Мәскеу және бүкіл Ресей Патриархы КИРИЛЛДЫҢ
архипастырьларға, пастырьларға, диакондарға, монах
қызметіндегілерге және Орыс Православие Шіркеуінің
барлық адал балаларына Рождестволық жолдауы
Жаратқан Иеміздің сүйікті архипастырьлары, аса құрметті
пресвитерлер мен диакондар, тақуа иноктар мен инокинялар, қымбатты
бауырлар мен әпке-қарындастар!
Сіздерді ұлы Мәсіхтің Туған күні мейрамымен шын жүректен
құттықтаймын!
Осы жарқын түнде бүкіл жаратылыс қуанады, өйткені халықтардың
күткені және әлемнің құтқарушысы Жаратушы жақындауда және келеді
(Мәсіхтің Туған күні мерекесіндегі канон). Құтқарушының келуін жұмақтан
қуылғаннан кейін Жаратушысымен байланысын үзген, күн сайын Құдайдың
бар екенін сезіну және Оның дауысын өте жақын есту, Жаратушы сенімен
бірге болғандықтан Оған жүгіну және бірден жауап алу, толық қауіпсіздікте
екеніңді білу қаншалықты қуанышты екенін ұмытқан адамдар көп жылдар
бойы күтті. Бүгінде біздің өмірімізде зиянды келеңсіздіктер орын алып
жатқанда, бірдеңені болжау және жоспар құру қиындық туғызғанда, ертеңгі
күнімізге сенімсіздік үнемі тығырыққа тіреп, алаңдатушылық туғызған кезде
бізге дәл осы қауіпсіздік, сенімділік және тыныштық сезімі жетіспейді.
Алайда, осынау қиын жағдайларда біз адам болмысының нәзіктігін ерекше
сезіндік, әрбір жаңа күнді Құдайдың ең үлкен сыйы ретінде бағалауымыз керек
екенін түсіндік, мәжбүрлі жалғыздықтың қаншалықты ауыр жүк болатынын
және отбасыңмен, туған-туыстарыңмен тұрақты қарым-қатынаста болу
мүмкіндігінің қаншалықты маңызды екенін түсіндік.
Ақырда жатқан Нәресте Мәсіхке, Оның Ең Таза Анасы мен әділ Жүсіпке
қарап, біз Құдайға және адамдарға деген сүйіспеншілік қана бізді әртүрлі
сынақтарда нығайта алатынын, жүрегімізден қорқынышты кетіретінін,
жақсылық істер жасауға күш беретінін түсінеміз.
Қасиетті Құдай Анасы да өмірінің аса маңызды сәттерінің бірінде
таршылық жағдайда – бейтаныс қалада, елсіз, мал үңгірінде болды ғой. Алайда
жұпыны үңгір Оған тамаша сарайдай көрінді (Мейрам алды тропарі), өйткені
Оның жүрегі Ұлы мен Құдайға деген сүйіспеншілікке толы болды: бұл
сүйіспеншілік айналадағының бәрін өзгертті, сондықтан Құдай Анасы не
қолайсыздықты, не үңгірдің жұтаңдығын елемеді. Жаратушыға деген алғыс
және жаңа туған Нәрестеге деген мейірім Оған қиындықтарды бекер санауға
және Жаратушы Оған жіберген барлық жағдайларда Құдайдың игілігін көруге
мүмкіндік берді.
Бұл Құдайдың берген сынақтарын біздің қабылдауымыз өзгеше
екендігін көрсетеді, мысалы, оқшауланған кезде көптеген адамдар тіпті
үйлерін түрме ретінде қабылдап, үмітсіздікке бой ұрып, уайымға салынады.

Бүгінгі күні барлық жаратылыс Жаратушымен - адамдар, жануарлар,
періштелер, Аса Киелі және Үшбірлік Таңның қызметшілері (дүйсенбі күні
таңертеңгі 5-ші дауыстың каноны) - Құтқарушының ақырына қарап, біз
өзімізді Құдайдың сүйіспеншілігіне бөленгенімізді және Мәсіхтің жанында
бірге екенімізді сезінеміз. Жүректерден қорқыныш пен сенімсіздіктің,
алаңдаушылық пен үмітсіздіктің бұғауларын алып тастап, күнәһар жерге
келіп, шаршағандар мен ауыртпалық көргендердің бәрін Өзіне шақырып,
оларға тыныштықты уәде еткен Құдай Ұлының даусын тыңдайық ( Мф.11, 28).
Ол келіп, бізді жоғалтып алған жұмақ бақытын қайтадан шындыққа
айналдыруды, және одан бетер - адамды Жаратушысымен түсініксіз және
жұмбақ түрде біріктіру үшін өмір сүруге үйретеді.
Жерде туған Көктегі Патша (мейрам стихирасы) бізді құтқару үшін
бәрін жасады. Біз тек Оның сүйіспеншілігін қабылдай аламыз және оған өз ісәрекеттерімізбен жауап бере аламыз - өсиеттер мен мейірімділік істеріне
сәйкес өмір сүру, күшті сенім және Құдаймен бірге болуды қалау, Оның
Әкелік қолынан мол нығметтерді қабылдауға дайын болу ғана емес, сонымен
қатар осы немесе басқа қиындықтарды жеңу үшін Оған берік үміт пен сенім
артайық.
Менің қымбаттыларым, Сіздерді тағы да Мәсіхтің Туған күнімен
құттықтаймын.
«Ешкім бұл қуанышқа қатысудан босатылмайды, - деп куәландырады
қасиетті Лев Великий, - себебі қуаныш барлығына ортақ. Әулие қуансын,
өйткені ол даңққа жақындап келеді. Күнәһар қуансын, өйткені оған кешірім
беріледі» (Мәсіхтің Туған күні туралы I сөз). Жаратушы баршаңызға рухани
саулық пен тән саулығын, шексіз қуаныш пен жақсы көңіл-күй, еңбектеріңізге
және құтқарылу жолында аяқ баса беруге күш-қуат нәсіп ете берсін. Аумин.
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Рождественское послание
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества
Христова.
В эту светлую ночь радуется всё творение, ведь приближается и
приходит ныне Господь, ожидание народов и спасение мира (канон на
повечерии Предпразднства Рождества Христова). Пришествия Спасителя
долгие годы чаяли люди, утратившие после изгнания из рая связь со Своим
Создателем, забывшие, как это радостно – ежедневно чувствовать присутствие
Божие и слышать совсем рядом Его глас, иметь возможность обращаться к
Нему – и сразу получать ответ, знать, что ты в полной безопасности – потому
что Господь рядом с тобой.
Именно этого ощущения безопасности, защищённости и спокойствия
нам очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие всё ещё вносит свои
коррективы в нашу жизнь, когда трудно что-то прогнозировать и строить
планы, когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит в
напряжении и вызывает тревогу. Однако в этих непростых обстоятельствах мы
особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что
должны ценить как величайший Божий дар каждый новый день, поняли, каким
тяжёлым бременем становится вынужденное одиночество и как важно иметь
возможность регулярного личного общения с родными и близкими.
Взирая ныне на лежащего в яслях Младенца Христа, на Его Пречистую
Матерь и праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к
Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх
из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел.
Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важных моментов Своей
жизни тоже находилась в стеснённых обстоятельствах – в чужом городе, в
пустынном месте, в пещере для скота. Однако убогий вертеп показался Ей
прекрасной палатой (тропарь Предпразднства), потому что Её сердце
переполняла любовь к Сыну и Богу: эта любовь преображала всё вокруг, и
Пречистая Дева не замечала ни неудобств, ни последней нищеты вертепа.
Благодарность Творцу и нежность к новорождённому Младенцу позволяла Ей
вменять трудности ни во что и видеть благой Промысл Божий во всех

обстоятельствах, которые ниспосылал Ей Господь. Как это отличается от
нашего восприятия данных Богом испытаний, когда, например, во время
изоляции многие даже родной дом воспринимали как тюрьму, впадали в
уныние и видели всё в чёрном цвете.
Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых рядом с
Творцом пребывает всё творение – и люди, и животные, и ангелы, слуги
Пресвятой и Трисолнечной Зари (канон 5-го гласа в понедельник утра), –
ощутим себя окружёнными любовью Божией и объединёнными вокруг
Христа. Сбросим с души оковы боязни и недоверия, тревоги и отчаяния,
услышим глас Сына Божия, Который приходит на грешную землю и
призывает к Себе всех труждающихся и обремененных, обещая им покой (Мф.
11, 28). Приходит – и научает нас жить так, чтобы утраченное райское
блаженство вновь стало реальностью, и даже больше – чтобы человек мог
непостижимым и таинственным образом соединяться с Господом.
Родившийся на земле Царь Небесный (стихиры праздника) уже всё
сделал для нашего спасения. Нам остаётся только принять Его любовь и
ответить на неё своими поступками – жизнью по заповедям и делами
милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, готовностью не только
принимать из Его Отеческих рук обильные щедроты, но и с твёрдым
упованием и доверием Ему преодолевать те или иные сложности.
Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым.
«Никто не отлучён от соучастия в этом ликовании, – свидетельствует
святитель Лев Великий, – ведь повод к радости общий для всех. Пусть же
ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо
даруется ему прощение» (Слово I на Рождество Христово). Господь да
ниспошлёт всем вам душевное и телесное здравие, неоскудевающую радость
и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем шествии
стезёй спасения. Аминь.
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