Паёми Милоди Масеҳ
Патриархи Маскав ва саросари Россия КИРИЛЛ
ба саркашишҳо, кашишҳо, ёварони кашишҳо, роҳибон
ва ҳамаи фарзандони содиқи Калисои Православии Русия
Саркашишҳои ақдас,
кашишҳо ва ёварони кашишҳои мӯҳтарам, роҳибон ва роҳибагони
тариф,
бародарон ва хоҳарони азиз!
Иди бузурги Милоди Масеҳро ба ҳамаи Шумо самимона табрик мегӯям.
Дар ин шаби равшан, тамоми махлуқот шод мешаванд, зеро Худованд
дар ҳоли наздик шудан ва омадан аст, интизории мардум ва наҷоти ҷаҳон
(қонун дар маросими ҷашни Милоди Масеҳ). Солҳои зиёд ба омадани
Наҷотдиҳанда одамоне умед доштанд, ки пас аз ронда шудан аз биҳишт
робитаи худро бо Офаридгори худ аз даст дода буданд ва фаромӯш кардаанд,
ки ҳар рӯз ҳузури Худоро эҳсос кардан ва шунидани садои Ӯ аз наздик чӣ
кадар лаззатбахш аст, то битавонед ба Ӯ рӯй оваред - ва дарҳол ҷавоб гиред,
то бидонед, ки дар амнияти комил ҳастед - зеро Худованд бо шумост.
Маҳз ҳамин эҳсоси амният, ҳифозат ва оромй аст, ки имрӯз хеле ба он
ииёз дорем, замоне ки як мадди харобиовар ҳанӯз дар ҳоли эҷоди тагйирот дар
зиндагии мо аст, замоне ки пешбинии чизе ва барномарезй душвор аст, замоне
ки набудани итминон нисбат ба оянда доиман моро даргир мекунад ва боиси
изтироб мешавад. Аммо дар ин шароити душвор шиканандагии вуҷудии
инсонро башиддат эҳсос кардем, мутаваччеҳ шудем, ки ҳар як рӯзи навро бояд
ҳамчун бузургтарин неъмати Худо қадр кард, мутаваҷҷеҳ шудем, ки танҳоии
маҷбурй чй гуна сангин аст ва доштани фурсати муоширати шахсии мунтазам
бо хонавода ва дӯстон чй қадар муҳим аст.
Акнун бо нигоҳе ба Масеҳи навзод, ки дар охур хобидааст, ба Модари
поки ва Юсуфи номзад дарк мекунем, ки танҳо муҳаббат ба Худо ва мардум

метавонад моро дар озмоишҳои гуногун қавй гардонад, тарсро аз дилҳоямои
берун кунад, барои анҷоми корҳои нек нерӯ диҳад.
Гузашта аз ин, Модари Муқаддас дар яке аз муҳимтарин лаҳзаҳои ҳаёти
худ низ дар шароити танг буд - дар шаҳри бетона, дар ҷои хилват, дар як оғили
чорво. Бо вуҷуди ин, кулбаи муҳаққар барои ӯ як утоқи зебо ба назар мерасид
(тропарияи иди Пешвоз), зеро дили ӯ ғарқи муҳаббат ба Писар ва Худо буд: ин
муҳаббат ҳама чизро дар гирду атроф дигаргун кард ва бокираи покдоман на
мутаваҷҷеҳи нороҳатй ва на фақри кулба гардид. Шукрона ба Офаридгор ва
меҳрубонӣ нисбат ба тифли навзод ба ӯ имкон доданд, ки мушкилотро ночиз
ҳисоб кунад ва машияти хуби Худоро дар тамоми шароте, ки Худованд ба ӯ
нозил кардаааст, бибинад. Чӣ тафовуте бо тасаввури мо аз озмоишҳое, ки Худо
додааст, вақте ки, масалан, ҳангоми инзиво, бисёриҳо ҳатто хонаи худро
зиндон медонистанд, ба ноумедӣ фурӯ мерафтанд ва ҳама чизро сиёҳ
медиданд.
Имрӯз рӯ ба рӯ ба охури Наҷотдиҳанда, ки дар он тамоми махлуқот дар
канори Офаридгор зиндагӣ мекунанд - ҳам одамон ва ҳам ҳайвонот ва
фариштагон, хизматгорони Субҳи муқаддас ва Сегона(конуни садои панҷуми
субҳи Душанбе) - эҳсос мекунем, ки муҳаббати Худо моро иҳота кардааст ва
дар атрофи Масеҳ муттаҳид шудаем. Биёед занҷири тарсу нобоварй, изтироб
ва ноумедиро аз ҷони худ дур кунем, садои Писари Худоро бишнавем, ки ба
замини гунаҳкор меояд ва ҳамаи хастагону гаронборонро ба сӯи Худ мехонад
ва ба онҳо навиди оромиш медиҳад (Мф. И, 28). Меояд - ва ба мо меомӯзад, ки
тавре зиндагй кунем, ки саодати биҳишти гумшуда дубора ба воқеият табдил
шавад ва ҳатто бештар аз он - то инсон битавонад ба шакли номафҳум ва
мармуз бо Худованд муттаҳид шавад.
Подшоҳи Осмонй, ки дар рӯи замин таваллуд шудааст (суруди ҷашн),
қаблан ҳама чизро барои наҷоти мо анҷом додааст. Мо фақат метавонем
муҳаббати Ӯро бипазирем ва бо амалҳои худ ба он посух диҳем - зиндагй бар
асоси аҳком ва аъмоли марҳамат, имони қавӣ ва хоҳиши бо Худо будан,

тамоюл на танҳо ба пазириши неъматҳои фаровон аз дасти Падари Ӯ, балки бо
умед ва эътимоди росих ба Ӯ ва барои пирӯзӣ бар ин ё он мушкилот.
Азизон, борҳову борҳо шуморо бо иди Мавлуди Исо табрик мегӯям.
«Ҳеҷ кас аз иштирок дар ин шодмонй хориҷ карда намешавад, - шаҳодат
медиҳад ақдас Леви Бузург, - зеро далели птодй барои ҳама муштарак аст.
Бигзоред акдас шод бошад, зеро ӯ ба шукӯҳ наздик мешавад. Бигзоред
гунаҳкор шод шавад, зеро омурзиш ба ӯ до да шудааст» (Каломи аввал дар
валодати Масеҳ). Худованд ба ҳамаи шумо саломатии рӯҳй ва ҷисмонӣ,
шодиву шаҳомати бепоён ато кунад ва шуморо дар заҳамот ва дар раҳпаймоии
бештар дар масири растагорй қавӣ гардонад. Омин.
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