
Референтура долбоору 
(Н. Томилиной) 

7.11.19 
 

Москва жана бүтүндөй Орус Патриархы КИРИЛЛДИН архипастырларга, 
пастырларга, диакондорго, монахтык кылуучуларга жана Орус Православ 

Чиркөөсүнүн бардык ишенимдүү балдарына  
Рождестволук кайрылуусу 

 
 

Кудайды сүйүүчү архипастырлар, чынчыл пресвиттер жана диакондор, 
динге ишенген иноктор жана инокиндер, кымбаттуу ага-инилер жана эже-

карындаштар! 
 

Бардыгыңыздарды чын жүрөктөн жаркын майрам Жараткан жана биздин 
Куткаруучубуз Иисус Христтин Туулгандыгы менен куттуктайм.  

Эки миң жылдан ашык мезгил мурда болгон таң каларлык керемет бүгүнкү 
күндө дагы биздин жан дүйнөбүздү айтып жеткиргис кубанычка толтурат. Кудай 
жерге түштү жана адам асманга көтөрүлдү (майрамдын кечиндеги  стихира). 
Жараткан жана Ойчул дүйнөгө жаралды, Өзүнүн мээрими менен азап чеккен 
адамдардан шайтанды көрө алмак эмес (ыйык Крещение жолун улантуу); сүйүү 
менен жеңишке жеткен, Башаты жок жана Кайталангыс Өзүнүн адашкан 
балдарын жолго салууга келет (Роман Сладкопевецтин жоголгон драхма 
жөнүндө притчасына карата кондак). 

Кудай Сөзүнүн улуу кабарчыларынын укмуштуудай айткандары 
орундалды жана миң жылдап куткарууну жана арылууну күткөн, күнөөнүн 
оордугунан кыйналган, жердеги жашоонун гана эмес, өлгөндөн кийинки дагы 
каргыштан азап тарткан адамзаттын алдында асмандын эшиги ачылды. Гүлдөй 
ачылган Девадан биздин Жараткан Иисус Христос дене бойду алды (Ыйык 
Кудай Эненин Рождество канону) – жана бейиштин кире беришин от кылычы 
менен тосуп турган херувим жашоо дарагынан чегинет (майрамдын кечиндеги 
стихира). Дүйнөнү куткарууга кереметтүү Ымыркай туулат, мыйзам 
алдындагыларды куткаруу үчүн, биз асырап алышыбыз үчүн мыйзамга баш 
ийет (Гал. 4, 4-5).  

Жараткандын момундугу акыл жеткис: Күчтүү Башчы болуп туруп, Ал 
адамдарга алсыз ымыркай болуп түшөт, Кудай болуп туруп, жалган денеге ээ 
болот жана жердеги жашоонун оорчулуктарына чыдайт, Түбөлүктүү болуп 
туруп, өз эрки менен азаптуу жана уяттуу өлүмгө бет алат. Мунун баары 
тандалгандар – пайгамбарлар, такыбаалар жана Өзүнүн ишенимдүү 
кызматчылары үчүн жасайт. Христос ар бирибиз үчүн келет, Ал бардыгын – 
күнөөлүүлөрдү жана кылмышкерлерди, кош көңүл адамдарды жана 



шалакыларды, коркокторду жана каардууларды, ал гана эмес Өзүн 
өлтүргөндөрдү куткарууну каалайт!  

Жараткан эч кимди четке какпайт, эч кимди жек көрбөйт, тескерисинче – 
биздин адамдык денебизди кабыл алат, аны керемет менен, кресттеги азап тартуу 
менен жана Тирилүүсү менен жаңыртат, аны Ыйык Троицанын казынасына 
киргизет, Кудайдын тагына келүү менен жарык кылат. Бул Христостун кайрат 
берүүчү Денеси, ар бирибиз үчүн төгүлгөн Анын Таптаза Каны менен биз 
Евхаристиянын Сырына жакындайбыз – жана Куткаруучуга гана эмес, бири 
бирибизге дагы бир денелүү жана бир кандуу болуп калабыз.  

Бирок, тилекке каршы, бүгүн биз бузукулук толкуну Чиркөөнүн кемесин 
талаш-тартыштардын жана карама-каршылыктардын бороону сыяктуу ары-бери 
толкутуп жатканын көрүп жатабыз, православ динин туткандардын биримдиги 
душмандар тарабынан дагы, азгыргыч тарабынан дагы чайпалууда, адамдар 
Тирүү Суунун Булагынын ордуна арам ойлуу ерестердин киргилт жана ичүүгө 
жараксыз булагын каалашат (I Аалам соборунун ыйык аталарына канон). 
Мындай татаал мезгилде биз баарыбыз Жараткан ар бирибиз үчүн туулганын, 
азап тартканын жана тирилгенин, Ал жерде Бирдиктүү, Ыйык, Собордук жана 
Апостолдук Чиркөөнү негиздегинин эстен чыгарбашыбыз керек. Чиркөөгө 
таандык болуу менен, биз жамандыкты, каршылыктарды жана жаңжалдарды 
жеңүүгө, ажырымды жоюуга, согуштун азабын тартып жаткандарга, кысымга 
алуудан жана адилетсиздиктен жабыркап жаткандарга жардам кылууга 
келгенбиз.  

Жараткан падышалардын заңгыраган сарайларында эмес, жаман үңкүрдө, 
жакырчылыкта туулат. Бозгондор чогулуучу жайдан жаман жана мал сарайдан 
жакыр эмне бар? Бирок мындай жер бар – бул Кудайдан алыстаган, бүлүнгөн, 
кумардын кулуна айланган адамдын жүрөгүнүн күнөө менен куйкаланган чөлү. 
Бирок жан дүйнөбүздү Кудайга болгон орун менен толтуруу, Жараткан жакын 
экенин эстен чыгарбоо жана Ал качан биз ишенимдин очогу менен Аны көрүп 
жана Анын сөзүн угуп, Ага сүйүү менен жооп кылып жана Анын бизде Өзүнүн 
аракеттенүүсүнө жол берээрибизди момундук менен күтүп жатканын эстен 
чыгарбаш керек.  

Бүткүл дүйнө Куткаруучунун туулганын даңктап майрамдап жатат: 
периштелер гимн ырдашат, койчулар салтанаттуу майрамдашат, сыйкырчылар 
Ага жүгүнүшөт жана тартуу кылышат, болгону ачууланган жана жүрөгү көрө 
албастыкка толгон Ирода укмуштуу чындыкты кабыл алууну каалабайт, 
кубанбайт – бирок дирилдейт, Кудайдан коркконунан эмес – коркоктугунан 
улам. Ойлонолу, биз өз ишибиз менен алек болуп, биринчи орунга 
жыргалчылыкты жана жайлуулукту койгон жокпузбу, кимдир бирөө бизден 
мыкты, таланттуу жана мээримдүү болуп кетет деп коркпойбузбу, мындай 



адамды ызалантуу же башкалардын алдында уяткарууга, жогорку баскычка 
өзүбүздү көтөрүү үчүн маарадан кулатууга аракет кылып, жамандык кылган 
жокпузбу? Чындыктын булагы биз үчүн Жараткан жана Анын ыйык осуяттары 
эмес, биз өзүбүз болуп калган жокпу? Биз өзүбүзгө гана пайдалуу жеке 
ойлорубузду чындык катары берип башкаларды азгырган жокпузбу, өзүбүздүн 
амбициялуу иш-аракеттерибиз менен Христтин хитонун талкалаган жокпузбу, 
дин боюнча ага-инилердин арасына араздашуу жана нааразылык уругун сепкен 
жокпузбу?  

Азыр Кудай ымыркайы Христти кароо менен, өзүбүздү кереметтүү 
чындык менен бетме бет коюу менен, кумар жана бизди кыйнаган күнөөлөрдүн 
оордугунан жеңилдейбиз (Евр. 12, 1), Православиенин биримдигин бекемдөө 
жана сүйүү мээримдүү кылат, көз артпайт, макталбайт, өзүнүкүн издебейт, 
жамандык ойлобойт, калпка кубанбайт; баарын жабат жана баарына ишене 
турганын эстеп, сүйүүнү көбөйтүү жөнүндө жылуу сыйынууларыбызды айтабыз 
(1 Кор. 13, 4-7). 

Кудайга сыйынуу майрамдык тексттерде бизди Куткаруу үчүн туулган 
Жараткан гана эмес, Анын жаралуусун мүмкүн кылгандар – Ыйык Дева Мария, 
такыба Иосиф Обручник, ыйык аталар даңкталат. Бул салтанаттуу майрам күнү 
биз жакындарыбызды дагы эстейбиз: ата-энелерибизге жана досторубузга 
барабыз, аларга көңүл бурабыз, жакшы сөз айтабыз, биз үчүн кылгандарына 
ыраазычылык билдиребиз. Кудайга болгон сүйүүгө толгон жүрөгүбүздө 
Мээримдүү, Түбөлүктүү жана Акыл жеткис, көрүнбөгөн Атага Жанышкан 
Христос жашасын (майрамдын кечиндеги седален). Аминь. 
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