Мәскеу және бүкіл Ресей Патриархы КИРИЛЛДЫҢ
архипастырларға, пастырларға, диакондарға, монах қызметіндегілерге және
Орыс Православие Шіркеуінің барлық адал балаларына
Рождестволық жолдауы
Жаратқан Иеміздің сүйікті архипастырлары, аса құрметті пресвитерлер мен
диакондар, тақуа иноктар мен инокинялар, қымбатты бауырлар мен
қарындастар!
Баршаңызды Христос Рождествосы жарқын мейрамымен шын жүректен
құттықтаймын!
Бүгінде көктегі және жердегі Шіркеу Жаратқан Иеміз бен Құтқарушымыздың
дүниеге келгеніне қуанып, шаттануда, Құдайға оның мейірімі мен адамзат баласына
деген сүйіспеншілігі үшін мадақ пен алғыс айтады. Біз діни әннің сөздеріне рухани
шабытпен құлақ түреміз: «Христос дүниеге келді – мадақ! Христос көктен – қарсы
алыңыздар!» (Христос Рождествосы канонының ирмосы). Біз Вифлеем үңгіріндегі
жұпыны оттықта құндаққа оралған Құдай-сәбиге құрметпен және үмітпен көз
саламыз.
Шынында да, бүгін «тақуалықтың керемет құпиясы жүзеге асты: Құдай
тәнде пайда болды, Өзін Рухпен ақтады, Өзін періштелерге көрсетті»
(1 Тим. 3, 16). Құдайға айналу құпиясын ақырына дейін ақылмен түсіну мүмкін емес.
Бар тіршілік үшін тіршілік көзі болып табылатын Біреудің қазір жануарлардың
тынысымен қалай жылынатынын толық түсіну мүмкін емес! Әлемнің Жаратушысы
жаратылыс бейнесін қабылдау арқылы Өзін төмендетеді! Құдай Ұлы Адам Ұлына
айналады!
«Мұның қалай екенін зерттеме,- деп ескертеді әулие Иоанн Златоуст, – Құдай
қалаған жерде табиғаттың тәртібі жеңіледі. Ол қалады, мүмкін болды, көңіл
аударды және құтқарды. Барлығы Құдайға бағынады. Бүгін Бар дүниеге келді,
және Бар болмаған болмысқа айналды. Құдай бола тұра, Құдай болуын
тоқтатпастан, Ол адамға айналды» (Біздің Құтқарушымыз Иисус Христостың
дүниеге келуіне арналған Сөз).
Әлемді құтқарушы Христос Рождествосы мерекесін тойлай отырып, біз оның
бүкіл адамзат үшін тұрақты рухани мәні мен басты мағынасы туралы ойланамыз.
Бұл дұрыс та. Сондай-ақ, Құдайға айналу құпиясы әрқайсымыз үшін жеке мағынаға
да ие, өйткені біз Жаратқан Иемізге деген дұғаларымызда Оны Құтқарушымыз деп
атауымыз кездейсоқ емес.
Адам өз бойындағы зұлымдықты жеңуге қаншалықты тырысқанымен оны
өздігінен жеңе алмайтынын біз өмір тәжірибесінен білеміз. Жанға қатты батқан
және адамның табиғатына зиян келтірген күнәні ешқандай рухани практика мен
психологиялық дайындық жеңе алмайды. Бүкіл адамзатты сауықтырып,
жаратылыстағыдай сұлуландырып қалпына келтіру тек Құдайдың ғана қолынан
келеді.
Киелі Ефрем Сирин «Неліктен Раббымыз тәнді киді?» - деп сұрақ қойып,
былай деп жауап береді - «Тәннің өзі жеңістің қуанышын сезініп, оның орындалуы
үшін және рақым сыйларын сезінуі үшін..., адамдар қанат біткендей. Оған
көтеріліп және тек Оның бойынан ғана тыныштық табады». (Төрт Інжілді

түсіндіру, 1-т.). Христос келбеті күнәнің құлдығынан босатылып, құтқарылуға жол
ашады.
«Мен нұрмын, Маған сенетіндердің бәрі қараңғылықта қалмас үшін дүниеге
келдім» (Ин. 12, 46), – деп Иеміз куәлік етеді. Құдай-сәби Иисусқа алыстағы
елдерден шығыс данышпандарын әкелген Вифлеемнің жарқыраған жұлдызы сияқты
біз де, христиандар, жарықтың нағыз ұлдары мен қыздары бола отырып, осы
әлемді сенім нұрымен нұрландыруға тиістіміз (Мф. 5, 14), осылайша
айналамыздағылар,
біздің
табандылығымыз
бен
батылдығымыздың,
шыдамдылығымыз бен рухани тектілігіміздің, жомарттығымыздың және
жақындарымызға шынайы сүйіспеншілігіміздің үлгісін көріп, «біз барған күні
Құдайды мадақтадық» (1 Пет. 2, 12).
Бүгінде жер шарының халқы жаңа аурудың қиын сынағын бастан кешіріп
жатқан кезде, адамдардың жүрегінде болашаққа деген қорқыныш пен уайым
ұялағанда, біз үшін келісім мен жеке дұғаны күшейту, Жаратқан Иемізге ізгі
істермен танылғанымыз ерекше маңызды. Қазір көптеген бауырларымыз індетке
байланысты ғибадатханаларға беру мүмкіндігінен айрылып отыр. Мейірімді
Жаратушыға олар үшін сырқаттарына рухани және тән саулығын беріп, ауырған
адамдардың денсаулығы мен өмірі үшін жанқиярлықпен күресіп жатқан дәрігерлер
мен барлық медициналық қызметкерлерге Өзінің көмегін көрсетуін тілеп дұға
жасайық.
Егер адам мызғымас сенімін сақтаса және барлық істерінде Құдайға арқа
сүйесе, ешқандай қиындықтар оның рухын жасыта алмайтынын есте сақтайық.
Сондықтан, басымызға түскен сынақтарды наласыз қабылдаймыз, өйткені Оған
сенім артатын болсақ, біз қасиетті боламыз, себебі Құдай бізбен бірге (Ұлы
кешкілік ғибадат ету), Христос Шіркеуі осы Рождество күндерінде осылай деп ән
салады. Құдайдың мәңгілік өшпейтін нұры біздің де өміріміздің жұтаң үңгірін
сәулелендірсін деп және біздің де жаралы да кішіпейіл жүрегіміз Вифлеем
оттығындай әлемге Келген Құтқарушыны қастерлеп қабылдайтындай дұға етейік.
Адамның жүрегі махаббатқа толы болса, ол жүректе Құдай мекендейді.
«Сүйіспеншілікті жасаушы Періштелермен бірге тұрады және Христоспен бірге
мекендейді», – деп Ефрем Сирин куәлік етеді. (Ізгіліктер мен жаман қасиеттер туралы
сөз, 3). Мерекенің қасиетті күндері біз үшін қайырымдалық жасайтын ерекше
уақытқа айналсын. Осы берекелі мүмкіндікті пайдаланып, Туған Иисус Христосты
жақындарымызға мейірімділік таныту, мұқтаж жандарға көмектесу, қайғыдағыларға
басу айту арқылы, және ең алдымен, коронавирустық инфекциядан немесе оның
салдарынан зардап шеккендерге қол ұшын соза отырып, дәріптейтін боламыз.
Жаратқан Иеміз жер шарының халқын Өзінің білімінің нұрымен
нұрландырсын, оларға бейбіт өмір нәсіп етсін және бәрімізге планетамыздың бүгіні
мен болашағы үшін ортақ жауапкершілікті сезінуге көмектессін. Дүниеге келген
Құдай-сәби біздің отбасымызға сүйіспеншілік пен үйлесімділік берсін, біздің
жастарымызды және бәрімізді күнәлардан және қауіпті қателіктерден сақтасын.
Менің қымбаттыларым, сіздерді тағы да Христос Рождествосы жарқын мейрамымен
шын жүректен құттықтаймын және баршаңызға мықты денсаулық, шексіз қуаныш
пен дүниеге келген әрбір адамды жарықтандыратын нағыз Нұр - Құдайдан мол
ризық тілеймін. (Ин. 1, 9). 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 со светлым праздником Рождества Христова.
Ныне Церковь небесная и земная торжествует, радуясь пришествию в мир
Господа и Спасителя нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и
любовь к человеческому роду. С духовным трепетом вслушиваемся мы в слова
песнопения: «Христос раждается – славите! Христос с небес – срящите!» (ирмос
канона Рождеству Христову). С благоговением и надеждой взираем на
Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях лежит в пеленах повитый Богомладенец.
Воистину днесь свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим. 3, 16). Невозможно до конца
проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в полной мере постичь, как
же Тот, Кто является источником жизни для всего существующего, согревается
ныне дыханием животных! Создатель Вселенной смиряет Себя, принимая образ
творения! Сын Божий становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это, –
предупреждает святитель Иоанн Златоуст, – где хочет Бог, там побеждается
порядок природы. Он восхотел, возмог, нисшел и спас. Всё повинуется Богу. Сегодня
рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был. Будучи Богом, Он
делается человеком, не переставая быть Богом» (Слово на Рождество Спасителя
нашего Иисуса Христа).
Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем о
его непреходящем духовном смысле и ключевом значении для всего человечества.
И это верно. Но важно осознавать ещё и личное измерение, которое имеет для
каждого из нас тайна Боговоплощения, ведь неслучайно мы обращаемся в молитвах
ко Господу, называя Его своим Спасителем.
Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть в себе зло, как бы
настойчиво он ни старался это сделать. Грех, глубоко поразивший душу и
повредивший человеческую природу, невозможно побороть никакими духовными
практиками и психологическими тренингами. Лишь Бог способен исцелить и
восстановить в первозданной красоте всего человека. «Для чего же Господь наш
облёкся плотию?» – задаётся вопросом преподобный Ефрем Сирин и отвечает: «Для
того, чтобы сама плоть вкусила радость победы и чтобы исполнилась и познала
дары благодати…, дабы люди как бы на крыльях возносились к Нему и в Нём Одном
находили успокоение» (Толкование на Четвероевангелие. Гл. 1). Воплощение
Христово освобождает от рабства греху и открывает путь ко спасению.
«Я, свет, пришёл в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во
тьме» (Ин. 12, 46), – свидетельствует Господь. Подобно яркой Вифлеемской звезде,
приведшей к Богомладенцу Иисусу восточных мудрецов из далёких стран, мы,
христиане, будучи истинными сынами и дочерями света (Ин. 12, 36), призваны
освещать этот мир светом веры (Мф. 5, 14), дабы окружающие, видя пример

нашей стойкости и мужества, долготерпения и духовного благородства,
великодушия и нелицемерной любви к ближним, «прославили Бога в день
посещения» (1 Пет. 2, 12).
Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой
болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам
особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый
труд доброделания. Многие из наших братьев и сестёр из-за вредоносного поветрия
лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесём о них прошения
Милосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные и телесные силы, даровал
болящим скорейшее исцеление и ниспослал Свою помощь врачам и всем
медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни.
Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека,
если он сохраняет живую веру и во всём полагается на Бога. А потому без ропота
приемлем и постигшие нас испытания, ибо, аще на Него надеятися будем, будет
нам во освящение, яко с нами Бог (чинопоследование Великого повечерия), как
воспевает в эти святые рождественские дни Церковь Христова. Будем молиться,
чтобы и убогую пещеру нашей жизни озарил нетленный свет Божества, чтобы и
наше сокрушенное и смиренное сердце, как Вифлеемские ясли, с благоговением
восприняло Пришедшего в мир Спасителя.
Не тесно Богу в сердце человека, если оно исполнено любви. «Делатель любви
будет сожителем Ангелов и со Христом воцарится», – свидетельствует
преподобный Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках, 3). Пусть святые дни
праздника станут для нас особым временем для совершения добрых дел.
Используем эту благодатную возможность и прославим Рождшегося Иисуса Христа,
явив милосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и,
может быть, в первую очередь тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или её
последствий.
Да просветит Господь светом познания Своего народы земли, да благословит
их миром и да поможет всем нам осознать общую ответственность за настоящее и
будущее планеты. Да ниспошлёт Родившийся Богомладенец любовь и согласие в
наши семьи, да оградит молодёжь нашу да и всех нас от грехов и опасных ошибок.
Ещё раз сердечно поздравляю вас, мои дорогие, со светозарным праздником
Рождества Христова и желаю всем крепкого здоровья, неоскудевающей радости и
щедрой помощи от Бога – Света истинного, Иже просвещает всякого человека,
грядущаго в мир (Ин. 1, 9). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва,
Рождество Христово
2020/2021 год

