ИИСУС ХРИСТОС ТӨРӨӨҺҮНЭ
Ол саҕана Август император сир-уот устунан
биэрэпис оҥорторор уурааҕа тахсыбыта. 2Сирияны
Квириний салайарын саҕана, бу бастакы биэрэпис
этэ. 3Бары, биэрэпискэ суруйтараары, бэйэлэрин
куораттарыгар
барбыттара.
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Иосиф
эмиэ, Давидтан
төрүттээх
буолан, Галилея
Назаретыттан
Иудеяҕа баар
Вифлеем диэн
Давид куоратыгар
5
кэргэн ылыахтаах Мариятыныын суруйтара
барбыттара. Мария ыарахан этэ, 6онон Вифлеемҥэ
сылдьан, оҕолонор кэмэ кэлэн, 7бастакы Уолун
төрөппүтэ; түһэр дьиэҕэ хонук сиргэ тиксибэккэлэр,
Кини Оҕотун суулаан баран күкүргэ сытыарбыта.
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МАНЫЫҺЫТТАР УОННА
ААННЬАЛЛАР
Ол дойдуга мэччийэр сүөһүнү көрөн, хонууга
хонор маныыһыттар бааллара. 9 Эмискэ кинилэр
иннилэригэр Айыы Тойон Аанньала баар буолбута;
Айыы Тойон
килбиэннээх
сырдыга кинилэргэ
сыдьаайбытыгар
маныыһыттар
улаханнык
куттаммыттара.
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Аанньал эппитэ:
«Куттанымаҥ!
Мин бар дьоҥҥо
буолуохтаах улуу
үөрүүнү эһиэхэ иһитиннэрэ кэллим: 11бүгүн эһиэхэ,
Давид куоратыгар, Быыһааччы – Христос Айыы Тойон
– төрөөтө. 12Кини бэлиэтэ маннык буолуо: эһиги
күкүргэ сууланан сытар Оҕону булуоххут».
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Онтон эмискэ Аанньалы кытта бииргэ үөһээ
Халлаан үтүмэн ахсааннаах сэриитэ Таҥараны
айхаллыыра көстөн кэлбитэ:
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«Үрдүк Халлааҥҥа – Таҥараҕа айхал, сиргэ –
эйэ-ил, дьоҥҥо – Таҥара үтүө сыһыана!»
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Аанньаллар кинилэртэн тэйэн Халлааҥҥа
төннөөттөрүн, маныыһыттар: «Чэйиҥ, Вифлеемҥэ
баран, онно туох
буолбутун, Айыы
Тойон биһиэхэ ити
тугу биллэрбитин
көрүөҕүҥ», –
дэһиспиттэрэ.
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Ол кэннэ
бэрт суһаллык
тиийэн, Марияны,
Иосибы уонна
күкүргэ сытар Оҕону булан ылбыттара. 17Оҕону
көрөөт, Аанньал Кини туһунан туох диэбитин кэпсээн
биэрбиттэрэ. 18Истибит эрэ барыта маныыһыттар
кэпсээннэрин сөрү диэн сөхпүтэ. 19Оттон Мария бу
тыллары барытын, хаһан да умнубаттыы, сүрэҕэр
сөҥөрдөн иһэрэ. 20Маныыһыттар барытын көрөн-истэн
баран, Таҥараны уруйдаан-айхаллаан, төннүбүттэрэ:
барыта үкчү Аанньал эппитин курдук этэ.
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Бу дьиҥнээхтии олоххо буолбут түбэлтэ. 2019 сыл анараа өттүгэр,
Таҥара Уола төрөөбүтэ. Оннооҕор үөрэхтээхтэр Таңара уола
Иисус Христос Киһи буолан сиргэ кэлбитин билбиттэрэ. Дьон
Таҥараны кытта биир буолуохтарын баҕарбыта. Кини тыынынан
сылдьалларын толороро. Кини дьон Таҥараттан тэйбиттэрин
билэрэ. Ол иһин билигин сиргэ олус элбэх кыhалҕа-эрэй баар.
Иисус нуучча буолбатах, кини омугунан Еврей этэ. Ол эрээри
Кини дьону омугунан араарбакка хас биир киһи быыһанарын
туһугар кэлбитэ. Кини биһиги Таҥараны кытта эйэлээх
буоларбытын ситиһэрэ. Ороһуостуба диэн Кини төрөбүт күнэ.
Иисус Христос хас биир киһи быыһанарын туһугар
толук буолбута. Кини Аҕатын сорудаҕын толорбута.
Биһиги эмиэ кини Тылын нөҥүө Аҕабыт биэрэр бараммат
олоҕун сүрэхпитигэр ылынарбытын баҕарар.
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