Москва жана бүтүндөй Орус патриархы КИРИЛЛДИН
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кылгандарга жана Орус Православ Чиркөөсүнүн бардык ишенимдүү
балдарына
Рождестводогу кайрылуусу

Ардактуу архипастырлар, урматтуу пресвитерлер жана диакондор,
такыба иноктор жана инокиндер, кымбаттуу ага-инилер жана эжекарындаштар!
Ушул ыйык түнү баарыңыздарга чын дилден салам айтуу менен улуу
майрам – Христтин Туулган күнү: адам тукумун сактап калуу жөнүндө
байыркы эңсеген тилекти аткаруу майрамы менен, Жараткандын Өзүнүн
уулуна карата сөз менен айтып жеткиргис сүйүүсүнүн майрамы менен,
ааламга Кудайдын Уулунун келүүсү – Мессия майрамы менен куттуктайм.
Өткөн кылымдарда ыйык аталар тарабынан Кудайдын кубулуусунун
сыры тууралуу көп нерсе айтылды. Эми биз дагы, алар сыяктуу эле, Ыйык
Жазууга дилибизди буруп, ошол даңктуу окуя жөнүндө жар салган
чиркөөдөгү сыйынуу сөздөрүнө жана ыр ырдоого кулак салуудабыз жана
анын кереметине таң калууну улантабыз.
Христтин Туулган күнү жөнүндө ой жүгүртүү менен, улуу Симеон
Кудай таануучу деп жазат: “Кудай ааламга келүү менен (...), адам кудайга
айланып жана бул адамга сырдуу түрдө Ыйык Троица туулгандай,
Кудайдын табиятын адамзат табияты менен бириктирди” (10-сөз). Ал эми
улуу Ефрем Сирин Кудайдын кубулуусу тууралуу деп айткан: “Эми Кудай
адамзат кудайдын мөөрү менен кооздолушу үчүн, Өзүнө адамзаттын
мөөрүн басты” (Христин туулган күнүнө карата ыр ырдоо).
Бул акылман сөздөргө көңүл буруу менен, өзүбүздөн деп сурайбыз: биз
канткенде бул кудайдын мөөрү менен кооздоно алабыз? Биз канткенде
адамдар аалам жаралгандан бери умтулган, кудайга окшошууга жете алабыз?
Бизде Христ сүрөттөлүшү үчүн биз кандай жашашыбыз керек (Гал. 4, 19?).
Жообу жөнөкөй: Куткаруучунун осуяттарын аткаруу менен жетебиз.
Апостоль Павел менен бирге баарыңыздарга кайрылып, кымбаттууларым:
“бири бириңиздердин ооруңарды колдон ала билгиле жана Христтин
мыйзамын аткаргыла” дейбиз (Гал 6,4). Баарын сүйүүгө чулгаңыздар –
ошондо бейкут тынчтыкка жана бакубатчылыкка жетесиздер. Баарына кең
пейилдик менен карагыла – ошондо сиздердин жүрөккө кубаныч толот, аны
“сизден эч ким тартып ала албайт” (Ин. 16, 22). “Сабырдуулугуңуздар
менен жан дүйнөңүздөрдү сактап калыңыздар” (Лк. 21, 19) жана түбөлүк
жашоону мурастап калыңыздар.
Биз, христиандар, башкаларды жогорку адеп-ахлактык идеалдарды туу
тутууга гана чакырбастан, өзүбүз дагы күнүмдүк жашоодо жана биринчи
кезекте жакындарга кызмат кылуу аркылуу, бул идеалдарга айланууга
умтулушубуз керек. Ошондо Кудайдын мээрими менен рухтун анык үзүрүнө

ээ болобуз: сүйүү, кубаныч, тынчтык, сабырдуулук, боорукердик, ишеним,
чыдамдуулук (Гал. 5, 22-23).
“Бири бирибизге кайрымдуу болуп, аларды сүйүүгө жана жакшы
иштерге үндөйбүз” (Евр. 10, 24). Жаңжалдарды жана бөлүнүп-жарылууну
жеңип, биз ааламга Төрөлгөн Куткаруучу жөнүндө ишенимдүү үгүттү
жайылтып жана иш менен православ дининин бөтөнчө сулуулугун жана
руханий күчүн күбөлөндүрө алабыз.
Биз жаңы 2017-жылдын босогосун аттадык. Бизди Россиянын –көп
улуттуу улуу өлкөнүн жашоосун түп тамырынан өзгөрткөн жана аны
балдары ата-энесине каршы жана агасы инисине каршы чыккан, жарандык
согуштун акылсыздыгына алып келген окуялардан туура жүз жыл алыстатып
турат. Ошондогу биздин эл башынан өткөргөн жоготуулар жана азаптар көп
жагынан миңдеген жылдык мамлекеттүүлүктүн бузулушу жана адамдардын
диний ишенимге каршы күрөшүүсү менен коштолгон, бул коомдо терең
ажырымды пайда кылган.
Биз Орус Чиркөөсүнүн азап чегүүчүлөрүн жана тобо кылуучуларын
урмат менен эскеребиз, алардын сыйынуусу менен, Жараткан биздин элди
кур калтырбай жана ага согуштардын ичинен эң коркунучтуу согушта
жеңишке, өлкөнү калыбына келтирүүгө, сыймыктанууну жараткан
жетишкендиктерге алып келген, эмгекте жана майданда улуу жеңиштерди
жасоого күч берген деп ишенебиз.
Биз Кудайга бүтүндөй ааламга жаралган керемет – биздин элде диндин
жандануусу жана урматталышы үчүн, талкаланган ыйык жайлардын
калыбына келиши үчүн, жаңы храмдар жана монастырлар үчүн ыраазычылык
билдиребиз, жаңы храмдардын жана монастралрдын курулушунун өзү –
адамдардын жүрөгүндө болуп жаткан терең өзгөрүүлөрдүн анык белгиси.
Акыркы он жылда биздин жашоодо көп кыйынчылыктар жана сыноолор
болду. Бирок алардын баары убактылуу нерсе, ошондуктан коркунучтуу
эмес. Өткөн кылымдагы тажрыйба бизди көп нерсеге үйрөттү жана көп
нерседен сактайт.
Алдыга эч кооптонбостон умтулабыз, анткени Кудай биз менен. Динди
ыйык туталы, анткени Кудай биз менен. Үмүт үзбөйлү, анткени Кудай биз
менен. Сүйө жана жакшы иш жасай билеби, анткени Кудай биз менен.
Бардык үмүттү Кудайга артабыз, анткени Ал “түбөлүктүн далили” (Ис.
26,5) жана апостоль Петрдын күбөлүгү боюнча, “башка эч нерседе аман
калуу жок” (Деян. 4, 11). Христтин жарыгы дайыма биздин жердеги
жолубузду жарык кылат жана бул жол бизди Жараткан байыр алган Асман
Ааламына алып келсин.
Бүгүн ар кайсы өлкөлөрдө, шаарларда жана айылдарда жашаган, бирок
бирдиктүү Христ Чиркөөсүнө табынган баарыңыздар менен бирге кубанып,
ар бириңиздерге жан дүйнө жана дене саламаттыгын, үй-бүлөңүздөргө
тынчтык, ишиңиздерде ийгиликтерди каалагым келет. Вифлеемде туулган
Жараткан жана Куткаруучу ар бириңиздерге жаңы күч жана жаңы жүрөк
менен Анын биздин жашоодо бар экенин сезүү мүмкүнчүлүгүн тартууласын.
Аминь.
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