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Москва жана бүтүндөй Орус патриархы КИРИЛЛДИН архипастырларга, 

пастырларга, диакондорго, монахчылык кылгандарга жана Орус 

Православ Чиркөөсүнүн бардык ишенимдүү балдарына  

Рождестводогу кайрылуусу 

 

 

Кудайды сүйгөн архипастырлар, урматтуу пресвитерлер жана диакондор, 

такыба иноктор жана инокиндер, кымбаттуу ага-инилер жана 

эже-карындаштар! 
 

Баарыңыздарды улуу майрам Ыйса машаяктын туулган күнү: Ыйык Рухтун 

денесинен жана Эң таза Дева Мариядан жаралган биздин куткаруучу Ыйса 

Машаяктын туулган күнү майрамы менен куттуктайм. Биз бардык адамдарды 

Чиркөө менен бирге Жаратканды төмөндөгү сөздөр менен даңктоого чакырабыз: 

“Бүтүндөй жер жүзү Кудайды даңктап ырдагыла” (Ыйса Машаяктын туулган 

күнүнүн канонунун 1-ырынын ирмосу). 

Өзүнүн жаратканын сүйгөн Кудай Жалгыз Уулу – көптөн күткөн 

Мессияны, бизди куткарып калуу үчүн жөнөтөт. Кудайдын Уулу Атасынын 

жанынын түпкүрүндөгү чындык, Адамзат Уулуна айланат жана бизди Өзүнүн 

каны менен азаптан арылтуу үчүн жана өлүм найзасы адамды мындан ары 

коркутпашы үчүн, биздин дүйнөгө келет.  

Биз Ыйса машаякка сыйынуу менен Ага белек алып келдик. Биз Кудай 

Мугалимине кандай белек бере алабыз? Биз Ал Өзү сурап жаткан нерсени бере 

алабыз: “Өзүңдүн жүрөгүңдү мага бер жана сенин көздөрүн менин жолума 

байкоо салсын” (Притч. 23, 26). Жүрөгүн берүү деген эмне? Жүрөк – бул 

жашоонун символу. Эгер ал сокпой калса, адам өлөт. Жүрөгүн Кудайга берүү – 

демек Ага өзүнүн жашоосун арноо дегенди түшүндүрөт. Бул арноо бизден 

бизде болгон бардык нерседен баш тартууну талап кылбайт. Биз болгону 

жүрөктөн анда Кудайдын болушуна тоскоол болгон нерсени гана алып 

салышыбыз керек. Бардык ой жүгүртүү жеке “мен” деген менен гана алек 

болсо, жүрөктө жакын адамына орун жок болсо, анда жүрөктө Кудайга дагы 

орун жок. Жүрөгүндө жакын адамынын болушу, биринчи кезекте биздин башка 

адамдын кайгысын тең бөлүшө билгенден жана ага кайрымдуулук иши менен 

мамиле кылуудан көз каранды болот.  

Кудай бизден Анын жолуна байкоо салууну талап кылат. Кудайдын 

жолуна байкоо салуу демек өзүнүн жашоосунда жана адамзаттын тарыхында 

Кудайдын бар экенин көрүү: Кудайдын сүйүүсүнүн, ошондой эле Анын адилет 

ачуулануусунун көрүнүштөрүн көрүүгө болот. 

Өтүп бараткан жыл биздин элдин жашоосунда XX кылымдагы каргашалуу 

окуялар жана ишенимге карата башталган куугунтуктоолор жөнүндө 

эскертүүлөргө толду. Биз Ыйса Машаякка өзүнүн берилгендигин 

күбөлөндүргөн, жаңы азап чегүүчүлөрдүн жана дин өкүлдөрүнүн жеңиштерин 

эскердик. Бирок өлкө үчүн бул каардуу жылдары дагы, Кудай бизге Өзүнүн 

мээримдүүлүгүн төктү: мажбурланган эки жүз жылдык тыныгуудан кийин, Орус 

жеринде Патриархчылык калыбына келтирилди жана Чиркөө оор сыноо 
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жылдары  акылман жана эрктүү пастырь, Алдыда туруучу катары тандалган 

ыйык Тихондун ынталуу сыйынуулары менен Чиркөө жана биздин эл кыйын 

сыноолордон өтө алды. 

Азыр биз өзгөчө мезгилди баштан кечирип жатабыз: дүйнөдөн азап, 

кайгы кеткен жок, күн сайын биз согуштар жөнүндө жана согуштук имиштер 

жөнүндө угуп жатабыз (Мф. 24, 6).Бирок адам тукумуна канча деген Кудай 

сүйүүсү берилүүдө! Дүйнө жамандыктын күчүнө каршы туруп келүүдө, ал эми 

адамдын сүйүүсү, үй-бүлөлүк баалуулуктар – аларды биротоло бузуу, кордоо 

жана мазактоого карата болуп көрбөгөндөй аракеттерге карабастан, сакталып 

келүүдө. Кудайга болгон ишеним көпчүлүк адамдардын жүрөктөрүндө жашап 

келет. Ал эми биздин Чиркөө оңдогон жылдар бою куугунтуктоого жана анын 

беделин түшүрүүнүн күчөтүлгөн механизмдерине карабастан, Ыйса менен 

жолугушуунун орду болгон, ошол бойдон калат жана дайыма ушундай болот. 

Азыркы сыноолордон өтүү менен, тарыхый Рустун элдери өзүнүн 

руханий биримдигин сактап калат жана жаңылайт, материалдык жактан 

гүлдөгөн жан социалдык жактан бакубатчылыкта болот деп ишенебиз.  

Ыйса Машаяктын туулган күнү адамзат тарыхынын борбордук окуясы 

болуп саналат. Адамдар ар дайым Кудайды издеп келишкен, бирок биз үчүн 

мүмкүн болгон толуктугунда Жараткан Өзүн – Үч бирдиктүү Кудайды – адамзат 

тукумуна Жалгыз Уулу аркылуу ачкан. Ал “Дүйнөнү силерге калтырам, Менин 

дүйнөмдү силерге берем” (Ин. 14, 27) деп осуят кылып, адамдарды Асман 

Атанын ыраазычылыгына татыктуу кылуу жана дүйнөнүн бекем негизин түптөө 

үчүн жерге келген 

Бул жыл биздин эле үчүн, тарыхый Рустун эли жана жер жүзүндөгү 

бардык элдер үчүн бейкуттуктун жана бакубатчылыктын жылы болсун. 

Вифлеемде төрөлгөн Кудайдын уулу бизге коркууну жеңген үмүткө ээ болууга 

жана ишеним аркылуу адамдын жашоосун Кудайдын сүйүүсүнө өзгөрткөн 

күчтү сезүүгө жардам берсин. 

Аминь. 
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