Moskwanyň we Bütin Russiýanyň patriarhy KIRILLIŇ
arhipastyrlara, pastyrlara, diakonlara, monah durmuşynda
ýaşaýanlara we Rus Prawoslaw Buthanasynyň
ähli wepadar perzentlerine
PASHA BAÝRAMÇYLYGY MYNASYBETLI ÝÜZLENMESI
Belent sarpaly arhipastyrlar, hormatly pastyrlar,
ak ýükleri inoklar we inok aýallar, mähriban doganlar we uýalar!
Pasha baýramy şatlygy we şugla saçyan bu mukaddes günde durmuşy
tassyklaýan hoş habar dilden-dile, ýürekden-ýürege ýaýraýar:
MESSIH DIRELDI !
Bu sözler bilen biz Mukaddes Anna gününde Haçda duran we
Köpüniň öňünde doga edip, şägirtleri we keramatly zeýtun yagyny getiren
aýallar bilen bilelikde gözýäş döken Ýaradana sarsmaz imanymyzy
aýdýarys. Bu gün ýerdäki we ýokardaky Buthananyň birligini görkezýän
Perişde Goşuny bilen bilelikde dabaraly ýagdaýda yglan edýäris: “Bu gün
ähli zada güýji ýetýän Messihiň direlşi ýaly, dünýä üçin gutulyş günüdir”
(Pasha Kanony, 4-nji aýdymyň irmosy).
Ýaradanyň Pashasy – Hudaýyň paýhaslylygynyň we Ýaradanyň
adamzat nesline bolan çäksiz söýgüsiniň açyk şaýatnamasy. Bilşimiz ýaly
taryhyň başlangyjy ruhy betbagtçylyk bilen bulaşdyryldy: ata-babalaryň
ýykylmagy bilen adamlar üçin Jennetiň gapylary ýapyldy we ejir çekmek
we ölüm şondan soň adamyň günäsiniň gutulgysyz netijesine öwrüldi.
Emma Durmuşyň çeşmesi bolan Hudaý bilen gatnaşygy ýitiren adamlar
Onuň ýagşylygyny we söýgüsini ýitirmediler.
Şol bir wagtyň özünde, XIV asyryň keramatly adamy Nikolaý
Kawasilanyň ýazyşy ýaly: “Taňrynyň söýgüsi çäksizdi we ony beýan edip
biljek nyşany ýokdy” (Messihdäki durmuş hakda ýedi söz. VI söz). Söýgi
ýakynyňa ýagşylyk etmekden we onuň ornuna kynçylyklara,
çäklendirmelere we hatda görgülere meýletin çydamaga taýýardygyny
görkezmekden ybaradyr, we Halas Ediji ikisini-de Öz Göreldesi bilen ýüze
çykarýar. Ol günä bilen zeper ýeten adam tebigatyny täzeleýär, Haç
edermenligi bilen bizi ýamanlygyň güýjünden halas edýär. Keramatly
Ýefrem Sirin belleýär: “Şeýdip, biz Messihde ýaşamaly bolduk. Ýaradanyň
Bedenini agajyň miweleriniň ýerine iýdiler, Onuň Keramatly gany bilen
näletlerden we direlmek umydy arkaly ýuwuldy we biz Onuň durmuşy
bilen ýaşaýarys (Dört Ýewangeliýä Düşündiriş, 21).
Halas Edijiniň Direlişi adamzada Jennet Patyşalygynyň derwezelerini
açdy we biziň ýerdäki barlygymyzy ebedi many bilen doldurdy. Keramatly
Maksim Ispowednik şeýle belleýär: “Ýaradyjy päk ahlaklylyk nusgasy
hökmünde Oňa ynanýan ähli dindarlara Özüni berdi we ebediligi aldy,

çünki Onuň yzyndan ähli halas edilýänler yörediler” (Ambigwy, 42).
Munuň üçin bolsa biz (Kol. 3, 9), öz durmuşymyzy Injil boýunça gurup we
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Ybadathananyň syrlaryna gatnaşyp, eýýäm ýer ýüzünde bakylyk
howasyndan dem almagy öwrenmeli.
Halas Edijiniň Direlmegine ynam durmuş gaýgylaryň hötdesinden
gelmegi we dünýäniň aladalaryndan ýokary bolmagy öwredýär, etmiş we
günälerden saklanmagy we dürli howplary ýeňip geçmegi kömek edýär.
Taňrynyň söýgüsine jogap hökmünde biz “päk ýürekden, halal göwünden
we galp ynamdan söýgini” görkezmäge borçludyrys (1 Tim. 1, 5). Onuň
rehimdarlygyna jogap hökmünde – daş-töweregimizdäki adamlara
merhemet görkezmeli. Onuň hossarlygyna jogap hökmünde – ýokary Injil
ideallaryna laýyklykda jemgyýetçilik durmuşynyň gurluşy hakynda alada
etmeli.
Milli we döwlet serhetlerini ýeňip geçýän Pasha baýramy dürli
ýurtlarda ýaşaýan millionlarça hristianlary ruhy taýdan birleşdirýär. Bu köp
sesli ýerdäki hor aydymlar bölünmedik Güýçleriniň toplumy bilen bilelikde
Öz Ganyny döken we şeýle täsirli bahada dünýäni halas eden Isa Messihe
wasp edýärler (Oktoih. Glas 6, şenbe güni irden stihirler).
Bu ýyldan ýyla, asyrdan asyra, müňýyllykdan müňýyllyga gelýän
minnetdarlyk islendik meýillere, kynçylyklara we synaglara garamazdan,
ýer ýüzünde ýeňiş bilen seslenýär. Ol şu gün hem – dünýäniň heläk ediji
ýoňdan ejir çekýän döwründe hem bes edilmeýär.
Bu kyn döwürde hassalara we ejizlere, garyndaşlarynyň we
ýakynlarynyň ölümine gynanýan, eklenjini ýitiren, ybadathana gelip
bilmeýän adamlara goldaw bermek aýratyn derejede möhümdir. Ejir
çekýänlere mümkin bolan ähli kömegi bereli, adamyň duýgudaşlygyna,
ünsüne we aladasyna mätäç bolan adamlaryň ýanyndan geçmäli.
Ýaňy-ýakynda epidemiýa çäreleri sebäpli köpümiz Buthananyň
hyzmatlaryna gatnaşyp bilmedik. Biziň toplan tejribämiz bilelikdäki doga
okamak, ylahy hyzmatlara we mukaddes Syrlara gatnaşmak üçin, ýagny
bizi Messih we biri-birimiz bilen birleşdirýän Ylahy Ýewrahristiýa
gatnaşmak üçin ähli mümkinçiliklerden peýdalanmagyň we bahasyny
bilmegiň möhümdigini görkezdi.
Gadyrly adamlar, Sizi beýik Pasha baýramy bilen tüýs ýürekden
gutlaýaryn we Durmuşyň gözbaşy Isadan Size berk jan saglyk we
jomartlary arzuw edýärin. Goý, Rehimdar Taňry hemmämizi Onuň Eýelik
edýän günlerinde Onuň däplerini dogrudan ýerine ýetirmegi we şatlyk bilen
şaýatlyk etmegi miýesser etsin:
MESSIH DIRELDI!
HAKYKATDANAM DIRELDI!
MOSKWANYŇ WE BÜTİN RUSSİÝANYŇ PATRİARHY
Messihiň Pashasy, 2021-nji ýyl

