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Hudaýyň ýalkany arhipastyrlar, akýürekli preswiterler we diakonlar, Hudaýa 
tagzym edýän inoklar, gadyrly doganlar we uýalar! 

 
  

Siziň hemmäňizi  Messihiň Roždestwosy (doglan güni) röwşen baýramy bilen 
tüýs ýürekden gutlaýaryn. 

Häzirki wagt bütin arşyň-kürsüň Kilisesi Hudaýyň we Halas Edijimiziň 
dünýämize aýak basanyna begenip, ruhlanýar, Hudaýa onuň adam nesline rehim-
şepagaty we mähiri üçin alkyş sözlerini we minnetdarlygyny aýdýar. Kalbymyzy 
gurşan tolgunma bilen alkyşly aýdymyň sözlerine gulak asýarys: “Messih dogulýar - 
alkyş aýdyň! Messih arşdan inýär - Garşy alyň!”  (Messih Roždestwosy kanonyndan 
irmos). Uly hormat we ynam bilen Wifleýem gowagyna nazar salýarys, hut şu ýerde  
garypja sallançakda arlyga oralan, Hudaý çaga keşbinde ýatyr. 

Hakykatdan hem bu günler “dindarlygyň beýik syry: Hudaý adam teninde 
geldi, Özüni Ruhda aklap, perişdelere göründi” (1 Tim. 3, 16). Hudaýyň adam tenine 
geçmeginiň syryna soňuna çenli aň ýetirmek mümkin däl. Ähli janly-jandar üçin 
ýaşaýyş çeşmesi Bolanyň şindi haýwanlaryň deminden janyna ýyly dem 
salýandygyna doly düşünmek mümkin däl! Älem-jahany Ýaradyjy ýaradylan 
jandaryň şekiline geçmek bilen Öz-özüni boýun egdirýär! Hudaýyň Ogly Adam 
Ogluna öwrülýär!  Keramatly Ioann Zlatoust duýduryş berýär: “Onuň bolşy ýaly 
öwrenjek bolma, Hudaýyň halan ýerinde tebigatyň tertibi üýtgedilýär. Ol öz isleýşi 
ýaly etdi, geldi we halas etdi. Barça zat Hudaýa boýundyr. Şu gün Barlyk döreýär, 
Barlyk öň bolup bilmejek görnüşine geçýär. Hudaý bolsa-da, ol Adam görnüşine 
geçýär we Hudaý bolmagyny dowam edýär” (Biziň Isa Messihimizin Halas Ediji 
Roždestwosynda Kelime). 

Messihiň Roždestwosynyň halasgär baýramçylygyny bellemek bilen, biz onuň 
dowamat geçmeýän ruhy mazmuny we bütin adamzat üçin uly ähmiýeti barada pikir 
ýöredýäris. Şeýle hem bolmalydyr. Ýöne biziň her birimiz üçin Adamyň kaddyna 
geçmegine özümiziň berýän bahamyza hem düşünmek zerurdyr, çünki biz öz doga-
dileglerimizde Taňra ýüz tutup, Ony öz Halas Edijimiz diýip atlandyrmagymyz ýöne 
ýerden bolmasa gerek. 

Biz öz tejribämizden görşümiz ýaly, adam näçe yhlas etse-de, özünde bolan 
ýamanlygyň hötdesinden gelip bilmeýändigini bilýäris.  Biziň kalbymyzda çuňňur 
ornan we adam zandyny zaýalan şerdir günäni hiç bir ruhy tejribe ýa-da psihologiki 



treningler arkaly ýeňip geçmek mümkin däldir. Diňe Hudaý adamy ilkibaşdaky 
gözelliginde bolşy ýaly bejermäge we dikeltmäge ukyplydyr. “Gör, näme üçin 
Hudaýymyz adam kaddyna geçdi?” - diýip merhemetli Ýefrem Sirin özüne sorag 
berýär we jogap berýär: “Hut synanyň özi ýeňiş şatlygyny datmagy we eşret 
miwelerini bilmegi üçin..., goý adamlar ganatly ýaly Onuň ýanyna galkynyp 
barsynlar we Diňe Onda rahatlygy tapsynlar” (Dördünji Ýewangeliýe boýunça 
düşündirmeler. 1-nji Bap). Messihiň Adam tenine geçmegi günäniň tabynlygyndan 
boşadýar we halas bolmaga ýol açýar. 

“Men ýagtylyk, Maňa ynanýan her kimiň tümlükde galmazlygy üçin dünýä 
geldim” (In. 12, 46), - diýip Hudaý jar edýär. Hudaýyň ogly Isanyň ýanyna alys 
ýurtlardan gündogar pähimdarlaryny getiren parlak Wifleýem ýyldyzy ýaly, biz, 
hristianlar, ýagtylygyň hakyky ogullary we gyzlary bolmak bilen (In. 12, 36),  bu 
dünýäni ynam ýagtylygy bilen şöhlelendirmelidiris (Mf. 5, 14), munuň netijesinde 
biziň daş-töweregimizdäki adamlar biziň gaýymlyk we mertlik,  çydamlylyk we ruhy 
salykatlyk, rehimlilik we öz ýakynlarymyza çyn ýürekden söýgümiz boýunça 
göreldämize eýermek bilen, “Onuň ýanymyza gelen gününde Hudaýyň adyny 
şöhratlandyrdylar” (1 Pet. 2, 12). 

Şu günki günde, ýer ýüzüniň adamlary täze hassalykdan agyr synagy başdan 
geçirýän wagtynda, adamlaryň kalby gorky we gelejegi üçin alada bilen gaplanan 
wagtynda, biziň kilisede dogalarymyzy we özbaşdak dogalarymyzy ybadat 
etmegimizi güýçlendirmek gerekdir,  Hudaýyň adyna  aýratyn haýyrly işleri 
bagyşlamalydyrys. Biziň doganlarymyzyň we uýalarymyzyň aglabasy ýaramaz täsirli 
ýoň sebäpli buthana barmak mümkinçiliginden mahrum edildi. Olar barada Rehim-
Şepagatly Ýaradandan ötünç geçmegini haýyş edeliň, goý Ol bu adamlaryň ruhy we 
beden güýçlerine kuwwat bersin, näsaglaryň çalt sagalmagyna ýardam etsin hem-de 
olaryň jan-saglygy üçin gaýduwsyz göreşýän lukmanlara we ähli lukmançylyk 
işgärlerine Öz delalatyny bersin. 

Adam janly ynamyny saklap, barça zatda Hudaýyň kömegine daýanýan bolsa, 
Adam ruhuny hiç bir güýjüň ýeňmejekdigini unutmalyň. Şonuň üçin-de, hiç bir 
mynajat etmezden, biziň başymyza inen synaglary hem kabul edeliň, çünki Oňa ynam 
baglasak,   mukaddeslik hökmünde Hudaý biziň ýanymyzda ýaly bolar (Beýik 
gijeleriň tagzymlary), hut şu keramatly Roždestwo günlerinde Messihiň Kilisesi şeýle 
alkyşlary aýdýar. Goý, biziň garypja gowagymyzy hem Hudaýyň ýagtylygy 
ýagtylandyrsyn diýip, biziň perişan we tabyn ýüregimiz, hut Wifleýem sallançagy 
ýaly, dünýä aýak basan Halas Ediji yzzat bilen kabul etsin diýip doga-dileg ediliň. 

Adam ýüregi mähirden doly bolsa, Hudaý üçin onuň ýüregi dar däldir. “Mähir-
muhabbet görkezýän adamlar Perişdeleriň ýanynda we Messih bilen baky ýaşar” - 
diýip merhemetli Ýefrem Sirin güwä geçýär (Ýagşylyklar we ýamanlyklar barada 
kelime, 3). Goý keramatly baýramçylyk günleri biziň üçin ýagşy işleri amala aşyrmak 
üçin aýratyn döwrümiz bolsun. Şeýle rehnetli mümkinçilikden peýdalanyň, Dünýä 



inen Messihe alkyş aýdalyň, ýakyn-ýatlarymyza rehimdarlyk bildireliň, mätäçlere 
kömek bereliň, gynanç çekýänlere göwünlik bereliň, belki-de, ilkinji nobatda hem 
koronawirus ýokanç keselinden we onuň netijelerinden ejir çekýänlere göwünlik 
bereliň. 

Goý, Taňrymyz Öz ýer ýüzündäki adamlaryna aň-bilim eçilsin, goý olara 
parahatlyk üçin pata bersin, goý biziň hemmämize Ýeriň häzirki ýagdaýy we geljegi 
üçin umumy jogapkärçiligi duýmaga ýardam etsin. Goý Dünýä inen Hudaýyň Ogly 
biziň maşgalalarymyza mähir we agzybirlik ibersin, goý biziň ýaşlarymyzy we biziň 
hemmämizi şerlerden we wehimli ýalňyşlardan gorasyn.  

Meniň mähribanlarym, men sizi ýene-de bir gezek Messihiň Roždestwosynyň 
röwşen baýramçylygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn we siziň hemmäňize berk jan-
saglyk, tükenmez şatlygy we Hudaýyň bol eçilýän goldawyny - Dünýä aýak basýan 
her bir adama aň berýän Hakyky ýagtylygyny (In. 1, 9) arzuw edýärin. Omyn. 
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