Moskwanyň we ähli Rusuň Patriarhy KIRILLIŇ
arhipastyrlara, ruhanylara, diakonlara, monahlyk edýänlere we
Rus Prawoslaw Buthanasynyň ähli wepadar perzentlerine
Pasha ýüzlenmesi
Serediň, Atamyz bize nähili mähir-şepagat berdi,
bu Taňrynyň ogly diýip atlandyrylmagymyz we
onuň ogly bolmagymyz üçindur.
(1 In, 3, 1.)
Merhemetli arhipastyrlar, akýürekli preswiterler we diakonlar, hudaýa
tagzym edýän inoklar, gadyrly doganlar we uýalar!
MESSIH DIRELDI!
Meniň mähribanlarym, şu şatlykly we ýaşaýyşy dabaralandyryjy sözler bilen
siziň ähliňize salam aýdaýaryn hem-de beýik we halas ediji baýramçylyk bilen
gutlaýaryn.
Buthana bu mukaddes güni ady dünýä belli keramatlylylaryň birisi Grigoriý
Bogoslowyň sözi bilen Baýramçylyklaryň iň uly baýramçylygy we dabaralaryň iň
bir naýbaşy dabarasy diýip atlandyrýar. Munda uly ruhy many bar, çünki “Pasha
ähli dabaralardan, diňe bir adamlaryň ýa-da adaty durmuşy dabaralar däl, eýsem
Messihiň we Onuň üçin geçirilýän dabaralardan hem hut günüň ýyldyzlardan
artykmaç bolşy ýaly artykmaçdyr” (45-nji Kelam. Mukaddes Pasha gününe).
Adam urugynyň taryhynda wajyp waka öwrülen Taňrymyz Iisusyň täsinlik bilen
Halas bolmagynda biziň ynam-ygtykadymyzyň düýp mazmuny we çuň manysy
bardyr, onuň aslynda dünýä üçin hristiançylyk habarynyň özeni we biçak uly güýji
ýatyr. Bu günler biziň ähli wagyz-nesihatymyzy bary-ýogy iki sözde bermek bolar.
“Messih Direldi!- diýenden soň, ýene näme aýdyp bilerin? Hemme zat aýdyldy!” –
diýip Moskwanyň mitropoliti keramatly Filaret dabaraly jar edipdir (Mukaddes
Pasha gününde çykyş, 1826-njy ýylyň 18-nji apreli).
Adam-atanyň günäsinden soň adamzadyň taryhy ýagşylyk bilen ýamanlygyň
üznüksiz göreşinden ybarat boldy. Ýaradyja gulak asmazlyk bilen adamlar öz
durmuşyna we günäli ýoluna başladylar, şunuň bilen birlikde ejir-jepalara we
kesellere, dowzah oduna we ölüme sezewar boldular. Hiç bir mümin şular ýaly
pajygaly aýraçylygy, ruhy girdaby ýeňip geçmäge ukyply bolmady, çünki diňe
adam güýji bilen muny amala aşyrmak mümkin däldi. Şonuň üçin-de ruhanymyz
Grigoriý Bogoslowyň aýdyşy ýaly “biz janlanmak üçin bedene we ölüme sezewar
edilen Hudaýa mätäç bolduk” (45-nji Kelam. Mukaddes Pasha gününe).

Başgaça aýdylanda, Messihiň Halas bolmagy müdimilige tarap ýoldur,
munuň netijesinde adam özüniň çäkliligine hötde gelip bildi, Hudaý bilen
bitewiligi döretmek isleg-arzuwy kanagatlandyryldy. Pasha – Ýaradyjynyň
adamlara çäksiz söýgüsiniň dabaralanmagydyr, “çünki Hudaý dünýäni aşa söýmek
bilen Oňa ynanýan her kişiniň müdimi ýaşaýyşa eýe bolmagy üçin Öz Ýeke-täk
Ogluny dünýämize berdi” (In., 3, 16).
Eýsem jebir-jepalara we horluklara, uruşdyr sütemlere sezewar bolýan,
ýigrençden we gahardan doly dünýäde Pasha baýramçylygyny geçirmek nähili
bolup biler? Eýsem biziň her birimiz üçin ýerdäki ýaşaýşymyzyň ölüm bilen
gutarýandygy aýan bolan mahaly “Ölümi ölüm bilen ýeňmek, gabyrda ýatana jan
bermek” diýip aýdym aýtmakda näme many bar? Elbetde, Pasha dünýäde ölümiň
bolmagyny ýok etmeýär, emma Halas bolan Taňrymyz Iisus adamyň jebirjepasyny we ýerdäki durmuşyň pajygasyny ýeňip geçýär, Ol Özüniň okuwçylaryna
we yzyna eýerijilere müdimi ýaşaýyşa sarzmaz ynamy peşgeş berdi. Ölüm mundan
buýana hristianlar üçin aýralyk däldir, eýsem şatlykly duşuşykdyr we Hudaý bilen
arzuw edilýän wysaldyr.
Messihiň, ölenlerden ilkinjisi (1 Kor.15, 20), günäni we ölümi ýeňip
geçmegiň ýeke-täk mümkin bolan ýoluny görkezdi. Bu mähir-muhabbet ýoludyr.
Biz şular ýaly söýgi barada bütin dünýäniň öňünde güwä geçmelidiris. Ozaly bilen
hem öz ömrümiziň mysalynda şaýatlyk etmelidiris, çünki öz aramyzda mähire we
söýgä mynasyp bolsak, diňe şonda biziň Halas Edijiniň okuwçylarydygymyzy
bilerler (In,13,55).
Apostol Pawel aýtmyşlaýyn, kämillikleriň jemi bolan söýgi (Kol, 3,14), munuň özi hristianlygyň iň bir beýik keramatydyr. Müdimilige baryp, Hut
Hudanyň özüni görmäge mynasyp bolanymyzda, biziň ynam-ygtykadymyz bilime
öwrüler, Hudanyň rehim-şepagaty bilen halas bolmaga umydymyz bolsa amala
aşyrylar. Söýgi hiç wagt ýok bolmaz (1 Kor. 13,8) we hiç wagt üýtgemez.
Keramatly Ignatiniň (Brýançaninow) ussatlarça ýazyşy ýaly, hristianlygyň
kämilligi öz ýakynyňa söýginiň kämilliginden ybaratdyr (Asketik tejribeler.
Adamlara bolan söýgümiz barada). Eýsem “kämil söýgi” diýmek nämekä? Bu
nätanyş adamlara, görüplere we hatdan duşmana çenli degişli bolup bilýän
mähirdir. Munuň özi pida bolmak söýgüsidir we adam akylyna sygýan däldir,
çünki adaty durmuş logikasynyň çäginde ýerleşmeýär. Ony Hudanyň şepagatyna
mynasyp boljak ruhy gahrymançylyk arkaly gazanmak mümkindir, çünki hut
Hudanyň şepagaty bize ýigrenje söýgi bilen, ýamanlyga ýagşylyk bilen jogap
bermäge ýardam edýär.
Hut şular ýaly söýgüni bize Messih görkezdi, Ol biziň halas bolmagymyz
üçin agyr kemsitmelere, haçly horluklara we jepaly ölüme döz geldi. Onuň ähli
zatdan üstün çykýan we tutuş dünýämizi doldurýan mähir-muhabbetinden dowzah

düýbi-tekrary bilen sarsdy, netijede barça adamzat üçin jennetiň gapysy açyldy.
Durmuşda islendik ýagdaýlarda biz ýamanlyk güýçleriniň howaýydygyny ýatdan
çykarmaly däldiris, çünki olar Hudanyň çeşmesinden bize gelip gowuşýan
söýgüniň we ýagşylygyň güýji bilen deň bolup bilmezler. Şonuň ýaly hem günä we
ýalana garşy iň bir gowy jogabyň we täsirli serişdäniň biziň açyk ýürekden we
kalbymyzyň çuňlugyndan aýdýan dilegimizdigyny hem unutmaly däldiris, ozaly
bilen hem buthanada Hudaýa tagzym edenimizde okalan dilegdir, ondan başga-da
Ýewharistiýanyň Ýaşyryn hyzmatynda Halas Edijiniň Tenine we Ganyna dahylly
bolmakdyr.
Şu gün beýik Pasha şatlygyny başdan geçirmek bilen hem-de Ýaşaýyşy
Peşgeş ediji Messihiň tabytdan aýaga galmagyna uly hormat we tolgunma bilen
esewan etmek bilen, şu halas ediji habar bilen öz ýakynlarymyz we daşlarymyz
bilen paýlaşalyň, goý olar hem Hudanyň mähriniň söz bilen aýdyp bolmaýan
şuglasyny görsünler we biziň bilen bilelikde Atamyzyň we Oglunyň we Mukaddes
Ruhuň adalatly we ajaýyp adyny taryplasynlar.
Hiç bir adam akylyna sygmajak Messihiň Direlmeginiň halas ediji şuglasy
biziň durmuş ýolumyza hemişe ýagtylyk bersin, goý bize bilim bersin we
kalbymyza kanagat salsyn, bizi Älem Patyşalygynyň gatnaşyjylaryna we
mirasdüşerlerine öwürsin.
Meniň mähribanlarym, kalbyňyz şatlykdan püre-pür dolsun, çünki
HAKYKATDAN HEM MESSIH HUDAÝYMYZ DIRELDI!
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