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 эжекарындаштар!

Баарыңыздарды Христостун туулган күнү менен чын жүрөктөн
куттуктайм.
Бул жаркыраган түнү бардык адамдар кубанат, анткени Жараткан
жакындап келе жатат, элдердин күтүүсү жана дүйнөнүн куткарылышы
жакындады (Христостун Туулган күнү майрамынын алдындагы канон).
Бейиштен куулгандан кийин Жараткан менен байланышын үзгөн, күн сайын
Кудайдын бар экенин сезүү жана Анын үнүн жакындан угуу, Ага кайрылуу жана дароо жооп алуу, толук коопсуздукта экенин - анткени Жараткан аны менен
экенин билүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу кандай кубанычтуу экенин унуткан
адамдар Куткаруучунун келишин көп жылдар бою күтүшкөн.
Дал ушул коопсуздук, корголгондук жана тынчтык сезими бүгүнкү,
каптаган апат оору биздин жашообузга түп-тамырынан өзгөртүү киргизип
жаткан учурда, бир нерсени алдын ала айтуу жана план түзүү кыйын болуп
турганда, эртеңки күнгө карата ишенимсиздик ар дайым чыңалууда кармап жана
коркунуч жараткан учурда жетишпей турат. Бирок, мындай оор шарттарда биз
адам баласынын алсыздыгын өзгөчө сездик, ар бир жаңы күндү Жараткандын эң
чоң белеги катары баалашыбыз керек экенин түшүндүк, жалгыздыктын
канчалык оор жүк болорун жана үй-бүлө жана достор менен үзгүлтүксүз
байланышта мүмкүнчүлүгү канчалык маанилүү экенин түшүндүк.
Азыр акырда жаткан Ымыркай Христтин, Анын Аруу Энесин жана такыба
Иосиф Обручикти карап, биз Кудайга жана адамдарга болгон сүйүү гана ар
кандай сыноолордо бизди бекемдей аларын, жүрөгүбүздөн коркуу сезимин
кетирип, жакшылык кылууга дем-күч бере турганын түшүнөбүз.
Анткени, Ыйык Кудай эне өзүнүн жашоосунун эң маанилүү учурларынын
биринде оор шарттарда - чоочун шаарда, ээн жерде, мал үчүн үңкүрүндө болгон.
Бирок, үңкүр ага жакшынакай палатадай көрүнгөн (Майрам алдындагы
тропарь), анткени анын жүрөгү Уулуна жана Кудайга болгон сүйүүгө толгон: бул
сүйүү айланадагы нерселердин баарын өзгөрттү, ал эми Аруу Дева
ыңгайсыздыкты да, жакырчылыкты да байкаган жок. Жаратканга ыраазычылык
жана жаңы төрөлгөн Ымыркайга болгон назиктик Ага кыйынчылыктарды
көрбөй, Жараткан Ага түшүргөн бардык шартта Кудайдын жакшылыгын көрүү
мүмкүнчүлүгүн берди. Бул биздин обочолонуу учурунда көпчүлүк адамдар өз
үйүн түрмө катары кабыл алып, көңүлү чөгүп, баарын кара түстө көрүп
калгандагы, Кудай тарабынан берилген сыноолорду бизди кабыл алуубуздан
кандай гана айырмаланып турат.

Бүгүн аң-сезимибиз менен Жараткандын жанында Куткаруучунун
акырынын алдында туруу менен - адамдар да, жаныбарлар да, периштелер да,
Ыйык жана Үч Күн Таңынын кызматчылары (дүйшөмбү күнү эртең менен 5добуш канону) - биз өзүбүздү Кудайдын сүйүүсү менен курчалгандай жана
Христтин айланасында бириктирилгендей сезебиз. Коркуу жана ишенбөөчүлүк,
тынчсыздануу жана көңүл калуу кишенинен кутулалы, күнөөкөр жерге келип
жана бардык кыйналгандарды жана түйшүк тарткандарды өзүнө чакырып,
аларга бейкуттукту убада кылган Кудайдын Уулунун үнүн угалы (Мф. 11:28).
Ал келет жана бизди жоголгон бейиш жыргалчылыгы кайрадан чындыкка
айлангандай жана адам Жараткан менен сырдуу түрдө бириге алгандай жашоого
үйрөтөт.
Жерде төрөлгөн Асман Падышасы (майрамдын стихирлери) биздин
куткарылышыбыз үчүн бардыгын жасады. Биз Анын сүйүүсүн кабыл алып, ага
өзүбүздүн иш-аракеттерибиз менен - осуяттарга жана кайрымдуулук иштерине
ылайык жашоо, бекем ишеним жана Кудай менен болуу каалоосу, Анын Аталык
колунан мол ырыскыларды кабыл алууга гана эмес, ошондой эле тигил же бул
кыйынчылыктарды жеңүү үчүн Ага бекем үмүт жана ишеним артуу менен жооп
бере алабыз.
Кымбаттууларым, сиздерди дагы бир жолу Христостун Туулган күнү
менен куттуктайм. “Эч ким бул салтанатка катышуудан четтетилген эмес, деп күбөлөндүрөт ыйык Лев Великий, - баары үчүн кубанычтын себеби бир.
Такыба кубансын, анткени ал даңкка жакындап баратат. Күнөөкөр кубансын,
анткени ага кечирим берилет” (Христостун туулган күнүнө карата Сөз I).
Жараткан бардыгыңыздарга жан дүйнө жана дене бой саламаттыгын, чексиз
кубанычты жана кайраттуулукту берсин, жасаган ишибизде жана куткарылуу
жолундагы жүрүштө күч-кубат берсин. Аминь.
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