
Moskwanyň we ähli Rusuň Patriarhy KIRILLIŇ 

arhipastyrlara, ruhanylara, diakonlara, monahlyk edýänlere we  

Rus Prawoslaw Buthanasynyň ähli wepadar perzentlerine 

Roždestwo ýüzlenmesi 

 

 

Merhemetli arhipastyrlar, akýürekli preswiterler we diakonlar, Hudaýa tagzym 

edýän inoklar, gadyrly doganlar we uýalar! 

 

  

Siziň hemmäňizi    Hristos Roždestwosy (ýagny doglan güni) beýik baýramy 

bilen gutlaýaryn: bu baýramçylyk Keramatly Ruhdan we Päkize Gyz Mariýadan 

biziň Hudaýymyz we Halasgärimiz Iusus Hristosy (ýagny Messihi) adam teninde 

dogulmagynyň baýramydyr. Şu gün ähli adamlary Buthana bilen bilelikde Ýaradany 

alkyşlamaga çagyrýarys: “Bütin älemiň Taňrysyny wasp ediň” (Messihiň 

Dogulmagyna kanonyndan aýdymyň 1-nji irmosy). 

Öz ýaradan milletini eý görýän Merhemetli Hudaý Ýeke-täk aslyýetden doglan 

Ogluny – uzak garaşylan Messiýany biziň halas bolmagymyz üçin iberýär. Pederiň 

zandynda ýaşaýan Hudaýyň Ogly (In.1,18), Adamzat Ogluna öwrülýär, Öz zerre 

gany bilen biziň günämizi ýuwmak üçin we ynsan mundan buýana ölüm  neşderinden 

gorkmaz ýaly biziň dünýämize gelýär. 

Biz Messihe tagzym eden wolhwlaryň Oňa peşgeşleri berendigini bilýäris. 

Eýsem biz Hudaý keşbindäki Halypamyza näme peşgeş berip bileris? Megerem, 

Onuň Öz soran zadyny: “Maňa öz ýüregiňi ber, şonda seniň gözleriň meniň ýolumy 

synlap biler” (Hekaýat 23, 26). Ýüregi bermek nämäni aňladýar? Ýürek – bu 

durmuşyň nyşanydyr. Ýürek urmasyny goýanda, adam ölýär. Hudaýa ýüregiňi 

bermek – Oňa öz durmuşyňy bagyşlamakdyr. Şular ýaly bagyşlamak biziň ähli eýe 

bolan zatlarymyzdan waz geçmegimizi talap etmeýär. Biz ýüregimizden diňe 

Hudaýyň orun almagyna päsgel berýän zatlary aýyrmalydyrys. Haçan-da biziň ähli 

pikir-hyýallarymyz diňe öz “men-menlik” zandymyz bilen gümra bolsa, haçan-da 

ýürekde ýakynyň üçin orun galmasa, şonda Hudaýa hem ýürekde orun galmaýar. 

Ýakynyň biziň ýüregimizde orun almagy bolsa ilkinji nobatda biziň başga adamyň 

agyrysyny duýmak we oňa rehim-şepagat işleri bilen jogap bermek ukybymyza 

baglydyr. 

Hudaý Onuň ýollaryny syn etmegimizi talap edýär. Hudaýyň ýollaryny syn  

etmek – öz durmuşyňda we adamzat taryhynda Hudaýyň bardygyny görmekdir: 

Hudaýyň   söýgüsiniň, merhemetiniň bardygyny görmekdir, şonuň ýaly hem Onuň 

adalatly gazabyny görmekdir.  

Biziň halkymyzyň durmuşynda geçen ýyl XX asyryň pajygaly wakalary 

hakynda ýatlamalardan we dini-ygtykatyň yzarlanmalaryndan püre-pür boldy. Biz 



jebir çeken ruhanylaryň edermenligine, olaryň Messihe gaýduwsyz wepadarlygyna 

şaýat bolduk. Ýöne ýurdumyz üçin şeýle wehimli döwürde hem Hudaý bize Öz 

keremini görkezdi: mejbury iki ýüz ýyllyk arakesmeden soň Rus topragynda 

Patriarhlyk dikeldildi, Buthana synaglaryň agyr ýylynda Ýolbaşçy tarapyndan 

saýlanan keramatly Tihonyň keşbinde  parasatly we dogumly pastyra eýe boldy, onuň 

Ýaradan Taňrynyň öňündäki tutanýerli dogalary  bilen Buthanamyz  we halkymyz 

agyr synaglardan  geçdi. 

Häzirki wagtda aýratyn döwri başdan geçirýäris: dünýäden hasratlar 

sowulmady, biz günde uruşlar we uruş myjabatlary barada habarlary eşidýäris 

(Mf.24,6). Emma adamzat urugynyň üstünden Hudaýyň çäksiz merhemeti ýagýar! 

Dünýämiz ýamanlyk güýçlerinden üstün gelýär, adamzat söýgüsi, maşgala 

gymmatlyklary bolsa olaryň soňuna çykmak, harama çykarmak we ýoýmak üçin 

edilýän çensiz tijenmelere garamazdan dowam edýärler. Hudaýa bolan ynam 

adamlaryň köpüsiniň ýüreginde ýaşaýar. Buthanamyz bolsa ýaňy-ýakynda hem 

onlarça ýyllaryň dowamynda yzarlanmalara we häzirki wagtda onuň mertebesini 

depelemek üçin işe goýberilýän mehanizmlere garamazdan mydama Messih bilen 

duşuşygyň ýeri boldy we şeýle  bolmagynda galýar. 

Häzirki synaglardan geçenden soň taryhy Rusuň halklary öz ruhy bitewiligini 

saklajakdygyna we galkynjakdygyna ynanýarys, maddy taýdan pajarlap ösjekdigine 

we sosial durmuşda abadançylyga eýe boljakdygyna hem ynanýarys. 

Messihiň Roždestwosy adamzat taryhynyň merkezi wakasy bolup durýar. 

Adamlar mydama Hudaýyň gözleginde bolupdyrlar, ýöne bize elýeter bolan 

hakykatda Ýaradan biz üçin Özüni Üç birlilik hökmünde aýan edipdir, adamzat urugy 

üçin Ýalňyz aslyýetli Ogluň zandynda peýda bolupdyr. Ol adamlaryň Asman 

Atasynyň merhemetine mynasyp bolmagy üçin we dünýämizi ykjam esaslandyrmak 

üçin biziň günäli zeminimize gelýär we bize parz bolsun diýip şuny aýdýar: 

“Dünýäni size goýýaryn, Öz dünýämi size berýärin” (In.14,27). 

  Goý, bu ýyl biziň halkymyz üçin, taryhy Rusuň halklary we ýeriň ähli 

halklary üçin parahatçylyk we  abadançylyk ýyly bolsun. Goý, Wifleýemde doglan 

Hudaýyň Ogly bize gorkudan üstün çykmaga tama bersin hem-de adam durmuşyny 

özgerdýän Hudaýyň merhemetini ynam üstünden duýmagymyz üçin goldaw bersin.  

Omyn. 
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