
 

Москва жана бүткүл Орус патриархы КИРИЛЛДИН архипастырларга, 
пастырларга, диакондорго, монахтарга жана Орус Православ Чиркөөсүнүн 

бардык ишенимдүү балдарына  
Рождестволук кайрылуусу 

 
Жаратканды сүйгөн архипастырлар, ардактуу пресвиттер жана диакондор, 
кудайды сүйгөн иноктор жана инокиндер, кымбаттуу ага-инилер жана эже-

карындаштар! 
 

 
Баарыңыздарды Христостун туулган күнүнүн жаркын майрамы менен чын 

жүрөктөн куттуктайм.  
Азыр асмандагы жана жердеги чиркөө жеңишке жетип, Жараткандын жана 

Куткаруучубуздун дүйнөгө келгенине кубанып, Кудайды Анын ырайымдуулугу жана 
адамзатка болгон сүйүүсү үчүн мактайт жана ыраазычылык билдирет. Биз ырдагы: 
“Христос төрөлдү – даңктагыла! Христос асмандан түштү – тосуп алгыла!” 
(Христостун туулган күнүнө карата канондун ирмосу) сөздөрүн руханий коркуу 
сезими менен угабыз. Сыйынуу жана үмүт менен Вифлеем үңкүрүнө көз чаптырабыз, 
ал жерде акырда кийимге оролгон Кудай уулу жатат.  

Чындыгында бүгүнкү күндө “такыбалыктын улуу сыры аткарылды: Кудай 
денеде пайда болуп, Рухта Өзүн актаган жана Өзүн периштелерге көрсөткөн” 
(1 Тим. 3, 16). Акыл менен Кудайга айлануу сырын толугу менен түшүнүү мүмкүн 
эмес. Бардык жандыктар үчүн жашоонун булагы болгон Анын жаныбарлардын деми 
менен кандайча жылынганын толук түшүнүү мүмкүн эмес! Ааламдын Жаратуучусу 
жаратуунун образын кабыл алуу менен өзүн багынтат. Кудайдын Уулу Адамдын 
Уулу болуп калат! “Мунун кандай экенин иликтебегиле, - деп эскертет ыйык Иоанн 
Златоуст, - Кудай каалаган жерде табияттын тартиби жеңилет.  Ал каалады, 
жасай алды, төмөн түштү, сактап калды. Бардыгы Кудайга баш ийет. Бүгүнкү 
күндө Чындык төрөлөт жана Чындык Ал болбогондой болуп калат. Кудай 
болгондуктан, Ал Кудай болууну токтотпостон, адамга айланат” (Куткаруучубуз 
Иисус Христтин төрөлүшү жөнүндө сөз).  

Христостун төрөлүшү менен дүйнөнү сактап калуучу майрамды белгилөө 
менен, биз анын адамзат үчүн руханий мааниси жана негизги мааниси жөнүндө ой 
жүгүртүп баштайбыз. Бул чындык. Бирок биздин ар бирибизге таандык болгон жеке 
ченемди түшүнүү дагы маанилүү, анткени биз Кудайды Куткаруучубуз деп чакырып, 
Ага сыйынганыбыз бекеринен эмес.  

Адам өзүндөгү жамандыкты, канчалык тырышып аракет кылбасын, жеңүүгө 
жөндөмдүү эместигин өз тажрыйбабыздан билебиз. Адамдын жан дүйнөсүнө терең 
таасир эткен жана анын табиятына зыян келтирген күнөөнү эч кандай руханий 
практика жана психологиялык тренингдер менен жеңүүгө болбойт.  

Жалгыз Кудай гана айыктыра алат жана адамды толугу менен баштапкы 
сулуулукка кайтарат. “Эмне үчүн биздин Жараткан денеде жаралды?” – деп суроо 
салат ыйык Ефрем Сирин жана мындай деп жооп берет: “Дене жеңиштин кубанычын 
татып, аткарылышы жана жыргалчылык тартууларын таанып билиши үчүн..., 
адамдар канатчан болуп Ага көтөрүлүп жана Анда гана тынчтык табышы үчүн” 
(Төрт евангелие чечмелениши, 1-глава). Христостун дүйнөгө келиши күнөөнүн 
кулчулугунан кутултуп жана куткарылууга жол ачат. 



 «Мен, Мага ишенген ар бир адам караңгыда калбашы үчүн дүйнөгө келдим» 
(Ин. 12, 46), – дейт Жараткан. Алыскы өлкөлөрдөгү чыгыш акылмандарын Ымыркай 
Иисуска алып келген Вифлеем жаркыраган жылдызы сыяктуу эле, биз, христиандар,  
жарыктын чыныгы уулдары жана кыздары болуп (Ин. 12, 36), бизди курчап 
тургандар, биздин туруктуулугубуздун жана кайраттуулугубуздун, 
чыдамдуулугубуздун жана руханий асылдыгыбыздын, айкөлдүгүбүздүн жана 
жакындарыбызды эки жүздүү эмес сүйүүбүздүн үлгүсүн көрүп, “барган күнү 
Кудайды даңкташы” (1 Пет. 2, 12) үчүн, бул дүйнөнү ишенимдин жарыгы менен 
жарыктандырууга келгенбиз (Мф. 5, 14).  

Бүгүнкү күндө жер жүзүндө элдер жаңы оорунун оор сыноосун башынан 
өткөрүп жатышканда, адамдардын жүрөгү келечек үчүн коркуу жана кооптонуу 
сезимдерине бөлөнүп жатканда, биз үчүн жамааттык жана жеке сыйынууну күчөтүү, 
Жаратканга жакшы иштердин өзгөчө эмгегин тартуу кылуу абдан маанилүү. Азыр 
көптөгөн ага-инилерибиз жана эже-карындаштарыбыз апат оорунун айынан 
храмдарга баруу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап жатышат. Алардын руханий жана дене 
күчүн жаңыртып, ооругандарга  тезирээк сакайып кетишине жана алардын 
саламаттыгы жана өмүрү үчүн жан аябастан күрөшүн жаткан бардык медицина 
кызматкерлерине Өз жардамын бериши үчүн, Мээримдүү Жаратканга аларды 
кечирүү жөнүндө кайрылалы.  

Эсиңизде болсун, эгер адам тирүү ишенимин сактап, бардык иште Кудайга 
таянса, анын рухун эч кандай кыйынчылыктар сындыра албайт. Ошондуктан 
башыбызга түшкөн сыноолорду нааразы болбой кабыл алышыбыз керек, анткени 
ыйык рождество күндөрү Христос Чиркөөсү ырдагандай, биз Ага үмүттөнсөк, анда 
Кудай биз менен бирге болгондой, бизге дагы ыйык касиет киргизилет (Улуу кечки 
сыйынуунун чин аткаруусу). Биздин жашоонун караңгы үңкүрүн Кудайдын өчпөс 
жарыгы жарык кылып турсун, ошондой эле биздин кайгыга баткан жана момун 
жүрөгүбүз, Вифлеем акырына окшоп, дүйнөгө келген Куткаруучуну урматтоо менен 
кабыл алсын деп сыйыналы.  

Адамдын жүрөгү сүйүүгө толуп турса, анда Кудайга тар болбойт. “Сүйүүнү 
жасаган адам Периштелердин чогуу жашаган адамы болуп жана Христос менен 
бирге падышалык кылат”, - дейт ыйык Ефрем Сирин (Изги иш кылгандар жана 
кемчиликтер жөнүндө сөз, 3). Ыйык майрам күндөрү биз үчүн жакшылык кылууга 
өзгөчө мезгил болуп калсын. Биз бул куттуу мүмкүнчүлүктү колдонуп, төрөлгөн 
Иисус Христти даңктап, жакындарыбызга кайрымдуулук көрсөтөлү, муктаж 
болгондорго жардам берели, кайгыга баткандарга, биринчи кезекте, коронавирус 
инфекциясынан же анын кесепеттеринен жабыркагандардын көңүлүн жубаталы.  

Жараткан элдерди Өзүнүн билим нуру менен жарык кылып, аларга тынчтык 
берип жана планетанын азыркы күнү жана келечеги үчүн жалпы 
жоопкерчилигибизди түшүнүүбүзгө жардам берсин. Төрөлгөн Ымыркай Кудай ар 
кимибиздин үй-бүлөбүзгө сүйүү жана ынтымак тартууласын, биздин жаштарыбызды 
жана баарыбызды күнөөлөрдөн жана кооптуу жаңылыштыктан сактасын. Дагы бир 
жолу, кымбаттууларым, силерди Христостун Туулган күнү жаркырган майрамы 
менен чын жүрөктөн куттуктайм жана баарыңарга чын ден-соолук, чексиз кубаныч 
жана Жараткандын мол жардамын – дүйнөгө келген ар бир адамды 
жарыктандыруучу Чыныгы жарыкты (Ин. 1, 9) каалайм. Аминь. 
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