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!
ХРИСТОС ТИРИЛДИ!
Сиздерге амандашып кайрылып, бардыгыңыздарды улуу жана дүйнөнү сактап
калган Пасха майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул ыйык күнү биз ушунчалык
руханий кубанычка жана Кудайга болгон чексиз ыраазылыкка толуп, Жараткандын
адамга болгон сүйүүсүнүн күчүн жана тереңдигин ушунчалык ачык сезип турабыз,
ошондуктан Жаратканды көргөн кереметтүү окуя тууралуу жар салуу үчүн апостолдорго
ашыгып чуркап барган мироносица аялдар өңдүү, кээде сезимдерибизди билдирүү үчүн
башка сөздөрдү табуу оор болот.
Куткаруучунун шакирттеринин анын Тирилүүсүнүн реалдуулугуна ишенүүсү
канчалык кыйын болгонун элестетип көрүңүз. Анткени, жакында эле алар сүйүктүү
Устатын кантип кыйнап, айкаш жыгачка кадаганын өз көздөрү менен көрүшкөн. Анын өлүк
жана жансыз денеси табытка салынып, муздак үңкүр оор таш менен жабылганы дагы эле
алардын эсинде болчу. Эми кайгы ишенимдин далили жана жашоонун салтанаты менен
алмашып, ал эми кайгынын көз жашы кубанычтын көз жашына айланды.
Кандай сонун өзгөрүү! Кудайдын кудуретинин кандай гана улуу белгиси! Табыт
ачык жана бош. Көмгөндөгү кепиндер ыргытылып, бүктөлгөн кездеме четте жатат.
Жараткан чындап тирилип, өзүнүн найза жана мыктардан алган терең жарааттарына кол
тийгизүүнү сунуш кылат, шакирттери шектенүүнү четке кагышып - бул ал Өзү экенине
ынанышат (Лк. 24, 39).
Тирилген Христ менен болгон чыныгы баарлашуу тажрыйбасы жана өчпөс пасха
кубанычы табыттан тирилип турган Жараткан Иисус аркылуу, алган күнөөлөрүбүздүн
кечирилишин жана куткарылууну жар салуу үчүн жердин учу-кыйырына чейин барган
апостолдорду шыктандырган жана дем берген. Кыйынчылыктан жана ырайымсыз
куугунтуктан коркпой, кырсыктарга жана жаман окуяларга чыдап, апостолдор өлүмдү
Жеңүүчү Христ жөнүндө тынымсыз жана тайманбай күбөлөндүрүшкөн.
Кудай байыркы убакта адамдарга берген убадасын аткарды: «Мен аларды тозоктун
бийлигенен куткарам, өлүмдөн арылтам» (Ос. 13, 14). Пасха таңында биз апостол Павел
менен бирге майрамдайбыз: «Өлүм жеңиш менен жок кылынды» (1 Кор. 15:54)! Мындан
ары бизди эч нерсе Кудайдын сүйүүсүнөн ажырата албайт (Рим. 8:39), анткени өлүмгө
алып келе турган күнөө Тирилген Жараткандын күчү менен жок кылынды. Өлгөндөрдүн
арасынан алгачкы болгон Иисус Христтин Тирилишинде (Кол. 1, 18) Кудайдын ырайымын
чыныгы жыргалчылыгы бизге ачылды: түбөлүк өмүрдүн нуру — жашоо Кудай менен жана
Кудайда, апостолдун сөзүнө ылайык, Кудай бардыгында ар түрдүү болот (1 Кор. 15, 28).
Чиркөө эки миң жылдан бери бул түбөлүктүү Тирилүүнүн кубанычында жашап
келет жана дүйнөгө келген ар бир адам ага кошулууга умтулат (Ин. 1:9). Пасха
майрамында бардыгы чындыгында башкача каралат: жердеги кайгылар, азаптар жана
жашоо-тиричилик кыйынчылыктары коркунучтуу эмес, атүгүл азыркы коогалаңдуу

мезгилдин оор шарттары да бизге берилген түбөлүктүүлүк шартында анчалык деле
маанилүү эместей сезилет.
Ыйык Ефрем Сирин “Жараткан адамды жаратуу учурунда анын түпкүрүнө
бүтүндөй Асман Падышачылыгын салган, ал бизден асыл бермет сыяктуу аны таап
алышыбызды гана күтөт” деген кереметтүү ой айткан. «Падышалык жан дүйнөсүндө
жазылган жана ага сеп катары коюлган, ошондуктан Падышалыктын мураскору келгенде,
аны өзү менен кооз бөлмөгө киргизет» («Жараткан, кой! ... Бул мураскор - Христос - келип,
кайра тирилди, адамдарды күнөөлөрдөн куткарып, бизге КУДАЙдын балдары болууга күч
берди (Ин. 1, 12), ошондо биз Жараткандын алдында аруу жана чынчыл жүрүү үчүн, ар
дайым иш-аракет кылып, кынтыксыз жана христиан наамына татыктуу иш кылып, жердин
тузу жана дүйнөнүн жарыгы болушкан (Мф. 5, 13—14).
Тирилген Куткаруучу жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн, бүткүл дүйнөгө Пасха
майрамынын кереметтүү жарыгын тараткан элчилердей христиан ишениминин жандуу
үлгүсүнө муктаж болгон, көптөгөн адамдар бар, (Гал. 5, 6). Кудай бизден адамдын күч
жеткис эрдиктерди талап кылбайт. Ал бизден болгону бири-бирибизди сүйүүнү суранат,
мындай жол менен биз Ага да болгон сүйүүбүздү көрсөтө алаарыбызды унутпашыбыз
керек. Жаныңа жакын турган адамдарга жылуу жылмаюу, көңүл буруу жана сезимтал
болуу, өз убагында айтылган жакшы сөз жана колдоо көрсөтүү кээде Жараткан үчүн
жасай ала турган эң маанилүү иштер болушу мүмкүн.
Баарыңыздарды Пасха майрамы менен куттуктап, мен сиздерди Тирилген
Христтин ыраазычылыгына чакырам жана сиздерге, кымбаттууларым, бизди ишенимге,
үмүткө жана сүйүүгө бекемдеген Пасха майрамынын өчпөс кубанычын каалайм. Бул
жарык жүрөгүбүздө эч качан өчпөсүн, дүйнөгө дайыма жаркырап турсун (Мф. 5:14). Ал
эми биз, Кудайдын Сөзү— Евангелия окуусу менен талыкпай агарып жана Чиркөөнүн
Сырларына катышуу аркылуу Кудайдын ырайымынан татып көрүп, Жаратканды тааныпбилүүдө тынымсыз өсүп, Анын осуяттарын аткарууда бекем бололук, адамдар биздин
жакшы иштерибиздин жарыгын көрүп, Асмандагы Атабызды даңкташсын (Мт. 5 16) жана
биз менен бирге кубанычтуу күбөлөндүрүшсүн,
ХРИСТОС ЧЫНДАП

ТИРИЛДИ!
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