Ähli Russiýanyň we Moskwanyň Patriarhy KIRILLIŇ
аrhipastyrlara, pastyrlara, diakonlara, monahlara we ähli Rus
Prawoslaw Buthanasynyň wepaly halkyna «Roždestwo» ýüzlenmesi!

Merhemetli arhipastyrlar, akýürekli preswiterler we diakonlar, Hudaýa
tagzym edýän inoklar, eziz doganlar we uýalar!

Bu mukaddes gijede, siziň ähliňiz bilen gadyrly salamlaşýaryn we Messihiň
Doglan Güni (Roždestwo) - beýik baýramy bilen gutlaýaryn: bu baýramçylyk
adam urugynyň halas edilmegi hakynda gadymy arzuwlaryň amala aşýan,
Ýaradanyň Öz bendesine söz bilen beýan edip bolmaýan söýgüsiniň, Hudaýyň
Oglunyň dünýä inmeginiň – Messiýanyň baýramçylygydyr.
Geçen ýüzýyllyklaryň dowamynda Hudaýyň keşbe girmeginiň syry hakynda
keramatlylar aýdyp geçipdirler. Biz hem häzirki wagtda, ozalky ýaly, buthana
dogalarynyň we aýdymlarynyň sözlerine ünsli diňleýäris, şu ajaýyp waka barada
hekaýat edýän Keramatly Kitabyny tolgunmak bilen gulak asýarys hem-de bu
täsinlige geň galmagy dowam edýäris.
Messihiň Doglan Güni barada pikir ýöretmek bilen, mertebesi belent Simeon
Nowyý Bogoslow şulary ýazýar: “Hudaý, dünýä gelmek bilen, <...> Hudaýyň
tebigatyny adamyň tebigaty bilen birleşdiripdir hem-de bu adamyň hudaýa
öwrülmegini isläpdir, Ýokary Keramatly Troisa gudrat bilen Hudaýa öwrülen
adamyň bedeninde ornaşypdyr” (10-njy Söz). Mertebesi belent Ýefren Sifrim
Hudaýyň keşbe girmegi barada şeýle diýýär: “Indi Hudaý adamzadyň şekilini
aldy, adamzat hem Hudaýzadanyň zynatyna mynasyp boldy” (Messihiň Doglan
Güni ne düzülen aýdymlar).
Şu parasatly sözlere gulak asmak bilen, biz hem öz-özümizden
soramalydyrys: şu zynara nädip mynasyp bolup bolarka? Nädip Hudaýyň
mynasybetine ýetip bolarka, adamlar doglanda şu maksat üçin dogulmadymy
näme? Biz Messihiň keşbi özümize geçer ýaly nähili ýaşamaly? (Gal. 4, 19)?
Jogap ýönekeýdir: Halas Edijiniň wesýetlerini berjaý edeliň. Mähribanlarym,
Apostol Pawel bilen bilelikde size ýüzlenýärin: “biri-biriňiziň ýüküňizi çekiň we
Messihiň kanunyny berjaý ediň” (Gal.6, 2). Söýgüňiz bilen töweregiňizi gurşap
alyň – şonda ruhy rahatlygy we asudalygy edinersiňiz. Hemmelere geçirimlilik
bilen serediň – şonda ýüregiňizi uly şatlyk gaplar alar, “ony sizdan hiç kim yzyna
alyp bilmez” (In. 16, 22). “Kanagat bilen öz kalplaryňyzy halas ediň” (Lk. 21, 19)
– şonda müdimi ýaşaýyşy miras alarsyňyz.

Biz, hristianlar, diňe beýlekileri ýokary ahlak nusgalaryna eýermäge
çagyrmak bilen çäklenmän, eýsem öz gündelik durmuşymyzda şeýle ahlak
nusgalaryny amala aşyrmalydyrys hem, ozaly bilen öz ýakynlarymyza kömek we
sowap etmelidiris. Şonda biz Hudaýyň merhemeti bilen hakyky ruhy
baýlyklarymyza eýe bolarys: söýgi, şatlyk, parahatlyk, kanagat, eşret, rehimdarlyk,
ynam, kiçigöwünlilik, çydamlylyk, geçirimlik (Gal. 5, 22-23).
“Biri-birimize ünsli bolalyň we mährem bolmaga, ýagşy işlere çagyralyň”
(Ýewr. 10,24). Gapma-garşylyklary we agzalalyklary ýeňip geçmek bilen, biz
dünýä inen Halas Ediji barada hakykaty aýan edýäris we prawoslaw dininiň
adatdan daşary owadanlygy we ruhy güýji barada güwä geçýäris.
Biz 2017-nji ýyla aýak basdyk. Bizi Russiýanyň – beýik köp milletli ýurduň
durmuşyny düýpgöter üýtgeden we ony raýat urşunyň düýpsüz girdabyna atan
wakalardan dogry ýüz ýyl aýyrýar, şonda çagalar ata-enesine garşy we dogan
dogana garşy çykdy. Şondan soň biziň halkymyzyň çeken ýitgileri we jebirjepalary müňýyllyk döwlet gurluşynyň berbat edilmegi we adamlaryň dini
ygtykadyna garşy göreş bilen şertlendirildi we jemgyýetiň agzalalygyna getirdi.
Biz Rus buthanasynyň täze eýýamda ejir çekýän ruhanylarynyň we toba
edýänleri diňleýjileriniň gahrymanlyklaryny tolgunmak bilen ýatlaýarys, olaryň
dogalary bilen Hudaý bizi Öz penasynda saklaýar hem-de bize beýik zähmet we
söweş edermenliklerini amala aşyrmak üçin güýjümize güýç goşýar, uruşlaryň
içinde iň apatynda ýeňiş gazanmaga, ýurdy dikeltmäge, geň galdyryjy üstünliklere
ýetirdi.
Biz Hudaýa dünýä peşgeş beren gudraty - biziň halkymyzda ynamyň we
dindarlygyň dikeldilmegi, depgilenen keramatly ýerleriň dikeldilmegi, täze
ybadathanalar we monastyrlar üçin minnetdardyrys, buthanalaryň gurluşygy
adamlaryň ýüreginde bolup geçýän çuň özgermertmeleriň mese-mälim nyşanydyr.
Soňky onýyllyklarda biziň durmuşymyzda köpsanly kynçylyklar we
synaglar boldy we dowam edýär. Ýöne olaryň hemmesi wagtlaýyndyr, şonuň üçin
hem gorkuly däldir. Geçen ýüzýyllygyň tejribesi bizi köp zada öwretdi we köp
zatdan gorap biler.
Halas ediş ýoly bilen hiç bir gorkusyz ýöremegimizi dowam etdireliň, çünki
Hudaý biziň aramyzdadyr. Ynamyň barha berkeýändigine şübhelenmäliň, çünki
Hudaý biziň aramyzdadyr. Öz söýgümizi has-da giň ýaýradalyň we ýagşylyk
etmegi dowam etdireliň, çünki Hudaý biziň aramyzdadyr.

Ähli tamamyzy Hudaýa baglalyň, çünki ol “müdimi daýançdyr” (Is. 26,4)
we, Apostol Pýotryň şaýatlyk etmegi boýunça “başga hiç kim bizi halas etmez”
(Deýan. 4, 11). Messihiň Nury biziň ýer üstündäki ýolumyzy ýagtyldýar, goý, bu
ýol bizi Arşyň Patyşalygyna getirsin, bu Patyşalyk Messihi Söýýän Hudaý
tarapyndan döredilendir .
Şu günki günde dürli ýurtlarda, şäherlerde we obalarda ýaşasa-da, Messihiň
ýeke-täk Buthanasyny emele getirýän siziň hemmäňiz bilen ruhy şatlygymy
paýlaşmak bilen, siziň her biriňize aýat-dogalar bilen ruhy we bedeni saglygy,
maşgalaryňyzda parahatlygy, işleriňizde üstünligi arzuw edyärin. Goý,
Wifleýemde Doglan Hudaý we Halas Ediji biziň her birimize biziň ýüregimizde
ýaşaýandygyny duýmaga ýardam etsin.
Omyn.
KIRILL, ÄHLI RUSSIÝANYŇ WE MOSKWANYŇ PATRIARHY

/ _________ /
Messihiň Doglan Güni
2016/2017 ýyllar

