
Moskwanyň we ähli Rusuň Patriarhy KIRILLIŇ 
arhipastyrlara, ruhanylara, diakonlara, monahlyk edýänlere we  

Rus Prawoslaw Buthanasynyň ähli wepadar perzentlerine 
Pasha ýüzlenmesi 

 
 

Keramatlandyrylan arhipastyrlar,  
çuňňur hormatlanýan  ruhanylar we diakonlar, akýürekli inoklar,  

gadyrly doganlar we uýalar! 
 

MESSIH DIRELDI! 
 

 Durmuşy ykrar edýän şu gutlag bilen size ýüzlenýärin, siziň ähliňizi beýik we 
dünýäni halas ediji Pasha baýramy bilen ýürekden gutlaýaryn. Bu yglan edilen we 
mukaddes günde biz şeýle ruhy şatlykdan we Hudaýa ägirt uly minnetdarlyk bilen 
joşýarys, Ýaradanyň adamzada bolan söýgüsiniň güýjüni we çuňlugyny şeýle bir 
mese-mälim duýýarys welin, käte duýgularymyzy beýan etmek üçin, “miro ýagy” 
getiren aýallarynyň apostollara özleriniň Taňryny görendikleriniň ajaýyp wakasy 
hakynda olara mälim etmäge çalyşanlaryndan başga söz tapmak kyn bolýar.  
 Halas Edijiniň yzyna eýerijilere bolup geçen Direlme hakykatyna ynanmagyň 
nähili kyn bolandygyny diňe göz öňüne getirmek bolar. Olar ýaňy-ýakynda özleriniň 
söýgüli Mugallymyna nähili ezýet edendiklerini we haça çüýländiklerini öz gözleri 
bilen gördüler ahyryn. Onuň jansyz we demsiz Jesedini tabyda nähili 
ýerleşdirendikleriniň  we sowuk gowakda agyr daş bilen möhürländikleriniň 
Ýatlamalary entäk täze ahbetin. Ine, gynanç öz ýerini ynanjyň tassyklanmagyna we 
durmuşyň dabaralanmagyna berýär, gynanç gözýaşlary bolsa, begenç gözýaşlaryna 
öwrülýär. 
 Direlen Messih bilen hakyky gatnaşygyň başdan geçirilen tejribesi we 
sönmejek pasha şatlygy biziň tabytdan Galkan Taňry Isanyň üsti bilen alan 
günälerimiziň geçilmegini we halas bolmagymyzy wagyz etmek üçin ýeriň 
aňrybaşyna giden apostollara ganat baglaýardy we olary ruhlandyrýardy. 
Kynçylyklardan we ýowuz ýanalmalardan çekinmän, betbagtçylyklara we howp-
hatarlara döz gelip, apostollar dynuwsyz we gaýduwsyzlyk bilen Messihiň ölümini 
Ýeňiji dereşajesinde şaýatlyk edýärdiler.   

Ine, eýýäm iki müň ýyl bäri Buthana Direlme hakyndaky bu habar bilen 
ýaşaýar we dünýä geljek her bir adamy muňa şärik etmäge çalyşýar (In. 1,9). 
Pashanyň yşygynda hakykatdanam ähli zat başgaça görünýär: gaýgy-hasratdan, gam-
gussadan we durmuş nogsanlyklaryndan döreýän gorky we çykgynsyzlyk ýom-ýok 



bolýar. Hatda häzirki howsalaly döwürdäki ýönekeý bolmadyk ýagdaýlar hem bize 
peşgeş berlen bakylygyň geljegi astynda özüniň elhenç täsirliligini ýitirýär. 

Direlen Halas Ediji hakynda şaýatlyk etmek üçin pasha habaryny bütin dünýä 
ýaýradan apostollar ýaly nirädir bir uzak ýerlere gitmek hökman däl. Biziň daş-
töweregimizde hristian dininiň, hereket edýän söýginiň janly mysalyna mätäç 
adamlar az däl (Gal. 5, 6). Hudaý bizden güýjümiziň ýetmejek edermenlikleri talap 
etmeýär. Ol bizden diňe birek-birege söýgimizi görkezmegimizi, şunlukda Oňa hem 
söýgimizi ýetirýänligimizi ýatda saklamagy soraýar. Biri-birimize mähirli ýylgyryş, 
üns bermek we mylakatlylyk, wagtynda aýdylan teselli beriji sözler we goldaw käte 
Direlen Messihiň hatyrasyna amala aşyrmaga mümkinçiligimiz bolan iň wajyp işlere 
öwrülip biler.  
   Haçanda dünýäniniň dawa-jenjeller we düşünişmezlikler bilen paralanýan, 
adamlaryň köpüsiniň ýüreklerine ýigrenç, gorky we duşmançylyk aralaşan bu günki 
günde öz hristiançylyk wezipämizi unutmazlyk we ýamanlygyň we ýalanyň açan 
ýaralaryna diňe şypa berýän, ýakynlaryňa hakyky söýgiňi bildirmek aýratyn wajyp 
bolup durýar. Biz prawoslaw hristianlaryň arasyndaky abadançylykly birligi bozmaga 
çalyşýan, adamzat nesliniň duşmanlarynyň meýillendirmelerine boýun bolmaly 
däldiris. Ähli darykmalaryň ýeňilip geçilmegi, berk parahatçylygyň üstün çykmagy, 
bölünme ýaralaryň bolsa, Hudaýyň merhemeti bilen sagalmagy üçin Ölümi Ýeňiji 
Taňry Isa tüýs ýürekden ýalbarýaryn we siziň hem Oňa aýratyn dogalaryňyzy 
ýetirmegiňizi soraýaryn. 

Ähliňizi Pasha baýramy bilen gutlaýaryn, siziň üstüňize Direlen Messihiň 
minnetdarlygyny çekýärin we size, meniň mähribanlarym, bizi ynam, umyt we söýgi 
bilen berkidýän, egsilmeýän ýalkymly pasha şatlygyny arzuw edýärin. Goý, 
Hudaýjan, bu yşyk hiç haçan biziň ýüreklerimizde sönmesin, goý, Ol hemişe dünýä 
ýagty saçsyn (Mf. 5, 14).  Biz bolsa, Taňrynyň sözlerini ýadawsyz keramatlandyrmak 
– Ýewangeliýany okamak we Buthana Syrlaryna gatnaşmak arkaly Taňrynyň 
merhemetine şäriklik etmek bilen, Taňra akyl ýetirmekde gyşarnyksyz ilerläli we 
Onuň parzlaryny ýerine ýetirmekde berkäli, goý, adamlar, biziň işlerimiziň yşygyny 
görüp, biziň Ýokardaky Atamyzy şöhratlandyrsynlar (Mf. 5, 16) we biziň bilen 
birlikde  

 
HAKYKATDAN HEM MESSIHIŇ DIRELENLIGINE 

şatlykly şaýatlyk etsinler! 
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