Moskwanyň we bütin Russiýanyň Patriarhy KIRILLIŇ
Rus Prawoslaw buthanasynyň arhipastyrlaryna, pastyrlaryna, diakonlaryna,
monahlara we ähli dindar adamlara
“Roždestwo” mynasybetli ýüzlenmesi

Hydaýa sygynýan keramatly arhipastyrlar, hormatly preswiterler we
diakonlar, dindar inokiler we inokinýalar,
gadyrly doganlar we uýalar!
Şu gün Keramatly Buthana Hudaýymyz we Günälerimizi geçiji Isa
Pygamberiň asly päk enesi Hezreti Merýemden täsin dünýä inişini şatlykly we
begençli dabaralandyrýar.
Ýaradan, Öz ýaradan dunyäsini çuňňur söýeni sebäpli, janly keşbe girip,
adam sekilini kabul etdi (ser. 1 Tim. 3, 16; Ýewr. 4,15). Bu gudratly bäbek
Wifleýemiň bagynda dünýä inen. Bu gudratly wakanyň esasy maksady şulardan
ybaratdyr: ýagny adamzady ruhy we ahlak taýdan pese düşmeden halas etmek,
adamyň ölüm barada garaňky dünýägaraýşyny ýagtylandyrmak we adamzada
gelejekgi durmusyň ýoluny açmakdyr. Ýaradan özüniň çäksiz söýgüsini adamlara
teklip etdi. Hristosda bizde gorkudan üstün çykmak, mukaddesligi we bakylygy
gazanmak babatda ynanmaga ukyply bolýarys.
Ol Öz dünýä inişi, ömri, jebir-jepalary, haçlanan ölümi we şöhratly direlişi
bilen täze kanuny, täze parzy – söýgi parzyny berkarar etmek üçin biziň dünýämize
indi. “Size täze parzy peşgeş berýärin, Meniň sizi söýşüm ýaly, sizem biri-biriňizi
söýüň” (In. 13,34) – bu sözleri Taňrymyz öz okuwçylaryna, olaryň üsti bilen bolsa
bütin dünýä: şol wagt ýaşan, häzir ýaşaýan we tä zamanalar tamamlanýança,
bizden soň hem ýaşajak adamlara gönderipdir.
Her bir adam bu parza öz päk durmusy bilen jogap bermelidir. Hristosyň
bize dözümsizlik, kemçiliklerimize çäksiz geçirimlilik edişi ýaly, biz hem
adamlara rehim-şepagatly we geçirimli bolmalydyrys. Öz dogan-garyndaşlarymyz
we ýakynlarymyz, dost-ýarlarymyz we pikirdeşlerimiz barada ilkinji nobatda alada
etmeli hem bolsak, diňe olar barada däl-de, eýsem Hudaý bilen bitewilige eýe
bolmadyk adamlar barada hem alada etmelidiris (ser. 1 Tim. 5,8). Biz Halas
Edijiniň söýmek göreldesine eýermelidiris, bizi kemsidýän we biziň göwnümize
degýän adamlary hemişe bagyşlamalydyrys we olara Hudaýdan alkyş
okamalydyrys. (ser.Mf.5, 44), bütin halkyň, ata Watanmyzyň we Buthananyň
bähbidini hemişe göz öňünde tutmalydyrys. Biziň her birimiz, haýyrly işleri etmek
bilen, azda-kände daş-töweregimizdäki hakykaty gowulyga tarap üýtgetmäge
ukyplydyrys. Diňe şeýdip biz bilelikde has çydamly bolup bileris. Çünki
garaňkylygyň hakyky durmuşyň röwşenini basyryp bilmeýşi ýaly, kanunsyzlyk
hem söýgini basyryp bilmez (ser. In. 1,5).

Ata Watanymyzyň taryhynda halkymyzyň Hudaýa ýüzlenip, kynçylyklaryň
hötdesinden gelendigi, iň çylşyrymly synaglardan aňsatlyk bilen çykandygy barada
mysallar örän köp.
Şol wakalaryň köpüsini biz geçen ýyl ýatlap geçdik. Biz interwentleriň
kowlup çykarylmagy we milli jebisligiň dikeldilmegi bilen tamamlanan
Bulagaýlykdan üstün çykmagyň 400-ýyllygyny belläp geçdik. Şeýle hem 1812-nji
ýylyň Watançylyk urşunyň 200-ýyllygy bellendi, şol urşuň barşynda biziň atababalarymyz Napoleon tarapyndan basyp alnan bütin Ýewropadan toplanan – “on
iki dilde gepleýänleriň” ägirt uly goşunynyň çozuşyna gaýtawul beripdirler.
2013-nji ýyl Keramatly beýik knýaz Wladimir tarapyndan Rusuň hristian
dini kabul etmegiň 1025-ýyllyk baýramçylygy bellener. Prawoslaw dininiň kabul
edilmegi biziň halkymyzyň durmuşynda täze eýýamyň başlanmagyny
alamatlandyrdy. Bir mahallar Kiýewiň baýyrlarynda röwşen çaýan Hristosyň
hakykat çyragy häzirki döwürde hem taryhy Rusuň ýurtlarynyň ýaşaýjylaryny
haýyrly işleri etmäge çagyryp, ýüreklere nur saçýar.
Geçen ýylyň jemlerini jemlemek bilen, beýik we çäksiz ýagşylyklary hemde biziň döz gelip bilmegimiz üçin sezewar eden hasratlary hem üçin Hudaýa alkyş
sözlerini aýdalyň. Geçen taryhyň bütin dowamynda Buthana bagtly durmuşyň uzak
dowam eden döwürlerini görmedi: parahatçylyk we asudalyk döwründen soň,
hökmany suratda agyr günler we synaglar gelýärdi. Emma ähli ýagdaýlarda-da
Buthana sözi we işleri bilen Hudaýa hakykaty mälim edýärdi, öz bähbidine
gazanç etmek, başyna gidenlik, çäksiz azatlyk, müdimi hakykatlary äsgermezlik,
abraýly şahsyýetleri inkär etmek ýörelgelerinde emele gelen jemgyýetiň ahlak
taýdan sagdyn däldigini we oňa uly howp abanýandygyny subut etmek bilen bu
barada şu günki günde hem habar berýär.
Men Siziň ähliňizi Hudaýyň parzlarynyň biri bolan sabyr-takatly bolmaga
we Ene-Buthana barada, Hudaýyň halky, eziz toprak barada aýat-töwir okamaga
çagyrýaryn. Apostolyň (1 Kor. 16, 13-14) şu diýen sözlerini hemişe ýatda saklaň :
“Ruhubelent, dine ygrarly, edermen we tutanýerli boluň. Siziň ähli zadyňyz söýgi
bilen bolsun”
Sizi häzirki dabaraly baýramçylyk bilen tüýs ýürekden gutlamak bilen,
Hudaý perzendi Hristosdan biziň ählimize ruhy we maddy güýç dileg edýärin.
Biziň her birimiz öz mysalynda ýaňy dünýä inen Hudaýyň biziňkidigini we Onuň
Söýginiň hut özi bolup durýandygyny tassyklap biler (ser. 1 In. 4,8). Omyn.
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