэҕэйээччилэр
кыһаллантуранПетртуһугарТаҥараҕаүҥпүттэрэ.
ИродноруоккатаһаарыахтаахкүнүниннинээҕитүүнПетр

иккибуойуныккардыгариккисыабынанбохсуллан,утуйасып-
пыта,харабыллархаайыыааныгарманаантураллара.Эмискэ
түүнПетргаАйыыТойонаанньалатиийэнкэлбитэ,чаҕылхай
сырдыктанхаайыыиһэсандааратүспүтэ.АанньалПетруөттүккэ
анньануһугуннаранбаран:«Тураоҕус!»–диэныҥырбыта.Сонно
апостолилиитинбохсубутсыаптартөлөбарбыттара.Аанньал:
«Таҥнан,миигинбатыс»,–диэбитэ.Петр,аанньалтугугына-
радьиҥнээҕин-дьиҥэсуоҕунбилбэккээрэ,көннөрүкөстүүэрэ
быһыылаахдиэнсаныы-саныы,кининибатыһаниспитэ.Баста-
кыиккихарабылыааһан,куораккатахсартимирааҥҥатиийэн
кэлбиттэригэраанбэйэтэаһыллабиэрбитэ.Тахсанкуоратбиир
уулуссатынааһалларынкытта,аанньалэмискэсүтэнхаалбыта.
ДьэонноэрэПетр:«Оо,чахчыдаэбит:АйыыТойон,аанньалын

ыытан,миигинИродилиититтэнуоннаиудейноруотаэрэммит
былаҕайыттанбыыһаанылла!»–диэнөйдөнөнкэлбитэ.Онон
тулатынкөрүнэнбаран,киниМаркдиэнааттаахИоаннийэтин
Мариядьиэтигэрбарбыта.ОннобэртэлбэхитэҕэйээччиТаҥа-
раҕаүҥэтурарыгартиийэн,АйыыТойонкининихаайыыттан
хайдахтаһаарбытынкэпсээбитэ.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 12:1‑17 
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АпостолПавел
миссионердыырбастакыайана

постолПавелатыномуктаргаҮөрүүлээхИлдьитииһитиннэрэр
соругунбэриниилээхтиктолорбута.КиниАйыыТойонИисус

Христоскэриэстэриниссүрэҕиттэндьулуһантутуһара.Букэриэстэр
бүгүнэмиэ,синбиироччотооҕугакурдук,тыынсуолталаахтар:«Бараҥ-
ҥыт,барыноруоттарыМинүөрэнээччилэримбуолалларыгаруһуйан,
кинилэриАҕа,УолуоннаСибэтиэйТыынаатыгарсүрэхтээҥ».Рим
империятынарааскуораттарыгар,уобаластарыгармиссионердыырүс
уһунайанынапостолПавелАнтиохиякуораттансаҕалаабыта.
БастакыайаныгаркиниВарнаваапостолыилдьэбарбыта.Антио-

хияттанхараабылгаолорон,Кипрарыыгатиийбиттэрэ.Апостоллар
Дьайыыларыгарэтиллибитинкурдук,КипргаТаҥараулууүлэһитин
латыынныыаатынанПавелдиэныҥырарбуолбуттара.КипртанМалай
Азияҕатөннөөт,аныарытсатыы,арытөсүөллэримиинэн,Галатияуоба-
лаһыгарбарбыттара,итиэннэонно,Икониякуоракка,Таҥаратылынтар-
ҕаппыттара.ОнуохаүтүмэнүгүскиһиХристоһуитэҕэйбитэ.Иконияттан
Листракуораккатиийбиттэрэ.ЛистраҕаПавелАйыыТойонкүүһүнэн
биирбосхоҥкиһиниүтүөрдүбүтүгэрдьонПавеллаахВарнаваныолохда
таҥаралардиисанаабыттара.ГректаҥаратынЗевсүлэһитэкинилэргэ
бэлсиэртибэбиэриэнбаҕарбыта.Онуистэн,апостоллартаҥастарынхайа
тардынанбаран:«Доҕоттор!Бутугу-тугубыһыылананэрэҕит?–диэн,
кинилэринэһиилэтохтоппуттара.–Биһигиэмиээһигикурдукдьоммут
эбээт.Эһигисымыйатаҥаралартанкиэрхайыһаҥҥытсири-халлааны,
муораныуоннаоннобаарыбарытынайбыттыыннаахТаҥараҕаэргил-
лэргиттуһугар,биһигиэһиэхэЕвангелиеныиһитиннэрэбит.Ааспыт
көлүөнэлэргэКинихасбиирдииноруотбэйэтинсуолунансылдьарын
бопсубатаҕаэрээри,өрүүүтүөнүоҥорон,биһиэхэхаллаантанардаҕы
ыытан,сайынынөлгөмүүнүүнүбиэрэн,аһыыраспытынхааччыйан,
сүрэхпитинүөрүүнэнтолоронБэйэтинтуһунантуоһулуура».
АпостолларЛистраҕахорсуннукүөрэппиттэрэ.Олгынанбаранбу

куораккакэлбитхасдаиудей«кырдьыгытугудаэппэттэр,барытасы-
мыйанытуойаллар»диэнутаран,норуотуиирдибиттэрэ,дьонукүөртээн
Павелытааһынантамнаппыттара.ОлэрээрикиниТаҥаракөмөтүнэн
этэҥҥэтыыннааххаалан,салгыыайаннаабыта.ЛистраттанДервияҕа
кэлэн,эмиэЕвангелиенытарҕаппытынанбарбыта,ононбэртэлбэх
киһиАйыыТойонуитэҕэйбитэ.ПавеллаахВарнаваДервияттанАнти-
охияҕа,бутүмүктээбитүлэлэринсаҥасаҕалыылларыгарбырааттара
кинилэриТаҥараүтүөкыһамньытыгартуттарбытсирдэригэр,төннү-
бүттэрэ.Оннотиийэнитэҕэйээччилэритүмэн,Таҥаракинилэргэтугу
оҥорбутун,хайдахатыномуктаргаитэҕэлаанынтэлэйэнбиэрбитин
кэпсээбиттэрэ.
АпостолПавелмиссионердыырбастакыайаныгарүссылкэриҥэ

сылдьыбыта.
МАТ ФЕЙ 28:19‑20; ДЬА ЙЫЫ ЛАР 13; 14 
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Павелмиссионердыыриккисайана

ккисайаныгарапостолПавелыеврейхристианинаСила
арыаллаабыта.АнтиохияттанкинилэрДервиякуоракка

уоннаЛистраҕа(билиПавелыхасдасыллааҕытатааһынантам-
наанөлөрөсыспытсирдэригэр)барбыттара.МаннаПавелэдэр-
кээнТимофейдиэнуолукөрсүбүтэ,бууолкиниэхэбэриниилээх
көмөлөһөөччүбуолбута.
КинилэрЭгейскэймуораАзиятааҕыкытылыгарбаарТроада

куораккакэлбиттэрэ.Павелолтүүнтүһээн,биирмакедонецки-
ниттэн:«Македонияҕакэлэн,биһиэхэкөмөлөс»,–диэнкөрдө-
һө-ааттаһатурарынкөрбүтэ.«АпостолларДьайыылара»кинигэ
ааптараевангелистЛука«киниэхэолкөстөөтүн,биһигиАйыы
ТойонЕвангелиеныиһитиннэрэргэыҥырдадиэнтүмүккэкэлэн,
сонноМакедониялыыргабыһаарыммыппыт»диэнсуруйар.Оттон
ЛукабэйэтээмиэТроадаттанылаПавелгахолбоспутбуолуохтаах
диэнсабаҕалыыллар.Грецияхотугууоннасоҕурууөттүгэрсы-
тарМакедонияуобалаһаРимбасбилиитигэрбаара.Павеллаах
хараабылынанЭгейскэймуоранытуорааннар,Филиппыкуорак-
катиийбиттэрэ.МаннаЕвропаҕабастакыхристианскайтүмсүү
тэриллибитбуолуонсөп.ОттонбукуораккаПавеллаахСиланы
тутан,хаайыыгабырахпыттарынтуһунанэһигианыгыкэпсээҥ-
ҥэааҕыаххыт.ФилиппыттанПавелЭгейскэймуоракытылыгар
баарФессалоникидиэнулаханпорткуоратыгаркэлбитэ.Манна
үтүмэнүгүсэллинуоннаеврейдьоноХристоһуитэҕэйбиттэрэ.
ОлэрэневрейдэрортолоругарПавеллаахСиланыутарааччылар
эмиэбааллара,олорноруотуутарытуруораннар,кинилэрВерия
куораккабараргакүһэллибиттэрэ.ВерияттанПавелАфиныга,
Грециякиинкуоратыгар,кэлбитэ.ОччотооҕугаГрецияны,Рим
былааһыгарбасбэринэриниһин,Ахаиядиэнааттыыллара.
АфиныгаПавелТаҥаратылынбөлүһүөктэргэуоннаборостуой
норуоккаиһитиннэрбитэ.Олтуһунанэмиэкэлэркэпсээннэргэ
ааҕыаххыт.ПавелАфиныттанРимимпериятынбиирсаамай
тутаахКоринфдиэнкуоратыгарбарбыта.Коринфкакинибалта-
раасылбуолбута,олкэмҥэманнаулаханхристианскайцерковь
үөскээбитэ.ПавелКоринфтанмуорананМалайАзияҕатөннөн,
Ефесдиэнулаханкуораккатиийбитэ.Онтонсалгыыайаннаан,
Иерусалимҥасылдьанбаран,Антиохияҕатөннүбүтэ.
ИккисайаныгарПавелүссылкэриҥэсылдьыбыта.Кинибу

кэмҥэхасдатыһыынчабиэрэстэлээхсуолубарбыта.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 15:36 – 18:22 
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ПавеллаахСилахаайыыга
иирдэПавеларгыһынСиланыкыттаФилиппыкуоракка,
Римхолуонньатыгар,кэлбитэ.Маннакиниабааһытыы-

ныгарбуулатанкөрбүөччүбуолбутчаҕаркыыһыИисусХристос
аатынанүтүөрдүбүтэ.Кэнэҕэстуохбуолуохтааҕынбарытынэтэн
биэрэн,олкыысхаһаайыттарыгарбаһаамбарыһыкиллэрэрэ.Ха-
һаайыттарааныбарыһыраркыахтарасуохбуолбутунбилэннэр,
ПавеллаахСиланытутанылан,куоратболуоссатыгартойотторугар
илдьибиттэрэ.Оннотиийэнбаран:«Будьон–иудейдар.Кинилэр
биһиги,римляннар,ылыныада, тутуһуодасуохтаахүгэспитин
үөрэтэн,куоратыаймаатылар»,–диэнүҥсүбүттэрэ.Норуотбүт-
түүнэПавеллаахСиланыутарбыта.Сэриитойоттороапостоллары
сыгынньахтаанбаран,тайаҕынантаһыйаргабирикээстээбиттэрэ.Ол
кэнниттэниккиэннэринхаайыыгабырахпыттарауоннахарабылга
кытаанахтыкманыыргадьаһалбиэрбиттэрэ.Бирикээһитолорон,
харабылапостолларытүгэхтүрмэҕэуганбаран,атахтарыгарадаҕа
кэтэрдибитэ.ОлүрдүнэнПавелда,Силадасанааларынтүһэрбэтэх-
тэрэ.ТүүнүөһүнсаҕанакинилэрТаҥараҕаүҥэнайхалырыаларын
ыллаабыттара,онуатынхаайыылаахтарбарыистэнолорбуттара.
Эмискэкүүстээхсирхамсааһынабуолан,хаайыыдьиэтэтөрдүт-

тэнтүөрэҥнээбитэ,ааннарбарытэлэллэтүспүттэрэ,хаайыылаахтар
хандалыларатөлүтэыстаммыттара.Түрмэхарабылауһуктанааннар
аһаҕастарынкөрөн,хаайыылаахтарбарыкүрээбиттэрдиисанаан,
бэйэтигэртиийинээригыммыта.ОнуПавел: «Кэбис,куһаҕаны
оҥостума,биһигибарыбаарбыт!»–диэнтохтоппута.Тип-титирэс
буоладолгуйбутхарабылПавеллаахСилаиннилэригэрсөһүргэс-
тиитүһэн:«Тойотторуом!Быыһанартуһугартугугынабын?»–диэн
ыйыппыта.Онуоха:«АйыыТойонИисусХристоһуитэҕэй,оччоҕо
бэйэҥда,дьиэҥдьонобарыдабыыһаныаххыт»,–диэбиттэрэ.Ха-
рабылсоннокинилэрихаайыыттантаһааран,баастарынсууйан
баран,дьиэтинкэргэттэринкыттабииргэсүрэхтэммитэ.
ОнтонПавеллаахСиланыхаайтарбытсэриитойотторосарсыарда

түрмэтойонугаркуоратбэрээдэгинкөрөрүлэһиттэриыытан,апостол-
ларыбосхолоодиэнилдьиттээбиттэрэ.ОнуохаПавелкэлбитдьоҥҥо
эппитэ:«Биһигини,Римгражданнарын,бардьонкөрөрүгэртуохда
суута-сокуонасуохкырбаанбаран,хаайыыгабырахпыттара.Аны
билигинкимдабилбэтинэнкиэрутаараарыгыналлардуо?Оннук
буолуосуоҕа!Бэйэлэрэкэлэнтаһаардыннар».Үлэһиттэркиниэппи-
тинсэриитойотторугартиэрдибиттэрэ.Анарааҥҥыларапостоллар
Римгражданнарабуолалларынистэн,улаханныккуттаммыттара,
ононкэлэнкинилэрихаайыыттантаһааранбаран,бырастыыгы-
налларыгаруоннакуораттанбаралларыгаркөрдөспүттэрэ.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 16:16‑39 
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ПавелАфиныга

иссионербыһыытынаниккисайаныгарПавел, уруткэп-
сээбиппиткурдук,Афиныкуораккасылдьыбыта.Афины

оччотооҕугааандойдукултууратынэргийэркиинэ,туллартутааҕа,
элбэхулуубөлүһүөк–Сократ,Платоно.д.а.–дойдулараэтэ.Куорат
бүтүннүүэмэгэттаҥарабуолбутункөрөн,Павелис-иһиттэнабаран
кэлбитэ.Киникүнаайысинагогаҕасылдьан,иудейдарыуоннаАйыы
Таҥараныытыктыыратындадьонукыттасэһэргэһэрэ,онутаһынан
күнаайыболуоссаккакөрсөрдьонунуунэмиэкэпсэтэрэ.Сорохбө-
лүһүөктэр–стоиктаруоннаэпикуреецтар–кининикыттамөккүһэр
этилэр.Сорохторо:«Бухойбаһынтуойааччыманантугуэтиэнбаҕа-
рарый?»–дииллэрэ.Атыттара,киниИисусХристос тиллибитинту-
һунанкэпсиириниһин:«Арааһата,туоратаҥаралартустарынантугу
эрэтарҕатарбыһыылаах»,–диэнсабаҕалыыллара.
БиирдэПавелыареопагкааҕалан:«Буэнтуохсаҥаүөрэҕинүөрэтэр-

гинбилиэххэсөпдуо?–диэныйыппыттара.–Туохэрэбэртдьиктини
иһитиннэрэҕин,биһигионубилиэхпитинбаҕарабыт».Павелареопаг*
ортотугартуранэппитэ:«Афиныолохтоохторо!Барытыттансылыктаан
көрдөхпүнэ,эһигиитэҕэли туохдаолусытыктыырдьонэбиккит.Ити
оннооҕорааһаниһэн,ытыксирдэргитинкэрийэсылдьан,„биллибэт
Таҥараҕа“диэнсуруктаахсиэртибэнньигибуланыллым.ДьэолКи-
ни–эһигикиминдабилбэккээрэсүгүрүйэрТаҥараҕыт–туһунанмин
эһиэхэиһитиннэриэхпинбаҕарабын.Буаандойдунубүтүннүүтүн,аан
дойдугабаарыбарытынайбытТаҥарасирдээххаллаанАйыыТойоно
буолан,киһитутанбиэрбитдьиэтигэролорбот,дьонКиниэхэилии-
тинэнтутан-хабанүлэлииринэрэйбэт,тоҕодиэтэххэ,Кинихаһанда
тугунандатутахсыйбат,төттөрүтүн,Бэйэтэтуоххабарытыгаролоҕу,
тыынартыыны–тугубарытынбиэрэр.АйыыТаҥарабииркиһиттэн
киһи-аймаҕыүөскэтэнсириэнинустунолохсуппута,ыйаахтаахкэм-
нэрин-кэрдиилэрин,олорорсирдэринчэрчитиныйан-кэрдэнбиэрбитэ.
ИтибарытадьонТаҥараныкөрдүүрүн,Кинини,хасбиирдиибититтэн
ырааҕасуоҕунсэрэйэн-билэн,буланылалларынтуһугарэтэ.Кининэн
биһигиолоробут,Кининэнхамсыыбыт,Кининэнтыыннаахсылдьабыт.
Эһигисороххоһоонньуттаргытэмиэ„биһигибарыКиниууһунабыт“
диэнэтэнтураллар.ОнонбиһигиТаҥараууһаэбитбуоллахпытына,
Таҥараныкыһылдуу,үрүҥдуукөмүһүнэнэбэтэртаастанкиһибэйэ-
тэсатабыллаахилиитинэнкыһан-кыладыйан,өйүттэнайаноҥорбут
мөссүөнүгэрхолуусаныасуохтаахпыт.Урутхараҥаҕамунасылдьы-
быппытынбуруйгахолооботэрээри,Таҥарабилигиндьонубарытын
аньыыттан-хараттантэйэнКиниэхээргиллэллэригэрыҥырар.Кини
буаандойдунукырдьыктаахтыкдьүүллүүркүнүнхайыы-үйэбол-
дьоон,Судьуйатынанаантурар.Дьэолиһин,бутуһунанбардьоҥҥо
туоһулаан,ТаҥараКинини,ИисусХристоһу,өлүүттэнтилиннэрбитэ».

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 17:16‑31 

*  Аре о паг – аҕа ба һы лык тар мун ньах та ра. 
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Павелмиссионердыырүһүсайана

отору кэминэнПавел аны үһүс улахан айаныгар туруммута.
Антиохияттанайаннаан,эмиэхотубарбыта.Фригияуобала-

һынааһан,Ефескэ,ЭгейскэймуораАсиятааҕыкытылыгарбаарпорт
куоратыгар, тиийбитэ.Ефес250000киһилээхулаханкуоратэтэ.Бу
куораккаПавеликкисылкэриҥэүлэлээбитэ,ононАсияуобалаһын(ол
саҕанаАсия диэнбүгүҥҥүМалайАзиясорохөттүнэрэааттыыллара)
дьонобукабары,иудейдарда,эллиннэрда,АйыыТойонИисустуһунан
истибиттэрэ.ТаҥараПавелилиитинэнбэртэлбэхдьиктиниоҥорбута.
ЕфескэАртемидатаҥарамрамортаастантутуллубутбэртээхэйхрама,

аандойдусэттэдьиктититтэнбиирдэстэрэ,баара.Ювелирдаруонна
худуоһунньуктарүрүҥкөмүстэнкутан,сувенирдары–Артемидахра-
мын–атыылыыллара.КинилэрАртемидаҕасүгүрүйбүтэлбэхкиһианы
тыыннаахТаҥараныитэҕэйэрбуолбутуттанкыыһыран,Павелыуонна
христианнаратындасирдьиттэринутарбыттарауоннакуораккаулахан
айдаанытаһаарбыттара.ОнонПавелЕфестэнбараргакүһэллибитэ,ха-
раабылынанЭгейскэймуораныуҥуордаан,МакедонияҕауоннаГреци-
яҕа,урутбэйэтэүөрэтэсылдьыбытсирдэригэр,олиһигэрФилиппыга
уоннаКоринфкаайаннаабыта.ОнтонэмиэАсияҕатөннөн,Троадаҕа
иккистээнүөрэппитэ.ТроадаттанПавелАссдиэнсиргэбарбыта,он-
тонсалгыыхараабылынанМитилинаҕа,Самоска,Трогиллияҕауонна
Милеккэустубута.Милеккэкэлэнбаран,аныманнаэргиллибэтинби-
лэрбуолан,бырастыылаһаары,Ефесулаханцерковынпресвитердарын
ыҥыранылбыта.ОнтонКос,Родосарыылар,Патара,Тирпортарын
ааһан,Птолемаидаҕабарбыта.ПтолемаидаттанПавелсатыыКесари-
яҕа,онтонсалгыыИерусалимҥаайаннаабыта.Иерусалимҥакинини
тутаныланхаайыыгаукпуттара.МиссионердыырүһүсайаныгарПавел
үссылтанордук–Христостөрүөҕүттэн54–57сс.–сылдьыбыта.
АпостолПавелмиссионердыырайанасири-дойдунукөрөр-истэр

айантанчыҥхаатынэтэ.ИисусХристостуһунанҮөрүүлээхИлдьити
тиэрдэригэркиниэлбэхэрэйи-муҥукөрөрө.ОлтуһунанПавелман-
ныксуруйбута:«Минсыралаһантуранүлэлээбитим,аата-ахсаанасуох
кырбаммытым,оннооҕорөссөэлбэхтикхаайыллыбытым,үгүстүкөлө
сыспытым.Иудейдартанбиэстөгүлотуттоҕустуутаһыырыылбытым,
римляннарүстөгүлмаһынанкырбаабыттара,биирдэтааһынанилдьи
тамнаабыттара.Үстөгүлхараабылымтимирбитэ,олортонбиирдэстэригэр
түүннээхкүнустатааһаҕасмуораҕабулкуллубутум.Элбэхтикайанныы-
рым,олтухарыбииргэмкутталсуоһуура:өрүстэргэсуоһуура,түөкүттэр-
тэн,хаан-урууноруоппуттан,атыномуктартансуоһуура,куораттарга,
кураайыкуйаарга,муораҕасуоһуура,сымыйабырааттартансуоһуура...».

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 18:23 – 21:34;  
КО РИНФ ХРИС ТИ АН НА РЫ ГАР 2‑С ИЛ ДЬИТ СУ РУК 11:23‑26 
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Абылааһынаньыыта

ргэКэсТылгасурулларынан,ТаҥараБэйэтинноруотугар
ханныкдаабынан-хомуһунунандьарыгырары,барыһыай-

дыыры,ичээмсийэри,үөтэрикытаанахтыкбоппута,Киниити
бобуунукэспиттэрибэлөлөрөргөдьаһайара:«Барыһыайдаамаҥ
уоннаичээмсийимэҥ» (Ле вит 19:26). «Эһигиортоҕутугаруолун
эбэтэркыыһынуоккасиэртибэлиир,көрбүөччү,сэрэбиэйдьит,ба-
рыһыай,ичээн,аптаахкиһи,тыыннарыыҥырааччы,өлбүттэртэн
ыйытааччысуохбуолуохтаах.Итинэндьарыктанаркиһи–Айыы
Тойонхараҕарсидьиҥкиһи,итинниксидьиҥдьарыктааҕыАйыы
Тойон,энТаҥараҥ,эһигитттэнкиэрүүрэр»(2‑с Со ку он 18:10‑12). 
«Өлбүттэриыҥырааччыбиитэрбарыһыайдьыт,эркиһида,дьахтар
дабуоллун,өлөрөргөууруллуохтаах;кинилэритааһынантамнаныл-
лыахтаах,онуохакинилэрбэйэлэрэбуруйдаахтар»(Ле вит 20:27). 
АпостолПавелмиссионердаанүсүһүнайанныыркэмигэрЕфес

куораккаманныктүбэлтэбуолбута.ТаҥараПавелгаэлбэхдьиктини
оҥортороруниһин,дьонкинитаарыйбытбылааттарын,таҥаста-
рыныарыһахтаргакурдуубаайаллара,оччоҕоолорбарыүтүөрэн
хаалаллара,куһаҕантыыннарэмиэкинилэртэнтахсанбараллара.
Олиһинбэлсорохустугасиудейдар,тыыннарыүтэйээччилэр,ку-
һаҕантыыннаргабуулаппытдьоҥҥоАйыыТойонИисусаатын
ааттаантуран:«ЭһигиниПавелкэпсиирИисуһунаатынанүтэйэ-
бит»,–диирбуоласылдьыбыттара.БиирСкевадиэниудей,Таҥара
үрдүкүүлэһитин,уолаттараэмиэоннукхолононкөрбүттэр.Ол
эрээрибиирдэкуһаҕантыынкинилэргэ:«Иисуһуминбилэбин,
Павелыдабилэбин,оттонбуэһигикимнээхтэргитий?»–диэн
хардарбыт.Итиэннэкуһаҕантыыҥҥабуулаппыткиһикинилэр
үрдүлэригэртүһэн,күүһүнэнбаһыйан,утарылаһаркыахбиэрбэк-
кэ,үлтүтунайдаан,дьиэттэнсыгынньахкуоттартаабыт.Ефескэ
олорориудейдарда,атыномукдьонодабарыитиниистэдьулайан,
АйыыТойонИисусаатынанысэрэхтээхтикааттыырбуолбуттара.
Итэҕэйбиттэртэнүгүстэрэкэлэн,туохкуһаҕаныоҥорбуттарын

барытынаһаҕастыкбилинэллэрэ.Абынан-хомуһунунандьарык-
таммытүгүсдьон,туттубуткинигэлэринхомуйанаҕалан,бар
дьонкөрөнтурдаҕына,уоттаанкэбиспиттэрэ.Умайбыткинигэ
сыанатынааҕанкөрбүттэрэ–биэсуонтыһыынчаүрүҥкөмүс
драхмабуолбута.АйыыТойонүөрэҕэитинниккимиэллээхтик
үүнэн-тэнийэн,кыаҕыраниһэрэ.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 19:11‑20 
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АпостолПавелЕфесцерковын
пресвитердарынкыттабырастыылаһыыта

фесцерковынсалайарпресвитердарПавеллыынбыраһаай-
даһаМилеккэкэлбиттэригэр,киниэппитэ:«Асияҕаүктэ-

ниэхпиттэныла,минманнахайдахолорбуппунэһигибилэҕит.
Иудейдартуорайдаһалларыттанараасэрэйидакөрүстэрбин,Айыы
Тойониннигэрүрдүктүксанаммакка,хараҕымуутунбараанту-
ран,сулууспалаабытым.Эһиэхэтуһалаахбуолуодиэбиппинтугу
дакөтүппэккэ,бардьондаиннигэр,дьиэлэргитинэндасылдьан,
үөрэтэрим.Таҥараиннигэраньыыныбилинииниуоннабиһи-
гиАйыыТойоммутугарИисусХристоскаитэҕэлииудейдаргада,
омуктаргадаиһитиннэрэрим.Аныбилигинмиигинтуохкөрсөрүн
билбэтэрбиндаҕаны,СибэтиэйТыынугуйуутунанбуИерусалим-
нааниһэбин.АрайСибэтиэйТыынмиигинхаайыы,эрэй-кыһалҕа
күүтэринтуһунанкуорат-куоратаайытуоһулуур.Олэрээримин,
туохдабуолбутуниһин,олохпунөрөтуппаппын,АйыыТойон
Иисусмиэхэсүктэрбитсоругун–Таҥараилгэлээхүтүөтүнтуһунан
Евангелиеныиһитиннэрэрсулууспабын–толорон,олоҕумсуолун
үөрэ-көтөтүмүктээбитэрэкиһидиэнбаҕасанаалаахпын.Таҥара
Саарыстыбатынтуһунанүөрэппитдьоммуттан–эһигиттэн–ким
даҕаныанымиигинкөрбөтүнбилэбин.Минбарбытымкэннэ,
эһигиортоҕутугарүөрүхарыстаабатторҕонбөрөлөркиириэхтэрэ.
Үөрэнээччилэритардартуһугар,бэйэҕитискититтэнэмиэкыр-
дьыгытокурутааччылартахсанкэлиэхтэрэ.Билигинминэһигини
Таҥараҕауоннаэһигинибөҕөргөтөр,Бэйэтиндьонункыттатэҥҥэ
нэһилиэстибэбиэрэркыахтаахКиниилгэлээхүтүөтылыгартут-
тарабын.Эһигиминкимтэндаүрүҥда,кыһылдакөмүһүнэрэйбэ-
тэхпин,бэйэмда,аргыстарымдакыһалҕаларынбухарымкүүһүнэн
толуйанолорбуппунбилэҕит.Тугудагыммыппытиһин,барыты-
гарманныкүлэлээн-хамсаанкыамматтаргакөмөлөһүөхтээхпитин,
АйыыТойонИисусылардааҕарбиэрэрордукалгыстаахдиэнБэ-
йэтинэнэппиттылларынумнуосуохтаахпытынбэйэмхолобурбу-
нанкөрдөрбүтүм».Маныэтэнбаран,Павелсөһүргэстээнтуран,
барыларынкыттабииргэТаҥараҕаүҥпүтэ.Бары,ытаһа-ытаһа,
кининикууспуттара,уураабыттара.КинилэрПавеланыхаһанда-
ҕанымиигинкөрүөххүтсуоҕадиэбититтэнордукхараастыбыттара.
Онтонкининихараабылгадиэриатааранбиэрбиттэрэ.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 20:17‑38 
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ПавелФестбаһылыкиннигэр

утуллубутуннөҥүөкүнүгэрПавелыаныИерусалимҥа
синедриониннигэртуруорбуттара.Апостолсууккатыл

эппитинкэннэ,иудейдарбэйэ-бэйэлэринкыттамөккүһэннэр,
улаханаймалҕантахсыбыта.Павелысэймэктиэхкурдукбуолан
барбыттарыгар,Римэпписиэрэсаллааттарынбирикээстээн,
кининикириэппэскэилтэрбитэ.
ТүүнкириэппэсиһигэрапостолгаАйыыТойонкөстөн:«Па-

вел,эрдий!Минтуспунан,Иерусалимҥакурдук,энаныРимҥэ
туоһулуохтустааххын»,–диэбитэ.Сарсыныгартүөртүончаиудей
киксэнбаран,Павелыөлөрүөхпүтиннинэ,аныаһыахпытда,
иһиэхпитдасуоҕадиэнандаҕайбыттара.Онубилэн,Павелыси-
недриоҥҥабыыһаабытэпписиэркининииккисүүссатыы,сэттэ
уонаттаахбуойунуоннаүҥүүлээхиккисүүсдьонхарабыллаах
Кесарияҕаыыппыта.ОлсаҕанаКесарияРимИудеяҕатуруорбут
баһылыктарынрезиденциятаэтэ.Кесарияҕатиийэн,аныПавел
РиманаабытбаһылыгынФеликсиннигэртурбута.Павелыутары
туоһунубарытынистэнбаран,Феликстуохдабуруйубулбатаҕа
дабуоллар,кининииккисылхаайаргадьаһайбыта.
ИккисылбуоланбаранФеликсоннугарбаһылыгынананы

ПорцийФестанаммыта.Фестананаатынкытта,Иудеяыраах-
тааҕытаАгриппабалтыныынВереникалыынКесарияҕасаҥа
баһылыгыэҕэрдэлиитиийэнкэлбиттэрэ.ФесткинилэргэПа-
велтылэтэриниһитиннэриэхбуолбута.АгриппалаахВереника
бэйэлэринэпписиэрдэрэуоннакуоратбастыҥдьоноарыаллаах
бэртмааныбыһыы-майгыортотугарсуутбуоларкиэҥсаалатыгар
киирэнкэлбиттэрэ.ОнтонПавелыаҕалбыттара.Кинитылэтэ-
ригэролорбутолоҕун,АйыыТойонухайдахитэҕэйбитинкэпсээн
баран,Христоһутуоһулаабыта.Павел:«Таҥаракөмөтүнэнмин
күнбүгүҥҥэдиэрикыраҕада,улуугадабарытыгарХристоссо-
ру-муҥукөрөнбаран,өлүүттэнбастакынантиллээт,иудейдарга
уоннаатынноруоттаргасырдыккэлбитинбиллэриэхтээҕэдиэн
иһитиннэрэнкэллим»,–диэбитэ.
Манныктылэтэтурдаҕына,Фест: «Энолохөйө-төйөсуох

тыллаһанэрэҕин,Павел!Аһараүөрэхтэнэҥҥин,өйгүнэнбул-
куллубуккун!»–диэнбыһатүспүтэ.«Суох,ытыктабыллаахФест,
минөйбүнэнбулкуллаиликпин,–диэнхардарбытакиниэхэ
Павел.–Кырдьыктаахчөлтылларыэтэбин.Бүгүнмиигинистэн
олорооччуларбукабарыгытбухандалыбыттануратыбарытыгар
минкурдукбуоларгыттуһугар,минТаҥараттанкөрдөһүөмэтэ».

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 23 – 26 
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ПавелРимҥэайанныыр

постолПавелтыыннаахТаҥараныуоннаБыыһааччыИисус
Христоһутуоһулаабытыниһин,хаайыыгаугуллубута.Кини

туохдабуруйданарыоҥорботохбуолан,императортусбэйэтинэн
дьүүллүүрүгэрмодьуйбута.Римгражданинабуоларынбыһыытынан,
Павелитиниирдиирбырааптааҕа.ОлиһинкининисотникЮлийга
туттаранбаран,атынхаайыылаахтарыкыттахараабылынанРимҥэ
ыыппыттара.
Айаннаанистэхтэринэ,муораҕакүүстээхбуурҕатүспүтэ,ононхараа-

былларатыалханнакыйдыырынанустубута.Үһүскүннэригэртуохбаар
таһаҕастарынбарытынуугатамныыргакүһэллибиттэрэ.Буурҕаастан
биэрбэккэ,хараабылгабаардьонбыыһанарэрэллэрэуостанбарбыта.
Павел,истэригэраскиирбэтэҕэбыданнаабытдьонортотугартуран:
«Көрдөһөбүн,эрдийиҥ,эһигиттэнкимдаөлүөсуоҕа,хараабылбытэрэ
алдьаныа.Минбасбэринэр,сүгүрүйэрТаҥарамаанньалабөлүүнмиэ-
хэкөстөн:„Куттаныма,Павел!Энимператорсуутугартуруохтааххын,
ононбухараабылынанбииргэустаниһэраргыстаргынТаҥараэйиэхэ
бэлэхтиир“,–диэтэ.Онон,доҕотторуом,эрдийиҥ,Таҥарамиэхээп-
питэтуолуодиэн,минбүкэрэнэбин:биһигиниханныкэрэарыыга
тиксэриэхтээх»,–диэнсанааларынкөтөхпүтэ.
Устубуттарынуонтөрдүскүнүгэркинилэрсырыынньакытыллаах

хомонукөрөн,хараабылларын,кыалларбуоллаҕына,оннотиксэрэргэ
санаммыттара.Дьаакырдарытаһааранбаран,бааллантурбутурууллары
сүөртэлээн,кырабаарыһытуруорунанкытылдиэкиустубуттара.Олгы-
нанбаранхараабыллараэмискэчаардаан,тумсунанкумаххадириҥник
анньыллыбытыгаркуорматындолгунтоҕутаохсубута.Сотникууһутдьо-
нукытылгахарбыылларыгар,оттонсатаанхарбаабаттарыхаптаһыҥҥа
эбэтэрхараабылсэмнэҕэруйдаранбыыһаналларыгардьаһайбыта.Инньэ
гынанхараабылгабаариккисүүссэттэуоналтакиһибарытаэтэҥҥэ
кытылыбулбута.Арыыолохтоохторокэлбитдьоҥҥоолусамарахтыксы-
һыаннаспыттара.АйыыТойононноапостолПавелилиитинэнэмиэбэрт
элбэхдьиктиниоҥорбута.Үсыйбуоланбаран,Павеларгыстарыныын
Александрияхараабылыгаролорон,Римҥэустубуттара.Айанныахта-
рыниннинэ,арыыолохтоохторо,үгүскиһиниыарыыттанүтүөрдүбүтүн
иһин,Павелгамахтанан,кинилэриулаханныккүндүлээн-маанылаан,
туохкыһалҕалаахтарынбарытынтолорухааччыйаныыппыттара.
АпостолПавел,АйыыТойонтуһугарүлэтинсалҕаан,эрэйи-муҥу

эҥээринэнтэлбитэ.Олэрээрикинихасхардыыбынбарытынмуҥура
суохкыахтаах,амарахсанаалаахАйыыТойонсалайардиэниссүрэ-
ҕиттэнбигэтикэрэнэрэ.РимхристианнарыгарилдьитсуругарПавел:
«Таҥаранытаптыыр,Киникөҥүлүнэныҥырыллыбытдьоҥҥотуох
барытаүтүөнэнэргийэринбиһигибилэбит»,–диэнсуруйбута.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 25:1‑12; 27:14‑44; 28:1‑11; 
РИМ ХРИС ТИ АН НА РЫ ГАР ИЛ ДЬИТ СУ РУК 8:28 
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ПавелРимҥэ

вангелистЛука, «АпостолларДьайыыларын»ааптара,
суруйар:

Римҥэкэлбиппитигэрсотникхаайыылаахтарысэриито-
йонугартуттарбыта,оттонПавелыаналхарабыллаахтуспа
олорорункөҥүллээбитэ.КэлбитинүһүскүнүгэрПавелбас-көс
иудейдарыыҥыртаранылбыта.Олдьонболдьоспуткүннэри-
гэрыалдьыттүһэрдьиэтигэркэлбиттэригэр,кинисарсыардат-
танкиэһээҥҥэдиэри,Моисейсокуонуттануоннапророктар
кинигэлэриттэнхолобурдарыаҕала-аҕала,кинилэргэТаҥара
Саарыстыбатынтуһунанкэпсээбитэ.Киниэппитинсорох-
тороылыммыттара,атыттараолохитэҕэйбэтэтилэр.Оннук
тыл-тылларыгаркиирсибэккэлэр,барардыыоҥостубуттары-
гарПавелэппитэ:«СибэтиэйТыынөбүгэлэрбитигэрИсайя
пророгунанүчүгэйдикдаэтиттэрбитэбит:„Буноруоккатии-
йэнэт:кулгааххытынанистиэххитэрээри,өйдүөххүтсуоҕа,
хараххытынанкөрүөххүтэрээри,буланкөрүөххүтсуоҕа.Ол
курдукбудьонсүрэҕэтаастыйбыт,кулгаахтарынандакуһа-
ҕанныкистэллэр,харахтарындабыһасимпиттэр;онтонатын
эбитэбуоллар,харахтарынанкөрөн,кулгаахтарынанистэн,
сүрэхтэринэнылынан,Миэхээргиллиээтилэр,оччоҕоМин
кинилэриүтүөрдүөмэтэ“,–диэн.ОнонТаҥарабыыһыырын
туһунанилдьиттылатыномуктаргаыытыллыбытынэһиги
биллэххитбуоллун.Кинилэристиэхтэрэ».

АпостолларДьайыыларынКинигэтэбутылларынантүмүктэнэр.
Павелдьылҕатакэлинхайдахсалаллыбытынааҕааччылар,бу-

ка,билиэхтэринбаҕаралларабуолуо.Библияҕаолтуһунантуох
даэтиллибэт.АпостолПавелхристианнартүмсүүлэригэруонна
биирдиилээндьоҥҥосуруйбутилдьитсуруктарыттануоннада
атынматырыйааллартанкөстөрүнэн,кинихаайыыгаиккисыл
сытанбаран,босхолонон,Италияҕа,ГрецияҕауоннаМалай
АзияҕаҮөрүүлээхИлдьититиэрдибит.Номоххоэтиллэринэн,
РимкырыктаахимператораНеронхристианнарысойуолуурун
саҕана,апостолПавелымуҥнаанөлөрбүттэр.

ДЬА ЙЫЫ ЛАР 28:23‑31 
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Апостолларилдьитсуруктара

йыыТойонИисусХристосөлөнбарантиллээтинкытта,
Киниүөрэҕэ–ҮөрүүлээхИлдьит–Палестинаҕа,Рим

империятыгарбүттүүнүгэр,БлижнэйВостокдойдуларыгар,
онтонсалгыыбүтүнаандойдугатүргэнниктарҕананбарбыта.
Апостоллар,олаатаИисусХристосБэйэтэталанылбытүөрэ-
нээччилэрэ,уоннадаатынүөрэнээччилэрэмиэарааскуоратта-
рынан,дойдуларынанТаҥаратылынтарҕаталлара.АйыыТойон
кинилэрүөрэтиилэринараасдьиктилэринэнбигэргэтэрэ:Иисус
ХристосаатыгарТаҥараҕаүҥтэхтэринэ,ыарыһахтарүтүөрэллэрэ,
бодоҥнорчөлтуруктаналлара,бэл,өлбүттэркыттатиллэллэрэ,
оччоҕоонукөрбүтдьонТаҥаратылынсүрэхтэригэрылынан,
аньыылаахсуолтантуораанкөнөсуолгаүктэнэллэрэ.Христиан-
нарысойуолуулларагынанбаран,кинилэрТаҥараУолугарИисус
Христоскаитэҕэллэрэханныкдакутталысабырыйаркүүстээҕэ.
Христоһусаҥаитэҕэйбитдьонитэҕэлинбөҕөргөтөөрү,апос-

толларцерковтаргаилдьитсуруктарыыыталлара.Сорохилдьит
суруктаркылгас,биирэрэсирэйгэсуруллубутбуолаллара,оттон
сорохторо,холобура,РимХристианнарыгарИлдьитСурук,олус
уһуннар.Иаков,Петр,ИоаннуоннаИудаилдьитсуруктарахристи-
аннаргабарыларыгартуһуламмытбуолан,соборнайдиэнааттанал-
лар,оттонапостолПавелилдьитсуруктарабиирдиилээндьоҥҥо
эбэтэрхристианнартүмсүүлэригэр,церковтарга,туһуламмыттар.
СорохсуруктарынапостолПавелхаайыыгасытансуруйбута.

«Евангелиетуһугарминбубилигинтүөкүнкэриэтэбохсуллан
олоробун,оннукэрэйикөрөбүн;олэрээриТаҥаратылынбохсор
кыаллыбат»,–диэнсуруйаркинидоҕоругарТимофейга(Ти мо‑
фей га 2‑с ил дьит су рук). 
АпостолларилдьитсуруктарыбарыларынСибэтиэйТыын

салайыытынансуруйбуттара,ононбусуруктар,Библияатын
чаастарынкурдук,эмиэТаҥаратылабуолаллар.Бастакыхристи-
аннар,апостолларыыппытилдьиттэринолускыһамньылаахтык
устан,церковтаргауоннадьиэлэригэрааҕаллара,доҕотторугар
көрдөрөллөрө,бэлэхтииллэрэ,ононТаҥаратылатарҕанарыгар
көмөлөһөллөрө.Олсаҕанапапируска,олаатаотүүнээйиттэн
оҥоһуллубутматырыйаалгаэбэтэрпергамеҥҥа–анаанбэлэм-
нэммиттириигэсуруйаллара.
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Апостолларилдьитсуруктара
(салгыыта)

лдьитсуруктарисхоһооннорункылгастыкбиэрэркыаллы-
бат.ХасбиирдиисуруккаааптардарАйыыТаҥара арыйан

биэрэрулуумуудараһынарыйаллар.Апостолларсуруктарынсүрүн
тиэмэлэрэманныктар:

Киһиитэҕэлэуоннадьайыыта(Иаков ил дьит су ру га). 
Биһигиыарахаттарытулуйуохтаахпыт(Петр 1‑кы ил дьит су ру га). 
Сиэр-майгысатарыйбыт,итэҕэлэнчирээбиткэмигэрхайдах
ыраасхаалыахха(Петр 2‑с ил дьит су ру га). 
Үөрүүуоннакыайыы(Иоанн 1‑кы ил дьит су ру га). 
Таптал(Иоанн 2‑с ил дьит су ру га). 
Ыалдьытымсахбуолуу(Иоанн 3‑с ил дьит су ру га). 
Итэҕэлихарыстааһын,аньыыттан-хараттантуттунуу (Иуда 
ил дьит су ру га). 
Итэҕэлинэнбыыһаныы(Рим хрис ти ан на ры гар ил дьит су рук). 
Христос–АйыыТойон(Ко ринф хрис ти ан на ры гар 1‑кы ил дьит 
су рук). 
Уоскулаҥ,сулууспа(Ко ринф хрис ти ан на ры гар 2‑с ил дьит су рук). 
Киһисокуонутутуһанбуолбатах,Христоһуитэҕэйэнбыыһанар
(Га ла тия хрис ти ан на ры гар ил дьит су рук). 
Церковь–ХристосЭтэ-Сиинэ(Ефес хрис ти ан на ры гар ил дьит 
су рук). 
Христианнарбиирсомоҕобуолуулара(Фи лип пы хрис ти ан на‑
ры гар ил дьит су рук). 
Христоскэрэмэнкилбиэнэ,улуута (Ко лосс хрис ти ан на ры гар 
ил дьит су рук). 
АйыыТойонИисусХристоссиргэиккиһинкэлиэҕэ(Фес са ло‑
ни ки хрис ти ан на ры гар 1‑кы уон на 2‑с ил дьит су рук тар). 
АйыыТойоҥҥобигэтиксулууспалааһын,Киниэхэбэринии-
лээхбуолуу(Ти мо фей га 1‑кы уон на 2‑с ил дьит су рук тар). 
Церковьпресвитердарасибэтиэйолохторунанхолобурбуолуох-
таахтар(Тит кэ ил дьит су рук). 
Бэйэ-бэйэнибырастыыгыныы(Фи ли моҥ ҥа ил дьит су рук). 
Церковь (ТаҥараДьиэтэ)–СаҥаИзраиль;Христосэҥкилэ
суохсиэртибэтэ(Ев рей дэр гэ ил дьит су рук). 

ИлдьитсуруктарБиблияолуссуолталаахсорҕотунанбуолаллар.
Үгүстэрэөйдүүргэолусуустуктар,ононбусуруктарыиҥэн-тоҥон
бытаанныкааҕарордук.
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ИаковИлдьитСуруга

аковсуруйбутилдьитсуругарбиһигибэртэлбэх–кыл-
гасэрээри,олусдириҥ–этиини,сүбэни-аманыааҕабыт.

Холобур,сирдээҕибаайтуһунанманныкэтиллэр:«Күнтахсан
өҥүрүккуйаастүстэҕинэ,сибэккиумнаһакуурахатан,кэрэ
бэйэтэкэхтэрин,сибэккитэтүһэринкурдук,баайкиһиэмиэ
түбүгүнүгэнигэркэхтиэҕэ»;тургутуутуһунан:«Аньыыгатардар
моһолутулуурдаахтыктуораабыткиһиалгыстаах:оннуккиһи
тургутуунутулуйанбаран,АйыыТойонКининитаптыырдьоҥҥо
биэриэхбуоланэрэннэрбитолоҕунмэнньиэһинылыаҕа»;кыы‑
һырыы‑киҥнэниитуһунан:«Онон,таптыырбырааттарым,хайаҕыт
даистэргэчуор,саҥараргабытаан,уордайарганэсбуолуохтаах.
УордайаркиһиТаҥаракырдьыгыноҥороркыаҕасуох»;Таҥара
кэриэстэринтолоруутуһунан:«Истибиккитинэнэрэмуҥурданан,
бэйэҕитиналбыннанымаҥ,истибиттылгытынтутуһуҥ»;итэҕэл
туһунан:«Киһитыынабыһыннаҕына,этэ-сиинэөлүкэрэбуолан
хааларынкурдук,үтүөдьайыытасуохитэҕэл–эмиэөлбүтитэҕэл»;
аньыынысаҥарыы:«Киһитылаэмиэситикурдуккып-кыракый
эрээри,арбанарахарабаһаам.Санаанкөрүҥ:быычыкаайыкуот
кыыматүһэн,төһөлөөхэлбэхойуурусиирий...Биирдьүүктэттэн
иккиараасуу–аһыыуоннаньулуунуу–тэҥҥэсүүрүөдуо?»;ан‑
даҕартуһунан:«Уонна,бырааттарыам,хаһандаандаҕайбатбуолуҥ,
халлаанынанда,сиринэнда,атынтугунандаҕаныандаҕайымаҥ;
эһигисөпдиэбиккитчахчысөпбуоллун,суохдиэбиккитчахчы
суохбуоллун,оччоҕодьүүлгэтуруоххутсуоҕа».ыарыһахтартус‑
тарынан:«Кимыалдьар,олцерковьпресвитердарыныҥырдын,
оччоҕокинилэркэлэныарыһаҕыелейарыынансотонбаран,
кинитуһугарАйыыТойонаатынанүҥтүннэр.Итэҕэлүҥүүтэ
ыарыһаҕыүтүөрдүө,АйыыТойонкининисүһүөҕэртуруоруо,
аньыыны-буруйуоҥорбутбуоллаҕына,онтобырастыыбуолуо»;
аньыыныбилинииуоннаүҥүүтуһунан:«Ононүтүөрэртуһугар,бэ-
йэ-бэйэҕитигэраньыыгытынэтинэр,бэйэ-бэйэҕиттуһугарүҥэр
буолуҥ.Кырдьыксыткүүстээхүҥүүтэүгүһүоҥороркыахтаах»;
муммут‑тэммитдьоҥҥотапталтуһунан:«Бырааттарыам!Өскөтүн
эһигиттэнхайаҕытэрэкырдьыктантуораабытынкимэмэкөнө
суолугартөнүннэрдэҕинэ,кинибилиэхтустаах: аньыылааҕы
албынсуолуттанэргилиннэрбиткиһидууһатынөлөрөлүүттэн
быыһыаҕа,үгүсаньыытын-харатынбырастыыгыннарыаҕа».
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АпостолПетриккиилдьитсуруга

етр,ИисусХристосуониккиапостолыттанбиирдэстэрэ,Ма-
лайАзияхристианнарынцерковтарыгариккиилдьитсуругу

суруйаныыппыта.КинибастакыилдьитсуругаРимимпериятыгар
христианствонытөрдүттэнэһиэнбаҕарбытНеронимператорхристи-
аннарысордоон-муҥнаанөлөртөрөркэмигэрсуруллубутбуолуохтаах
диэнсабаҕалыыллар.АпостолПетр,Христоскабииритэҕэллээхтэрин
санааларынбөҕөргөтөн,манныксуруйар:

Өбүгэлэргититтэнутумнаабытсүпсүктээхолоххутуттаналдьа-
нар-кэбириирүрүҥда,кыһылдакөмүскэатыылаһыллыбытбуолба-
таххыт,ханныкдаэҥкилэсуохыраасАгнецкурдукбуолбутХристос
күндүХаанынантолуйулланылыллыбыккыт...Киһи–откэриэтэ,
киһиалбанаата–сибэккикэриэтэ:отхагдарыйахатан,сибэккитэ
иинэнтүһэр,оттонАйыыТойонтылаүйэлэртухарыөлбөт-сүппэт.
БуэһиэхэиһитиннэриллибитЕвангелиетуһунанэтиллэр.
Таптыырбырааттарыам!Будойдугаэһигикэлиидьон,ааһаниһэр
айанньытэрэбуоларгытбыһыытынан,көрдөһөбүн:дууһаҕытыгар
утарытурарэт-хаанкыдьыктарыттантэйэтуттуҥ,Таҥараныитэ-
ҕэйбэтдьонортотугарүтүөкэнолоҕунанолоруҥ...Биһигианьыыт-
тан-хараттанбосхолононкырдьыкиһинолорорбуттуһугар,Кини
биһигианьыыбытын-буруйбутунсанныгарсүгэнкириэскэтаһаар-
быта;Кинибааһыран,эһигиүтүөрбүккүт.Хаһанэрээһигиманыы-
һытасуохмуна-тэнэсылдьарбарааннаркурдукэтигит,оттонбили-
гинМаныыһыкка–дууһаҕытынАраҥаччылааччыга–төнүннүгүт.
Куһаҕаҥҥакуһаҕанынан,үөхсүүгэүөхсүүнэнхардарымаҥ;төт-
төрүтүн,алгыһыыларгаыҥырыллыбыккытынбилэсылдьан,
эһигиниатаҕастааччыларыалҕааҥ...АйыыТойонТаҥараныис
сүрэххититтэнытыктааҥ.
Христосбиирдэбукатыннаахтык,биһигиниТаҥараҕааҕалаары,
БэйэтэКырдьыксытэрээри,биһигианьыылаахтартуспутугар,
биһигибуруйбутунборуостаан,эрэйи-муҥукөрбүтэ.Этин-сиинин
өлөрбүттэрээрээри,Киниистыынынантиллибитэ...Христосаатын
туһуттанэһигиниүөҕэрбуоллахтарына,эһигиалгыскатиксэҕит;
олаатаэһиэхэалбанааттаахТыын,ТаҥараТыына,баар...Эһи-
гиттэнкимдакиһиниөлөрөн,тугуэмэуоран,куһаҕаныоҥорон
эбэтэратынкиһибасбилиитигэрсуудайансору-муҥукөрбөтөр
ханнык,оттонхристианинбыһыытынанэрэйикөрөртөнкыбыс-
тымаҥ,хатаХристосаатынсүгэбитдиэн,Таҥараҕамахтаныҥ.

Өсномоҕоркэпсэнэринэн,Петрөлөргөууруллубута,кининикириэскэ
төбөтүнэналларагынантиирбиттэрэ;киниАйыыТойонИисусХрис-
тоскурдуктиириллэрбыраабымсуохдиэн,бэйэтэоннуккөрдөспүтэ.

ПЕТР 1‑кы ИЛ ДЬИТ СУ РУ ГА 1:18‑19, 24‑25;  
2:11‑12, 24‑25; 3:9, 15, 18; 4:14‑16 
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АпостолИоаннүсилдьитсуруга

ылыргылартуоһулуулларынануоннабогословтарэтэллэ-
ринэн,буүссуругуапостол,евангелистИоаннБогослов

суруйбута.ИоаннЕвангелиеҕада,буүссуруккадаэлбэхтиктуттар
сүрүнтыла–«таптал».
Иоаннбастакыилдьитсуругунсүрүнтиэмэлэрэ:таптал,Таҥа-

раныкыттаолох,үөрүү,итэҕэлөрөгөйдөөхкүүһэ,олохсуолта-
та.Буилдьитсуруксорохыйыыта-кэрдиитэманнык:сырдыкка
сылдьыытуһунан:«Кинисырдыккабаарынкурдук,биһигиэмиэ
сырдыккасылдьарбуоллахпытына,оччоҕобэйэ-бэйэбитинкытта
бодоруһабыт,оччоҕоКиниУолунИисусХристосХаанабиһиги-
нибарыаньыыттан-хараттаныраастыыр.Сырдыккасылдьабын
диирэрээри,быраатынабааһыкөрөркиһихараҥаттанөссөда
тахсаилик»;будойдугасыһыантуһунан:«Буаньыылаахдойдуну
да,будойдугабаарыдатаптаамаҥ:будойдунутаптыыркиһи
сүрэҕэрАҕатапталасуох.Будойдугабаарбарыта–аньыылаах
киһиимэҥэ-кыдьыга,хараҕынабылаҥа,буолоххотугунанкиэн
туттара–Аҕаттанкэлбэт,будойдуттанбэйэтиттэнкөбөнтахсар.
Будойдуимэҥниин-кыдьыктыынсимэлийэсүтүөҕэ,оттонТаҥара
көҥүлүнтолороркиһиүйэлэртухарыолоруоҕа»;антихристтуһу‑
нан:«Ононсымыйаччыдиэнкимий?Ол–Иисуһу,КиниХристос
буоларын,мэлдьэһээччи.АнтихристАҕаныда,Уолудамэлдьэ-
һэр.УолунылымматкиһиэхэАҕатаэмиэсуох,оттонкимУолун
билинэр,олАҕалаах»;ИисусБыыһааччытуһунан:«Кинибиһиги
буруйбутун-аньыыбытынкиэрилдьээрикэлбитин,Бэйэтэтуохда
аньыытасуоҕунбилэҕит.Кинилиинбиирбуолбуткиһианьыыны
оҥорбот»;Тапталтуһунан:«Таҥарабиһигинитаптыырынбуаан
дойдугасоҕотохУолун,биһигиКининэнолоххотиксэрбитту-
һугар,ыытанбиллэрбитэ.Таҥара–таптал,ононтаптыыркиһи
Таҥараныкыттабиирбуолар,кинисүрэҕэрТаҥарабаар.Онон,
Таҥарабиһигинибастакынантаптаабытынбыһыытынан,биһиги
эмиэКининитаптыаҕыҥ.ИисусдиэнХристосбуоларынитэҕэйэр
киһиТаҥараттантөрөөбүт.ТаҥараҕатапталдиэнКиникэриэс-
тэринтутуһуубуолар,оттонКиникэриэстэрэтутуһаргаыарахана
суохтар»;сымыйапророктартустарынан:«ТаҥараТыыныналбын
тыынтанэһигиманныкарааранбилиэххит:Киһибуоланкэлбит
ИисусХристоһубилиммэткиһиэхэТаҥараТыынабуолбатах,ан-
тихристтыынабаар»;барамматолохтуһунан:«Буманыминэһиэхэ,
ТаҥараУолунаатыгаритэҕэйээччилэргэ,эһигиКининиитэҕэйэн
барамматолохтоноргутунбилэргиттуһугар,суруйдум».

ИОАНН 1‑кы ИЛ ДЬИТ СУ РУ ГА 
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Иудаилдьитсуруга

уилдьитсурукааптарынанбукабарыМатфейЕванге-
лиетыгар(13:55)ахтылларапостолИуданыааттыыллар.

Иудахристианнарысибэтиэйдэргэ«биирдэбукатыннаахтык
бэриллибититэҕэлиһинтуруулаһарга»ыҥырар.ЭргэКэсТылтан
холобураҕалантуран,киниитэҕэйээччилэрианьыылаахдьону
батыспаттарыгарсэрэтэр:«Төһөдаитинихайыы-үйэбилбиккит
иһин,минэһиэхэбиирсуолусанатыахпынбаҕарабын:Айыы
ТойонБэйэтинноруотунЕгипетсириттэнбыыһаантаһааран
баран,итэҕэйбэтэхтэрикэлинимириэспитэ,оттондьоһунбы-
лаастарынхарыстаабакка,олорорэйгэлэринхаалларанбарбыт
аанньаллары,дьүүлулуукүнэүүнүөрдиэри,алларааҥҥыим-ба-
лайтүгэҕэрүйэлэртухарысыаптаансытыарар.Кинилэркурдук
эмиэсодурбыһыыламмыт,түктэридьалыҥҥаылларбытСодом,
Гоморрауоннаолэргиннээҕикуораттаролохтоохторосэттэригэр
умуллубатуоккаумайаннар,сэрэтэрхолобурбуолбуттара.Олор
курдукбу„көрүүлэнээччилэр“эмиэбэйэлэринкиртитэллэрин
ааһан,АйыыТойонбылааһынбилиммэттэритиэннэкилбиэннээх
ааньалларыүөҕэллэр.Балартугубилбэттэринкытарыүөҕэллэр,
оттондьиикэйкыылкурдукайылҕаларатардарынанэрэбилэр
суолларакинилэргэалдьанар-сатарыйартөрүөттэрэбуолбут».
Итинниканьыылаахсуолуутаран,апостолИудаитэҕэлоло-

ҕорыҥырансүбэлиир-амалыыр:«Оттонэһиги, таптыырбы-
рааттарым,сибэтиэйитэҕэлгитинэнбэйэҕитинбөҕөргөтүнэн,
СибэтиэйТыынынанүҥэн,АйыыТойоммутИисусХристос
амарахсанаатыттанбиэрэрбарамматолоҕункэтэһэн,Таҥара
тапталыгарбигээрэлгитинэнчирэппэккэолоруҥ.Сорохторго,
өйдөөн-дьүүллээнтуран,амарахтыксыһыаннаһыҥ,оттонсороҕу
улуусэрэҕинэнуоттанөрүһүйэнтаһаарыҥ,кинилэримэҥнээх
эттэрэкиртиппиттаҥаһындатаарыйартандьиксинэнтуран,
аньыыларынсаралыырбуолуҥ».
ИлдьитсурукАйыыТаҥараныуруйдуур-айхаллыырүтүөкэн

тылларынантүмүктэнэр:«Эһигиниохтууттанөрүһүйэн,эҥкилэ
суохоҥорон,БэйэтинКэрэмэнКилбиэнининнигэрүөрдэ-кө-
түтэтуруораркүүстээхсоҕотохМуударайТаҥара–ИисусХрис-
тосАйыыТойоммутунанбиһигиниБыыһааччы–айхаллаах
албанаата,улуукыаҕа,сүдүкүүһэ,барамматбылааһабарыүйэ
инниттэн,билигинитиэннэүйэттэнүйэлэртухарытуругура
туруохтун!Аминь».
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АпостолПавелилдьитсуруктара

аҥаКэсТылгаапостолПавелРим,Коринф,Ефес,Филиппы,
Колосс,ФессалоникиуоннаГалатияуобаластарынхристи-

аннарыгар,онутаһынан–Тимофейга,ТиткэуоннаФилимоҥҥа
суруйбут13суругакиирбит(үгэсбыһыытынан,«Еврейдэргэилдьит
сурук»ааптараэмиэПавелэтэдиэнсабаҕалыыллар).
АпостолПавелилдьитсуруктараСаҥаКэсТылтүөртгыммыт

бииринылаллар.Кинисуруктарыгарсөҥөнсылдьарбарҕабаайы–
Таҥараныарыйардириҥмуудараһы–букинигэаҕыйахсирэйигэр
толорусырдатархайдахдакыаллыбат.Ононбиһигиаҕыйахилдьит
суругуэрэахтанаһарыахпыт.

ТАПТАЛ
Библия«Таҥара–таптал»диэнүөрэтэр.
КоринфхристианнарыгарбастакыилдьитсуруккаапостолПавел

тапталтуһунанманныксуруйар:

Өскөтөминараасомук,аанньалдатылынансаҥарарбуолан
бараммын,сүрэхпэртапталасуохбуоллахпына,олаатамин–
таҥкыныырэрэалтаммын,чылыгырыырэрэчуорааммын.

ӨскөтөминТаҥараэтиитиндьоҥҥотиэрдэрдьоҕурдаахпро-
рок,барыкистэлэҥибарытынбилэр,барыөттүнэнтолору
билиилээхитиэннэбэлхайаларыдаоннуттанхалбарытар
күүстээхитэҕэллээхкиһибуоланбараммын,сүрэхпэртаптала
суохбуоллахпына,олаатаминтуохдабуолбатахпын.

Өскөтөминтуохбаарбаайбын-дуолбунбарытындьадаҥыларга
түҥэтэн,эппин-сиимминуоккауматтарабиэрэндабараммын,
сүрэхпэртапталасуохбуоллахпына,онтукаммиэхэтуохда
туһатасуох.

Таптал–ИисусХристосүөрэҕинчопчута.Иисусэппитэ:«„Айыы
ТойонТаҥараҕыниссүрэххиттэн,исдууһаҕыттан,туохбаарөйгү-
нэн-санааҕынанбарытынантаптаа“.Бубааркэриэстэртэнсаамай
бастакыларауоннасуолталаахтара.Иккисэмиэитиниэхэхолоон-
ноох:„Чугастааҕыгын,бэйэҕинтаптыырыҥкурдук,таптаа“.Сокуон
уоннаПророктарбарыбуиккикэриэскэтирэҕирэллэр»(Мат фей 
22:37‑40).
ТаҥаратапталынтуһунанИисусэппиттылларабубааллар:«Та-

ҥарабуаандойдунуолкурдуктаптаан,БэйэтинТөрөппүтСоҕотох
Уолун,Кининиитэҕэйэрханныкбаҕараркиһиөлбөтүн,бараммат
олохтонорунтуһугар,биэрбитэ»(Иоанн 3:16). 
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ТАПТАЛ

«Тапталтулуурдаах,
амарахсанаалаах,

тапталордугурҕаабат,
арбаммат,улаханныксанаммат,

сүөргүбыһыыламмат,
бэйэтинэрэиннинкөрүммэт,

хоргуппат,куһаҕаныөйдүүсылдьыбат,
куһаҕантанүөрбэт–кырдьыктанүөрэр,
барытынуйар,барытынитэҕэйэр,
барытынэрэнэр,барытынтулуйар.

Тапталхаһандауостубат...
Оттонбилигинсубуүс:

итэҕэл,эрэл,таптал–баар;
олэрэнтапталбарыларыттанулахан».

Коринфхристианнарыгар1‑кыилдьитсурук13:4‑13
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«Киһисатарыйбытайылҕатындьайыыта»
уонна«Тыынүлэтинтүмүгэ»

йыыТойонИисусХристосүөрэнээччилэригэрэппитэ:
«Минумнаспын,оттонэһигилабааларгыт.Миэхэбаар

киһи,Минэмиэкиниэхэбуоллахпына,элбэхаһыбиэрэр;эһиги
Миигинэсуохтугудагынаркыаххытсуох».Хайаүрдүгэрүөрэтэ
олорон,Иисусманныктэҥнээһинитуттубута:«Бараантириитин
бүрүнэнкэлэрторҕонбөрөлөртөн–сымыйапророктартан–сэ-
рэниҥ.Кинилэридьайыыларынанбилиэххит.Эрбэһинтэнви-
нограды,ыарҕаттансмокваныхомуйаллардуо?Үтүөмаскуһаҕан
отонноммотункурдук,куһаҕанмасэмиэүчүгэйотонноммот».
ГалатияхристианнарыгарилдьитсуругарапостолПавел«киһи

сатарыйбытайылҕатындьайыытын»уонна«Тыынүлэтинтүмү-
гүн»туһунансуруйар:«Киһисатарыйбытайылҕатындьайыыта
биллэр:көссүүлэһии,содурбыһыы,киртийии,кэрээнтэнтах-
сыы,эмэгэттэргэсүгүрүйүү,ап-хомуһун,өстөһүү,иирсээн,ордук
санаһыы,уордайыы,киҥнэнии,тылтылгакиирсибэтбуолуу,
хайдыһыы,абааһыкөрсүү,өлөрсүү,арыгылааһын,үүнэ-тэһиинэ
суохбарыыонтондаатын.Урутсэрэппитимкурдукбилигинда
сэрэтэбин:итинникбыһыыланааччыларТаҥараСаарыстыбатыгар
тиксибэттэр.ОттонТыынбиһигисүрэхпитигэртапталы,үөрүүнү,
эйэни-или,кытаанахтулууру,үтүөсанааны,амарахбыһыыны,
итэҕэли,көрсүө-сэмэймайгыны,бэйэнитуттунуунуүөскэтэр».

ГА ЛА ТИЯ ХРИС ТИ АН НА РЫ ГАР ИЛ ДЬИТ СУ РУК 5:19‑23;  
МАТ ФЕЙ 7:15‑17; ИОАНН 15:5‑6 
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ЭдэркээнТимофей
авелмиссионердыыриккисайаныгарДервиянан,Листранан
сылдьан,Тимофейдиэнааттаахэдэркээнхристианиныкөр-

сүбүтэ.ТимофейийэтэЕвникаХристоһуитэҕэйбитеврейдьахтара,
оттонаҕатагрекэтилэр.ЭбэтэЛоидаэмиэхристианкаэтэ.Тимофей,
евангелистЛукакурдукапостолПавеларахсыбатаргыһабуолан,
кининикыттаМакедонияҕа,Грецияҕа,МалайАзияҕаитиэннэбэл
Римҥэкыттабииргэсылдьыбыта.Өсномоҕорэтиллэринэн,Па-
велыРимҥэөлөрбүттэринкэннэ,ТимофейЕфесулаханцерковын
салайбыта,итиэннэкэлин,Римимператордарыттанбиирдэстэрэ
христианнарысойуолууркэмигэр,итэҕэлиһинмуҥукөрөнөлбүтэ.
АпостолПавелТимофейгаиккиилдьитсуругусуруйбута.Ол

суруктартансорохтыынсуолталаахэтиилэриааҕыаҕыҥ:бардьон
туһугарүҥүүтуһунан:«Ононтуох-хайаиннинээһигиттэнкөрдөһө-
бүн:биһигичуумпутук,эйэлээхтик,Таҥараҕатолорубэриниилээх,
ыраасолоҕунанолорорбуткыалларынтуһугар,эһигиКиниттэн
көрдөһөргүт-ааттаһаргыт,үҥэргит,махтанаргыт,дьонукөмүскэһэр-
гит–барытабардьонтуһугар,ыраахтааҕылартустарыгар,былааһы
тутанолорооччулартустарыгарбуолуохтаах.Итинникүҥэрсиэрдээх,
итиниБыыһааччыбыт,Таҥара,сөбүлүүр»;харадьайүөрэҕинтуһунан:
«Бутиһэхкэмҥэсорохторараасалбынтыыннарыуоннаабааһыүөрэ-
ҕинистэн,итэҕэлтэнтэйиэхтэрэдиэнСибэтиэйТыындьэҥкэтик
этэр»;баай‑дуолтуһунан:«Туохбааркуһаҕантөрдө-төрүөтэ–харчы
үлүскэнэ.Сорохторбуүлүскэҥҥэылларанитэҕэлтэнтуораан,үгүс
муҥу-таҥыбэйэлэринэнбулуммуттара.Оттонэн,Таҥаракиһи-
тэ,итинтэнбарытыттанкуотаҥҥын,кырдьыктаах,бэриниилээх
буоларга,итэҕэйэргэ,таптыырга,тулуйарга,көрсүөмайгыланарга
дьулус»;итэҕэлхоодуотбыһыытынтуһунан:«Итэҕэлдьоһуннаахту-
руулаһыытынантуруулаһанбарамматолоҕутутус.Барамматолоххо
эныҥырыллыбытыҥ,буолохиһинүгүсдьониннигэритэҕэлгинүтүө
быһыылаахтыкбилиммитиҥ»;Таҥараҕадьиҥнээхтиксулууспалаа‑
һынтуһунан:«Таҥараҕабэриниилээхбуолаүөрэн.Итэҕэйээччилэргэ
тылгынан-өскүнэн,олоххунан,тапталгынан,истыыҥҥынан,итэ-
ҕэлгинэнуоннаырааскынанхолобурбуол.Суруйууларыааҕыынан,
өйдөтүүнэн-үөрэтиинэндьарыктан».
Павеликкисилдьитсуругунхаайыыгасытан,өлөрүллэринкүү-

тэсылдьан,суруйбутбуолуохтаахдиэнсабаҕалыыллар.Бусуругар
киниэтэр:„Үтүөтуруулаһыынантуруулаһан,сүүрэртүһүмэхпин
түмүктээн,биэтэккэтаҕыстым,итэҕэлбинэнчирэппэтим.Ононаны
билигинАйыыТойон,КырдьыктаахСудьуйа,олКүҥҥэтуттарар
наҕараадата–кырдьыктаахбыһыымэнньиэһэ–миигинкүүтэр;ону
Кинимиэхээрэбуолбакка,Киникэлэринтаптаанкүүтээччилэргэ
барыбытыгартуттарыаҕа“.

ТИ МО ФЕЙ ГА 1‑кы уон на 2‑с ИЛ ДЬИТ СУ РУК 
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«БиирАйыыТойон,бииритэҕэл,биирсүрэхтэнии...»
Илдьитсуруктартан

арыаньыыныоҥорбуттара,барыТаҥаракилбиэннээхсырды-
гыттанмаппыттара(Рим хрис ти ан на ры гар ил дьит су рук 3:23). 

Аньыытөлөбүрэ–өлүү,оттонТаҥарабэлэҕэ–ХристосИисус
АйыыТойоммутункыттабиирбуолантиксэрбарамматолохпут
(Рим хрис ти ан на ры гар ил дьит су рук 6:23). 
Таҥарабиир,киһиаймаҕыТаҥараныкыттаситимнээччиэмиэ

биир–бардьонтуһугарБэйэтинтолукбиэрбитКиһи,Христос
Иисус(Ти мо фей га 1‑кы ил дьит су рук 2:5). 
Христосбиһигибуруйбутун-аньыыбытынборуостаарыөлбүтэ

(Ко ринф хрис ти ан на ры гар 1‑кы ил дьит су рук 15:3). 
ИисуһуАйыыТойондиэнтылгынанаһаҕастыкбилинэруонна

ТаҥараКининиөлүүттэнтилиннэрбитиниссүрэххиттэнитэҕэйэр
буоллаххына,быыһаныаҥ(Рим хрис ти ан на ры гар ил дьит су рук 10:9). 
Кириэстуһунанүөрэтии,өлүүсуолунанбараниһээччилэрис-

тэллэригэр,өйөсуохдойҕох,оттонбиһиэхэ,быыһанааччыларга,
Таҥаракүүһэбуолар(Ко ринф хрис ти ан на ры гар 1‑кы ил дьит су рук 1:18). 
Сэргэхсылдьыҥ,итэҕэлгитинбигэтиктутуһуҥ,эрсанааланыҥ,

халбаҥнаабатбөҕөбуолуҥ (Ко ринф хрис ти ан на ры гар 1‑кы ил дьит 
су рук 16:13). 
ХристосЕвангелиетыттанминсааппаппын,бухасбиирдииитэҕэ-

йэркиһи,бастатантуран,иудей,олкэннэатыномук,быыһанары-
гаранаммытТаҥаракүүһэ(Рим хрис ти ан на ры гар ил дьит су рук 1:16). 
Бэйэҕитиналбыннанымаҥ:Таҥараныэлэкоҥостубаккын.Киһи

туохсиэмэниыһарда,олүүнүүтүнылар(Га ла тия хрис ти ан на ры гар 
ил дьит су рук 6:7). 
Киһиаймахоткэриэтэ,киһиалбанаата–сибэккикэриэтэ:отхаг-

дарыйахатан,сибэккитэиинэнтүһэр(Петр 1‑кы ил дьит су ру га 1:24). 
Биһигибусиргэолоронтугугыммыппытынан–үтүөнүбиитэр

мөкүнүоҥорбуппутунанкөрөн,хасбиирдиибиттөлөбүрбүтүнылар-
быттуһугар,букабарыХристосдьүүлүгэртуруохтаахпыт(Ко ринф 
хрис ти ан на ры гар 2‑с ил дьит су рук 5:10). 
ОнонхасбиирдиибитбэйэтинтуһугарТаҥараҕаэппиэттиэҕэ

(Рим хрис ти ан на ры гар ил дьит су рук 14:12). 
Билигин,Таҥарасаҥатыниһиттэххитинэ,хаһанэрэкураайы

куйааргасылдьанТаҥараҕабасбэриммэтэхеврейдэркурдук,сү-
рэххитинхамхатанымаҥ(Ев рей дэр гэ ил дьит су рук 3:15). 
БиирАйыыТойон,бииритэҕэл,биирсүрэхтэнии(Ефес хрис ти‑

ан на ры гар ил дьит су рук 4:5). 
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ИоаннБогословАрыллыыта

убиһигиолорорсирбитөрүүбаарбуолуосуоҕа.Тиһэх
кэмҥэтуохбуолуохтааҕынтуһунанБиблияҕаэлбэхтик

этиллэргынанбаран,олтуһунанордуксиһилииБиблиятиһэх
кинигэтигэр–ИоаннБогословАрыллыытыгар–кэпсэнэр.
ИоаннИисусХристосуониккиапостолыттанбиирдэстэрээтэ.

Номоххоэтиллэринэн,Иоантануратыапостолларбарыитэҕэллэ-
риниһинмуҥукөрөнөлбүттэрэ.ОлэрээриИоаннэмиэХристос
туһугарэрэйдэммитэ:кининиГрецияПатмосдиэнарыытыгар
көскөыыппыттара.ОннокиниэхэАйыыТойонкөстөн:«Мин
АльфабынуоннаОмегабын,БастакыбынуоннаТиһэхпин;тугу
көрөргүнбарытынкинигэҕэсуруйанцерковтаргаыыт»,–диэн
соруйбута(Арыл лыы 1:10‑11). 
АрыллыыКинигэтигэртиһэхкэмтуһунантөлкөлөөһүнараас

символкөмөтүнэнбэриллэр:сэттэцерковкасурук,сэттэбэ-
чээт,аттаахтүөрткиһи,сэттэүрэртурба,Таҥарауора-кылына
мунньуллубутсэттэиһитэ,Армагеддон,олохкинигэтэ,кыыл
сыыппарата666,Вавилон–улуусодурдьахтар,сэттэбастаах,
уонмуостаахкыыл,уоныраахтааҕы,тыһыынчасыллаахсаа-
рыстыба,СаҥаИерусалим,күндүтаастар,олохааллуукмаһа...
АрыллыыКинигэтэбэртэлбэхтаайыллыбаткистэлэҥнээх.Ол

эрээрибиирсуололусдьэҥкэтикэтиллэр:АйыыТойонИисус
Христоссиргэиккиһинэргиллэнкэлэн,аандойдунудьүүллүөх-
тээх.КиниИккискэлиитинбастакыхристианнаркүүтэллэрэ,
биһигиэмиэкүүтэбит.
Анысэттэцерковтанбиирдэстэригэрсуруллубутсуругуааҕыа-

ҕыҥ.Бусэттэцерковь«Арыллыы»сурулларкэмигэрбааллара
эрээри,кинилэргэанаммытсуруктаркэлэркэмЦерковыгар(Та-
ҥараДьиэтигэр)эмиэтуһуламмыттар.Баҕар,бусурукханнык
эрэтыллараэнбиһиккигэбыһаччысыһыаннаахбуолуохтарын
эмиэсөп.



497



498

«Букэлэн,ааҥҥытынтоҥсуйатурабын...»

рыллыыКинигэтигэрИоаннБогословсуруйар:
Эрэллээх,дьиҥкырдьыктаахТуоһу,Таҥаратугуайбы-

тынбарытынтөрдө-төрүөтэАминьманныкэтэр:«Энбары
дьайыыгынбилэбин;энтымныытада,итиитэдасуоххун.
Оо,арайтымныыдуу,итиидууэбитиҥбуоллар!Онубаара
сылааскынэрэ,итиитэда,тымныытадасуоххун,ононМин
эйигинуоспуттантөлөыһантаһаарыам.„Баайбын,дэлэйдик
олоробун,анытуохпунандатутайбаппын“дэнэҕиндаҕаны,
дьиҥэр,дьолосуоххун,муҥнааххын,дьадаҥыгын,хараҕа
суоххун,сыгынньаххынбилбэккин.Ононбайартуһугар
Миигиттэнуоккаыраастаммыткыһылкөмүһү,уоннатаҥ-
наргар,сыгынньахсылдьарыҥкөстөнсаакка-сууккакиир-
бэтиҥтуһугар,маҥантаҥаһыатыылаһаргар,көрөртуһугар
хараххынмааһынансотторгорсүбэлиибин.Минтаптыыр
дьоммун,итэҕэстэринкөрдөрөнтурандьарыйабын,онон
дьаныардаахбуол,аньыыгынбилин.Букэлэн,ааҥҥытын
тоҥсуйатурабын:кимМинсаҥабынистэнаанынаспык-
кадьиэтигэркиирэммин,киэһээҥҥиаһылыгаролорсуом,
киниэмиэМиигинниинолорсуо.
КыайыылааҕыБэйэбинкыттабүрүстүөлбэролордуом;Мин
кыайан-хотонАҕабынкытта,Аҕамбүрүстүөлүгэролорбутум
курдук,кыайыылаахэмиэМиигинниинбииргэолорсуо.
Тыынсэттэцерковкатугуэтэринистэркулгаахтаахиһит-
тэҕэбуолуохтун».

АРЫЛ ЛЫЫ 3:14‑22 
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Саҥахаллаануоннасаҥасир

оаннАрыллыытынбүтэһикхасдасирэйэтиһэхдьүүлү,саҥа
халлааныуоннасаҥасириойуулааһыҥҥаанаммыт.

Онтонминсүдүбэйэлээхүрүҥбүрүстүөлүуоннаолбүрүстүөлгэ
Олорооччунукөрбүтүм:сир-халлаанКининьууруттанкуотан,
аныхаһандаэргийбэттиисимэлийэсүппүтэ.Көрбүтүм,өл-
бүттэр–улууда,кырадабарыта–Таҥараиннигэртуралла-
ра,иннилэригэркинигэлэрнэлэччиарыллыбыттарэтэ.Өссө
бииркинигэни,олохкинигэтин,арыйбыттара,ононөлбүттэр
кинигэлэргэхайдахсуруллубутунан,тугуоҥорбуттарынанкө-
рөндьүүллэммиттэрэ.Муорабэйэтинтүгэҕиттэнөлбүттэрин
таһаарбыта,өлүүуоннааадэмиэөлбүттэринбиэрбиттэрэ,хас
биирдиикиһитугуоҥорбутунандьүүллэммитэ.
Онтонминсаҥахаллааны,саҥасирикөрбүтүм.Уруккусир-хал-
лаансимэлийэсүппүтэ,муораэмиэанысуоҕа.Мин,Иоанн,
СибэтиэйКуораты–сүктэркыысаналлааҕарсимэммитинкур-
дук,барысилигэситэнмэҥэхаллаантан,Таҥараттантүһэниһэр
саҥаИерусалимы–көрбүтүм.Онтонхаллаантансүҥкэнулахан
саҥадуораһыйарынистибитим:«Көрбу,скиния–Таҥараолоҕо
аныкиһиаймаҕыкыттабииргэбуолуоҕа.Кинидьонукытта
бииргэолоруоҕа,кинилэрэмиэаныТаҥараноруотабуолуох-
тара.КиниБэйэтинэндьонукыттасылдьан,кинилэрТаҥара-
ларабуолуоҕа.Таҥаракинилэрхарахтарынуутунхасбиирдии
таммаҕынсотуоҕа,өлүү-сүтүүдиэнанысуохбуолуоҕа;энэлгэн,
ытабыл-соҥобул,ыарыыэмиэсүтүөҕэ.Уруккубарытаааста».
БүрүстүөлгэОлорооччу:«Көрбу,барытасаҥаныайабын»,–диэ-
битэ.Онтонмиэхээппитэ:«Сурун,будьиҥкырдьыктаах,эрэбил
тыл».Кинимиэхэөссөманныгыэппитэ:«Барытатуолла!Мин
АльфабынуоннаОмегабын,ТөрүппүнуоннаБүтэрУһукпун.
Утаппыккаөлбөтмэҥэуутундьүүктэтиттэнбосхоиһэрдиэм;
кыайааччыитинибарытынылыа,МинкиниТаҥаратабуо-
луом,киниМинуолумбуолуо.Оттонкуттамсахтар,итэҕэлэ
суохтар,сидьиҥнэр,өлөрүөхсүттэр,содурдар,абынан-хомуһу-
нунандьарыгырааччылар,эмэгэккэсүгүрүйээччилэруонна
барысымыйаччылараналлара–сиэрэлээхуотбайҕалгатүһүү.
Итииккиһин,бүтэһиктээхтикөлүүбуолар».
Таҥаракилбиэннээхсырдыгасыдьаайарбуолан,куораткүҥ-
ҥэда,ыйгаданаадыйбат:куоратсыдьаайарсырдыга–Агнец.
Туохэмэкирдээх,кимэмэсидьиҥ,албыны-көлдьүнүтутус-
пут–оннокиириэсуоҕа,арайАгнецкабааролохкинигэтигэр
суруллубутдьонэрэкиириэхтэрэ.

АРЫЛ ЛЫЫ 20:11‑13; 21:1‑8, 23, 27 
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Библиятиһэхсирэйэ

тыкСуруйууну,Библияны,ТаҥараУолаИисусХрис-
тосИккискэлиитинтуһунантөлкөлөөһүнтүмүктүүр.

ИоаннБогословАрыллыытынтүмүкчааһын–Библиятиһэх
сирэйин–ааҕыаҕыҥ:

Итиэннэаанньалмиэхээппитэ:«Букинигэбилиҥҥинида,
кэнэҕэһидатөлкөлүүртылынхамбэчээттээнкэбиһимэ.
Болдьохтоохкэмчугаһаата.Аньыылаахөссөдааньыыны
оҥоротүстүн,кирдээхөссөкиртийдин,кырдьыксыткыр-
дьыгыоҥоротүстүн,сибэтиэйөссөырааһырдын.Минсотору
кэлиэм,хасбиирдиигэтугуоҥорбутунанкөрөнбиэрэрдии,
төлөбүрбүнилдьэкэлиэм.
МинАльфауоннаОмега,ТөрүтуоннаБүтэрУһук,Баста-
кыитиэннэТиһэхбуолабын.Киникэриэстэринтутуһаач-
чыларалгыстаахтар.Кинилэролохаалмаһыттанамсайар
бырааптаахтар,куоратаанынанкиирэркыахтаахтар.Оттон
ыттар,абынан-хомуһунунандьарыгырааччылар,содурдар,
өлөрүөхсүттэр,эмэгэккэсүгүрүйээччилэруоннасымыйаны
таптааччылар,сымыйаныоҥорооччулар–олорбарыкуорат
тасөттүгэрхаалыахтара.
МинИисусбутуһунанэһиэхэсэттэцерковкатуоһулаттара
аанньалбыныыттым.МинДавидсилиһинэбин,сарсыар-
дааҥҥысырдыксулуспун.
ТыынуоннаСүктэрКыысиккиэн:«Кэл!»–диэныҥыраллар.
Истибитэрэбарыта:«Кэл!»–диэныҥырыахтын.Утаппыт
кэлиэхтин,иһиэнбаҕараркэлэн,өлбөтмэҥэуутунбосхо
ылыахтын».
Минбубилиҥҥинида,кэнэҕэһидатөлкөлүүркинигэтылын
истээччинисэрэтэбин:кимэрэбутылгатугуэмээптэҕинэ,
Таҥараолкиһинибукинигэҕээтиллибитиэдээҥҥэтиксэ-
риэҕэ.Оттонкимэмэбукинигэбилиҥҥинида,кэнэҕэһида
төлкөлүүртылыттантугуэмэкөҕүрэттэҕинэ,Таҥаракинини
букинигэҕээтиллибитолохкинигэтигэрсуруллар,сибэтиэй
куораккакиирэраналыттанматарыаҕа.БуманыКэрэһит-
тээччиэтэр:«ДьиҥчахчыМинсоторукэлиэм!Аминь».
Оо,кэл,АйыыТойонИисус!АйыыТойоммутИисусХристос
илгэлээхүтүөтээһигинибарыгытынкыттаэҥээрдэһиэхтин.
Аминь.

АРЫЛ ЛЫЫ 22:10‑21 
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Географическайхаарталаруонна
Библиясирин‑уотункөстүүтэ



















ИЕРУСАЛИМ.ЕЛЕОНХАЙАТЫТТАНКӨСТҮҮТЭ(илинтэн)
Соломонхраматурбутсирэ.БилигинманнаОмармечетэтурар.

ИЕРУСАЛИМУОННАЕЛЕОНХАЙАТА(арҕааттанкөстүү)
Иисус Иерусалимҥа чугаһаан баран, куораты көрөн аһынан  

ытаабыта (Лк 19:41). 



СИНАЙХАЙАТА
Айыы Тойон Синай хайатын чыпчаалыгар түспүтэ уонна Моисейы онно 

ыҥырбыта, онон Моисей ол чыпчаалга тахсыбыта (Тах 19:20). 

ТУУСТААХ(ӨЛБҮТ)МУОРА
Кинилэр бары Сиддим хочотугар, билигин Туустаах муора баар сиригэр 

түмсүбүттэрэ (Айыл 14:3). 



ФАВОРХАЙАТА
Хотуну‑соҕурууну Эн айбытыҥ; Фавордаах Ермон Эн ааккыттан  

үөрэллэр (Пс 88:13). 

НАЗАРЕТ
Оттон алтыс ыйыгар Таҥара аанньалын Гавриилы Галилея Назарет диэн 

куоратыгар Давид удьуора Иосиф кэргэн ылар кэпсэтиилээх Кыыһыгар 
ыыппыта; Кыыс аата Мария диэн этэ (Лк 1:26‑27). 



ВИФЛЕЕМ
«Эн, Вифлеем, Иуда сирэ, Иудея атын куораттарыттан тугунан да 

итээбэтиҥ: Мин норуоппун, Израилы, быыһыыр‑харыстыыр Сирдьит 
Эйигиттэн үөскээн тахсыаҕа»(Мф 2:6). 

ИОРДАН
Ол саҕана Иисус Галилеяттан Иордаҥҥа кэлбитэ. Кини Иоаҥҥа сүрэхтэнэ 

тиийбитигэр... (Мф 3:13). 



КАПЕРНАУМ
Назареты хаалларан, Кини Завулон уонна Неффалим сиригэр, муора кытылыгар 

турар Капернаумҥа тиийэн олохсуйбута (Мф 4:13). 

ГАЛИЛЕЯКАНАТА
Үһүс күнүгэр Галилея Канатыгар уруу буолбута,  

онно Иисус Ийэтэ сылдьыбыта (Ин 2:1). 



ИУДЕЯТТАНСАМАРИЯҔАТИЭРДЭРСУОЛ
Иисус... Иудеяттан араҕан, Галилеяҕа хат төннүбүтэ.  

Барар суола Самариянан ааһара (Ин 4:3‑4). 

ГЕННИСАРЕТКҮӨЛЭ(ГАЛИЛЕЯМУОРАТА)
Биирдэ үтүмэн үгүс дьон Таҥара тылын истээри Кинини ыга анньан 

үтүрүспүттэригэр Иисус Геннисарет күөлүн кытылыгар туран... (Лк 5:1). 



ВИФАНИЯ
Паасха буолуо алта күн иннинэ Иисус Вифанияҕа тиийбитэ, онно Кини 

өлүүттэн тилиннэрбит киһитэ Лазарь баара (Ин 12:1).

РИМКОЛИЗЕЙА
БАСТАКЫХРИСТИАННАРТАНҮГҮСТЭРИНСОРДООН-МУҤНААНӨЛӨРБҮТСИРДЭРЭ
Онтон мин... Иисуһу уонна Таҥара тылын туоһулаабыттарын иһин моонньоох 

бастара быһыллыбыт дьон дууһаларын көрбүтүм (Арыл 20:4). 
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