Moskva və Ümumrusiya Patriarxı Kirilin
arxipastırlara, pastırlara, dyakonlara, rahib və rahibələrə
və Rus Pravoslav Kilsəsinin bütün sadiq övladlarına
Pasxa müraciətnaməsi
« Allahın bütün insanları xilas edən neməti zühur etdi”
(Tit. 2, 11)
Tanrının sevdiyi arxipastır həzrətləri, möhtərəm keşiş və dyakonlar,
sadiq rahib və rahibələr, əziz bacı və qardaşlar!
İlahi nura bələnmiş, əzəmətli təntənə və ölüm qalib gəlmiş Dünyanın hakimi
barədə mənəvi sevinclə dolu gecədə sizə dəyişməz təvəkkülümüzü bildirən qədim
sədanı çatdırıram:
MƏSİH DİRİLDİ!
Təxminən iki min il bundan əvvəl Tanrının nursaçan qəbrinin qoynunda baş
verən hadisəni müqəddəs kişi və qadınların bir çox nəsilləri dərk etməyə çalışırdı.
Onlar Qüdsün qədim divarlarının yanındakı dəfn mağarasında baş vermiş qəribə
sirri məhdud insan təfəkkürünə mümkün qədər sadə yolla çatdırmağa səy
göstərirdilər. Onları bizi həmin gecə Allahın dünyada yaratdığı həqiqətən mühüm
dəyişikliyin dərk edilməsinə yaxınlaşdıracaq obrazları axtarırdı.
Müqəddəs İoann Zlatoust bu hadisə barədə belə yazır: “Tanrımız İsa
Məsihin Dirildiyi Gün – əmin-amanlığın bərqərar olması, barışığın təməli,
düşmənlik əməllərinə son qoyulması, ölümün yox edilməsi, şeytanın dəf edilməsi
günüdür” (Müqəddəs Pasxa münasibətilə Kəlam).
Bu mənada Apostol Pavelin sözləri xüsusi məna daşıyır. O, Xilaskarın
tabutdan qalxmasını dünyanın yenidən yaradılışına və yeni bəşəriyyətin
yaranmasına bənzədir. Apostolun korinflilərə müraciətində oxuyuruq: «Kim
İsadadırsa, o, yeni məxluqdur; köhnə keçdi, indi hər şey yenidir” (2 Kor. 5, 17).
Tanrımız İsanın dirilməsi – dünyaya xristian müraciətinin əsas məzmunudur.
Yalnız şərəfli Dirilmə ilə bağlı Qolqofa qurbanı sayəsində bütün bəşəri səylər
məna və dəyər qazanır. İsa qurbanı müxtəlif mədəniyyətlərin və ənənələrin
insanları tərəfindən Diri Tanrını axtarmaq cəhdlərinə cavab oldu. Belə ki, Əhdiətiq kəlamına görə, Tanrıya “üzgörənlik etmək lazım deyil, lakin Ondan qorxan və
mömin kəslər istənən kəslərdir” (Əməl. 10, 34-35), və O, hamının xilas olunmasını
və həqiqəti dərk etməsini istəyir (1 Tim. 2, 4). Bu gərgin səylər müxtəlif
zamanlarda özlərinin acınacaqlı vəziyyətlərini dəf etmək və bolluq içində yaşamaq

imkanını axtaran milyonlarla insanların arzu və ümidlərini özündə təcəssüm edirdi
(İn. 10, 10).
Artıq bu, baş verdi. Daha ölüm insana hakim deyil – indi “hamı Adəmdə
necə ölürsə, İsada da hamı elə diriləcək” (1 Kor. 15, 22). Buna görə də Pasxa
xristianların ən əhəmiyyətli bayramıdır. Çünki alçaldılmış və əldən düşmüş
Nazaretli İsa, Tanrının əzəməti ilə nurlandırılaraq, “üçüncü gün dirildi və bütün
bədənlərin ölülərdən dirilməsinə yol açdı <...> qoy Özü hər zaman var olsun və
birinci olsun” (Vasili Velikinin liturgiyasının anaforası).
Bu gün İsa bizi yenə də iman məclisinə, Ağanın məclisinə səsləyir, onun
günahı yüngülləşdirən meyvələrindən yeməyə, əbədi həyata axan sudan doyunca
içməyə səsləyir (İn. 4, 14). Lakin bizim Tanrı ilə birliyimiz təkcə ibadətlə və ya
şəxsi dualarımızla məhdudlaşa bilməz. Bu birlik bizim həyat tərzimizdə öz əksini ,
belə ki, ətrafımızda Tanrıda həyat sevincini dadmayan, əziyyət çəkən, dərd çəkən,
tənha, məzlum və ya xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanların olduğunu bilə-bilə biz
qayğısız bayram yaşaya bilmərik. Bizim müqəddəs vəzifəmiz İsanın adının hər
yerdə təriflənməsidir ki, insanlar, Tanrı eşqinə görülən xoş əməlləri gördükcə,
pravoslav etiqadına yaxınlaşsın, öz ürəklərini Göylərdə olan Ataya tərəf yönəltsin.
Təəssüf ki, qəddar insan iradəsi və şeytani cazibə hələ də dünyada
mövcuddur. Lakin bizim qəlbimizdə ümidsizliyə yer olmamalıdır, çünki bütün
bəlalara, kataklizmlərə, münaqişələrə və ziddiyyətlərə baxmayaraq, biz Tanrının
dünyaya (İn. 16, 33), günaha və ölümə qalib gəldiyini bilirik. Buna görə də Onun
Kilsəsində olarkən Xilaskarımızla ünsiyyət zamanı sözümüz və əməlimizlə Onun
şərafətini təsdiq imkanına malikik. Gəlin İncilin ehkamlarının yerinə
yetirilməsində əzmli olaq ki, yaxınlarımız və uzaqlarımız bizdən nümunə
götürərək, imanın təntənəsinə və Tanrının bütün imanlı övladlarına göndərdiyi
nemətin bolluğuna qovuşmağı arzulasın.
Sizi böyük Pasxa bayramı, “Sadiq şahid, ölülərdən ilki və yer çarlarının
hökmdarı İsa Məsihin” Dirilməsi bayramı münasibətilə təbrik edirəm. “Ona, bizi
sevən və bizi Öz Qanı ilə günahlardan təmizləyən və bizi Allah və Öz Atası üçün
çar və keşiş edən İsaya eşq olsun. Amin” (Nazil, 1, 5-6).
HƏQİQƏTƏN MƏSİH DİRİLDİ!
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