Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxı KİRİLİN
arxipastırlara, keşişlərə, dyakonlara, Rus Pravoslav Kilsəsinin
rahiblərinə və bütün sadiq övladlarına
Pasxa müraciəti
Allahın sevimli Arxipastır Həzrətləri, möhtərəm keşişlər və dyakonlar,
Allahsevər rahib və rahibələr, əziz qardaş və bacılar!
Pasxa sevinci və möcüzəli nurla dolu bu gözəl və müqəddəs gündə, dodaqdan
dodağa, qəlbdən qəlbə həyatverici xəbər yayılır:

İSA MƏSİH DİRİLDİ!
Biz bu sözlərlə Axır cümədə Xaçın qarşısında gözlənilən, şagirdləri və Onun
bədənini ətirlərlə yuyan qadınlarla birlikdə, müqəddəs kəfən qarşısında dua edərək
haqqında göz yaşı axıtdığımız Kəsə sarsılmaz inamımızı bildiririk.
Bu gün isə Mələklər ordusunun, yerin və göyün kilsəsinin vəhdətini nümayiş
etdirərək, təntənəli surətdə car çəkirik: “Bu gün dünyanın xilasıdır, çünki İsa dirilib,
çünki O, qüdrətlidir” (Pasxa kanonu, 4-cü fəsilin sətri).
Tanrının Pasxası – Allahın müdrikliyinin və Yaradanın insan əhlinə sonsuz
sevgisinin bariz təsdiqidir. Bildiyimiz kimi, tarixin başlanğıcı mənəvi faciə ilə
kədərləndirilmişdir: Əcdadlarımızın süqutu ilə Cənnətin qapıları insanların üzünə
bağlanmış, əzab və ölüm isə o zamanlardan bəri insanın günahkarlığının qaçılmaz
nəticəsi olmuşdur. Lakin Allahla – Həyat mənbəyi ilə ünsiyyəti itirməklə, insanlar Onun
mərhəmətindən və sevgisindən məhrum olmamışdır.
Bununla yanaşı, XIV əsrin övliyası Nikolay Kavasilanın yazdığı kimi, “Allahın
sevgisi sonsuz olmuş, onu ifadə edəcək işarə isə olmamışdır” (İsanın həyat haqqında
yeddi söz, Söz VI). Sevgi yaxınına yaxşılıqda və ona görə çətinliyə, darlığa və hətta
əzablara qatlanmağa hazır olmaqda özünü göstərir, Xilaskarda isə hər ikisi mövcuddur.
O, öz təcəssümü ilə günahla zədələnmiş insan təbiətini yeniləyir, Xaç üzərindəki
fədakarlığı ilə isə bizi pisliyin hökmündən qurtarır. “Beləliklə, biz İsada həyatı əldə
etdik, - deyə müqəddəs Yefrem Sirin qeyd edir, - Allahın Cismini ağac meyvələrinin
əvəzinə daddıq, Onun mübarək qanı ilə lənətdən təmizləndik və dirilmə ümidi ilə...
Onun həyatını yaşayırıq” (Müjdələrdə şərh, 21)
Xilaskarın dirilməsi bəşəriyyət üçün Göylər səltənətinin qapılarını açdı və bizim
dünyəvi həyatımız sonsuz məna verdi. Müqəddəs Maksim İspovednik yazır ki: “Tanrı
bütün Ona inananlara Özünü xeyirxaqlıq comərdlik nümunəsi kimi bəxş etdi və
əbədilik qazandı, çünki bütün xilas olunanlar onun arxasınca getsin” (Ambiqvalar, 42).
Bunun üçün isə biz yerdə əbədilik havası ilə nəfəs almalıyıq (Kol. 3, 9), həyatımızı
İncilə görə qurmalı və Allahın təntənəli vədlərinin varisi kimi Müqəddəs Kilsənin

ayinlərində iştirak etməliyik.
Xilaskarın dirilməsinə inam gündəlik həyəcanların odunu söndürür və dünyanın
faniliyinə qalib gəlməyə imkan verir, günahın cazibəsini rədd etməyə və müxtəlif
qorxuları dəf etməyə imkan verir. İlahi sevgiyə cavab olaraq, biz “sevgini təmiz qəlblə,
gözəl vicdanla və qeyri-riyakar imanla” ifadə etməliyik (1 Tim. 1,5). Onun
mərhəmətinə cavab olaraq – ətrafımızdakı insanlara mərhəmət göstərməliyik. Onun
himayəsinə cavab olaraq – ali İncil ideallarına uyğun ictimai həyatın qurulmasının
qayğısına qalmalıyıq.
Pasxa təntənəsi, milli və dövlət sərhədlərini aşaraq, müxtəlif ölkələrdə yaşayan
milyonlarla xristianları ruhən birləşdirir. Bu çoxsəsli dünya xoru Göy Qüvvələrinin
dəstəsi ilə birlikdə hamı üçün Öz Qanını tökən və canı ilə dünyanı xilas edən Tanrı İsanı
mədh edir (Oktoix. Qlas. 6, şənbə səhəri sətirləri).
Bu şükür ildən ilə, əsrdən əsrə, minillikdən minilliyə bütün yer üzündə
qalibiyyətlə səslənir – heç bir nəfsə, çətinliklərə və sınaqlara baxmayaraq səslənir. O,
dünyanın məhvedici yoluxmadan əziyyət çəkdiyi bu gündə də bitmir.
İndiki mürəkkəb dövrdə xəstə və gücsüz olanlara, yaxınlarının və doğmalarının
itkisindən kədərlənənlərə, yaşamaq üçün, dolanışığı olmayanlara, məbədə gələ
bilməyənlərə köməklik göstərmək xüsusilə vacibdir. Əziyyət çəkənlərə gücümüz çatan
köməkliyi göstərək, insan köməyinə, diqqətinə və qayğısına ehtiyacı olan heç kəsə
biganə qalmayaq.
Yaxın keçmişdə bir çoxlarımız epidemiya tədbirləri ilə əlaqədar ibadətlərdə
iştirak edə bilmirdi. Qazandığımız təcrübə birgə ibadətlərdə, ayinlərdə və müqəddəs
mərasimlərdə, başqa sözlə – Bizi Məsihlə və bir-birimizlə birləşdirən Müqəddəs
Yevxaristiyada iştirak etmək üçün hər hansı fürsəti qiymətləndirməyin və istifadə
etməyin nə qədər vacib olduğunu göstərdi.
Mənim əzizlərim, sizi böyük Pasxa bayramı münasibətilə təbrik edir və sizə
möhkəm can sağlığı və Həyatverici İsadan bərəkət arzu edirəm. Mərhəmətli Allah bizə
bu sözləri sevinclə təsdiq etməyi qismət etsin:

İSA MƏSİH DİRİLDİ!
HƏQİQƏTƏN DİRİLDİ!
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