
Құдай үшін сүйікті Аса Қасиетті архипастырьлар, аса қадірлі 

пресвитерлер мен диакондар, Құдайды сүйген иноктар мен инокинялар, 

қымбатты аға-інілер мен әпке-қарындастар!  

 

Бүгін біздің храмдарымыз жаңа Туған Құдайнәресте  – Құтқарушы 

Христосты, және Оның Пәк Таза Анасы – Мария Қызды даңқтауға келген 

адамдармен толы.  

Христостың дүниеге келуі – бүкіл адамзат тарихының орталық оқиғасы. 

Адам әр қашанда Құдайды іздеді: бірақ Құдай Өзін адамзатқа толығымен 

Өзінің Біртуған Ұлының денеленуімен ашты. Құдай Ұлының – және адам 

Ұлының келуімен – Құдай тек Жоғарғы Құдіретті күш қана емес, бірақ 

Махаббат екенін, Құдай тек қана марапат Беруші ғана емес – бірақ 

Мейірімділік екенін, Құдай тек қаһарлы төреші емес – бірақ өмір мен 

қуаныштың қайнар көзі екенін, дүниенің мүлде жалғыз Әміршісі емес – бірақ 

ішкі өмірінің заңы махаббат болған Киелі Үшім екенін әлем білді.  

Бүгін біз адамзаттың тарихының бүкіл барысын түбірімен өзгерткен 

оқиғаны мерекелейміз. Құдай адам өмірінің нағыз қойнауына кіріп, біздің 

біріміз болып, біздің күнәларымыздың ауырлығын, адам заттың 

дәрменсіздігін және әлсіздігінің Өзіне алып, адамдарды төзуге болмайтын 

машақаттан босату үшін оларды Голгофаға әкеледі. Құдай енді – қол 

жетпейтін аспанда емес, бірақ мына жерде, бізбен бірге, біздің арамызда. Әр 

Құдайлы Литургия өткізілу кезінде «Христос біздің арамызда!» – деген 

сөздер айтылады, оған – «Және бар, және болады!» – деген жауап 

қайтарылады. Бұл Денеленген Құтқарушы Христос Құдайдың Өзінің 

сенімділерінің  арасында екенінің нағыз куәлігі. Оның Киелі Денесін және 

Қанын үнемі қабыл алып, Оның өсиеттерін орындауға тырыса, біз Онымен, 

біздің Құтқарушымызбен нақты қатынаста боламыз, және күнәмізге кешірім 

аламыз.  

Христосқа сенушілер және Оған сенімді үйренушілері, бұл өмірде ақ 

Христоста көрсетілген Құдай Патшалығының куәгері болуға шақырылған. 

Бізге ұлы абырой тапсырылған –біздің Ұстазымыз және Құдайымыздан үлгі 

алып, бұл дүниеде бізде солай істеуіміз керек, Христостың күшімен күнәға 

және жамандыққа қарсы тұруда берікті болып жақсылықты  іждағатты 

істеуден арымай, біздің күнәлі табиғатымыздың жаңа берекелі адамдыққа 

өзгеруіне күнделікті  күш салуымызға жабықпауымыз керек.  



Құтқарушы Христоспен Құдайға деген шын мызғымас, шарттылықсыз 

өлшем орнатылған – бұл біздің жақынымыз. Басқалардың дәрменсіздіктерін 

қабылдап, олардың қайғы-қасіреттеріне ортақ болып, байғұстар мен 

бақытсыздыққа ұшырағандармен ортақтаса біз Христостың заңын орындап 

(Гал. 6:2), және біздің әлсіздігімізді алып, ауруларымызды көтерген 

Құтқарушыға тәрізденеміз (Ис.53:4).  

Бар тірі жан Құдайнәрестенің оттығына келіп таңғала бас иген бұл 

қуанышты және жарық сәуле шашқан Христостың дүниеге Келген күні 

басқаларды ұмыту мүмкін емес. Бүгін біз храмдарымызда қабылдаған осы 

ұлы құт береке, әлі Қауымның шегінен тысқары және Христостың жолымен 

емес, бірақ бұл дүниенің сұрапылымен жүргендерге де (Kол. 2:8) молымен 

төгілу керек. Бірақ егер қарсы алдынан шықпасақ – бұл Игілікті Хабар оларға 

жетпеуі  мүмкін; біз қуанышқа толы жүрегімізбен бөліспесек – оны 

қабылдауға дайын болып, бірақ білмегендерге ешқашан да тимеуі мүмкін.  

Құдай Ұлының денеленуімен адам табиғаты болып көрмеген 

жоғарылыққа көтерілді. Әр қайсымыз «Құдайдың кейіпімен және 

ұқсастығымен» жаратылғанбыз, бірақ Христос арқылы Құдайдың балалары 

болдық: біз енді «бөтен емеспіз және келімсек емеспіз, бірақ әулиелерге 

отандаспыз және Құдайдікіміз» (Еф. 2:19). Бұл жақындықты және Құдайға 

деген  қайраттылығымыз жайында, біз Жаратушымызға туған Аспан 

Әкемізге дегендей үндеуіміз, Құдай Иенің мінажатында айтылады.  

Әр адамның өмірі бағасыз: өйткені ол үшін Құдай Ұлының 

Денеленуімен, өмір Сүруімен, Өліміммен және өлімнен Тірілуімен төленген. 

Бұның бәрі бізді бұдан да әрі, әр адамға, оның бірден қаншада болса да 

айырмашылығы болғанына көңіл бөлмей аса қастерлеулікпен қарауға 

талаптандырады. Мәскеу Филареті (Дроздовтың) ойы бойынша «махаббат 

деген басқаның әл-ауқатына нақты және әрекетті қатынас». Бұл әрекетті 

махаббатқа барлығын ең алдымен бұл қуанышты Христостың Дүниеге Келу 

күнінде шақырғым келеді: апостол Павелдың сөзі бойынша бір біріне 

бауырластықта, қадірлеушілікте болу, бір бірін ескертіп, жігерлікте арымай, 

жаныңмен жанып, Құдайға қызмет ету! (Рим. 12:10-11,  Евр. 13:16).  

Сіздерді ұлы мереке Христостың Рождествосымен шын жүректен 

құттықтаймын. Махаббат және таулық Құдайы (2 Кор. 13:11) біздің 

халқымызға және әр қайсымызға Жаңа жылға тыныштық және береке берсін.  


