
Москва жана бүтүндөй Орус патриархы КИРИЛЛДИН 
архипастырларга, пастырларга, диакондорго, монахтык кылуучуларга 

жана Орус Православ Чиркөөсүнүн бардык ишенимдүү балдарына 
Пасхалык кайрылуусу 

 

Урматтуу архипастырлар, кадырлуу пастырлар жана диакондор, 
ардактуу иноктор жана инокиндер, кымбаттуу ага-инилер жана эже-

карындаштар! 
 

Пасха кубанычы жана кереметтүү жарыгы менен толтурулган ушул куттуу 
жана ыйык күнү жашоону ырастаган жакшы кабар ооздон оозго, жүрөктөн 
жүрөккө жеткирилет: 

 

ХРИСТОС ТИРИЛДИ! 
 

Ушул сөздөр менен биз Улуу Жума күнү Кресте турган Бирөөгө бекем 
ишенебиз, Анын шакирттери жана мироносица аялдары менен бирге биз Кепин 
алдында сыйынып, аза күттүк. Бүгүн, Периштелердин Күчү менен биргеликте, 
жердеги жана асмандагы Чиркөөнүн биримдигин көрсөтүп, биз салтанаттуу 
түрдө: “Бүгүн дүйнө куткарылган күн, Кудуреттүү Иисус тирилген күн” деп 
жарыялайбыз (Пасха канону, 4-ырдын ирмосу).  

Жараткандын Пасха майрамы - бул Кудайдын акылмандыгынын жана 
Жараткандын адам баласына болгон ченемсиз сүйүүсүнүн эң ачык далили. 
Тарыхтын башталышы, биз билгендей, руханий трагедия менен коштолгон: ата-
бабалардын кылган күнөөсү менен Бейиштин эшиги адамдар үчүн жабык болуп, 
ошондон кийин азап-кайгы жана өлүм адамдын күнөөсүнүн шексиз кесепети 
болуп калды. Бирок, жашоонун Булагы болгон Кудай менен болгон мамилебизди 
жоготкон менен, адамдар Анын жакшылыгын жана сүйүүсүн жоготушкан жок.  

Ошол эле учурда, XIV кылымдын олуясы Николай Кавасила жазгандай, 
“Кудайга болгон сүйүү ченемсиз болгон жана аны билдире турган эч кандай 
белги жок болчу” (Христостогу жашоо жөнүндө жети сөз. VI Сөз). Сүйүү 
жакынына жакшылык кылуудан жана ал үчүн кыйынчылыктарга, чектөөлөргө 
жана ал тургай азап-тозокторго өз ыктыяры менен чыдоого даяр экендигинен 
көрүнүп турат жана Куткаруучу тигини дагы, муну дагы бирдей чагылдырат. 
Денеде болуу менен, ал күнөөнүн кесепетинен жабыркаган адамдын табиятын 
жаңыртат, ал эми Кресттин жардамы менен бизди жамандыктын күчүнөн 
куткарат. “Ошентип, биз Христте жашоо алдык," - деп жыйынтыктайт ыйык 
Ефрем Сирин, - биз дарактын жемишинин ордуна Жараткандын Денесин 
жедик ... Анын ыйык каны менен каргышка каршы жана тирилүү үмүтү менен 
жуулдук ... биз Анын жашоосу менен жашайбыз” (Төрт евангелие 
чечмеленишин, 21). 

Куткаруучунун Тирилүүсү адамзатка Асман Падышачылыгынын 
дарбазаларын ачып, биздин жердеги жашоону түбөлүктүү маани менен 
толтурду. Жараткан Өзүн Ага ишенгендердин баарына изгиликтин үлгүсү 



катары тартуулаган жана түбөлүктүүлүккө ээ болгон, ошондуктан 
куткарылгандардын бардыгы Анын жолун жолдоду, деп жазат бул жөнүндө 
ыйык Максим Исповедник (Амбигвы, 42). Бул үчүн биз ушул жакта, жерде, улуу 
адамдын жана анын иштери менен айкалыштырып (Кол. 3: 9), жашообузду 
Евангелиеге ылайыктап жана Ыйык Чиркөөнүн Сырларына - Кудайдын улуу 
убадаларынын мурасына катышуу менен түбөлүктүүлүк абасынан дем алууга 
үйрөнүшүбүз керек. 

Куткаруучунун Тирилишине болгон ишеним күнүмдүк түйшүктөрдүн 
жалынын өчүрүп, дүйнөдөгү курулай убаракерчиликтен жогору көтөрүлүүгө 
мүмкүнчүлүк берет, күнөөнүн азгырыктарын четке кагууга жана ар кандай 
коркунучтарды жеңүүгө жардам берет. Кудайдын сүйүүсүнө жооп кылып, биз 
“чын жүрөктөн, таза абийирден жана чексиз ишенимден сүйүү” көрсөтүүгө 
чакырылганбыз (1 Тим. 1, 5). Анын ырайымына жооп катары - бизди курчап 
турган адамдарга кайрымдуулук кылуу. Анын камкордугуна жооп катары - 
бийик евангелдик идеалдарга ылайык коомдук жашоону иретке келтирүү 
жөнүндө кам көрүү керек.  

Пасхалык майрам улуттук жана мамлекеттик чек аралардан өтүп, ар кайсы 
өлкөлөрдө жашаган миллиондогон христиандарды руханий жактан бириктирет. 
Бул көп үн коштогон жердеги хор, Асман күчтөрү менен биргеликте, Өзүнүн 
Канын бардык адамдар үчүн төгүп, дүйнөнү өз өмүрүн берген кун менен 
куткарган Жараткан Иисусту даңктайт (Октоих. Глас 6, ишемби таңдагы ыр 
саптары). 

Бул ыраазычылык жылдан жылга, кылымдан кылымга, миң жылдыктан 
миң жылдыкка чейин, жер жүзүндө жеңиш менен угулуп турат - ар кандай 
азгырыктарга, кыйынчылыктарга жана сыноолорго карабастан угулат. Бүгүнкү 
күндө да, дүйнө кыйратуучу апаат оорудан жапа чеккен учурда дагы токтобойт.  

Ушул оор мезгилде оорулуу жана алсыз, жакындарын жоготуп кайгырган, 
жашаш үчүн каражатын жоготкон, чиркөөгө келе албай калгандарды колдоо 
өзгөчө маанилүү. Биз жапа чеккендерге ар тараптуу жардам көрсөтөбүз, 
адамдардын катышуусуна, көңүлүнө жана камкордугуна муктаж болгондорго 
кайдыгер карабайбыз. 

Жакында, эпидемиялык чараларга байланыштуу, көпчүлүгүбүз сыйынуу 
кызматыбызга бара албай калдык. Биздин топтогон тажрыйба, биргелешип 
сыйынууга, Кудайга кызмат кылууга жана Ыйык Сырларга, айрыкча бизди 
Христ менен жана бири-бирибиз менен бириктирип турган Ыйык Евхаристияга 
катышуу үчүн ар бир мүмкүнчүлүктү баалоо жана колдонуу канчалык маанилүү 
экендигин көрсөттү.  

Кымбаттууларым, сиздерди улуу Пасха майрамы менен чын жүрөктөн 
куттуктайм жана Өмүр берген Иисустан бекем ден-соолук жана береке каалайм. 
Кайрымдуу Жараткан, Анын Падышалыгынын өчпөс күндөрүндө, Аны менен 



кошулуу ниетинде ооз тийип, кубаныч менен күбөлөндүрүүсүн дагы бир жолу 
насип кылсын: 

 

ХРИСТОС ТИРИЛДИ! 
ЧЫНДЫГЫНДА ХРИСТОС ТИРИЛДИ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА ЖАНА БҮТҮНДӨЙ ОРУС ПАТРИАРХЫ  
 

Христос Пасхасы, 
2021-жыл 
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