Москва жана бүтүндөй Орус патриархы КИРИЛЛдин архипастырларга,
пастырларга, диакондорго, монахчылык кылгандарга жана Орус Православ
Чиркөөсүнүн бардык ишенимдүү балдарына пасха майрамына карата
кайрылуусу
«Кудайдын жыргалы, бүтүндөй адамдар үчүн куткаруучу келди»
(Тит. 2, 11)
Кудайды сүйгөн ардактуу архипастырлар, урматтуу пресвитерлер жана
диакондор, такыба иноктор жана инокиндер, кымбаттуу ага-инилер жана эжекарындаштар!
Кудайдын жарыгы менен түшкөн, улуу салтанат аткарылган жана тынчтыктын
өкүмдарлыгы жөнүндө руханий кубаныч ишке ашкан, өлүмдү жеңген түнү
баарыңыздарга биздин өзгөрүлгүс үмүтүбүз жөнүндө байыркы кубанычтуу үндү жар
салам:
ЫЙСА МАШАЯК ТИРИЛДИ!
Дээрлик эки миң жыл мурда болгон Жараткандын жарык чачкан табытында эмне
болгонун эркектердин жана аялдардын көп мууну аз болсо да түшүнүүнү каалаган.
Алар Иерусалимдин эски дубалдарына жакын үңкүрдө болгон сырды чектелүү
адамдын акыл-эси үчүн мүмкүн болушунча жеткирүүгө умтулушкан. Ошол түнү
ааламда Кудай жараткан түп тамырынан берки өзгөрүүлөрдү түшүнүүгө бизди
жакындатуунун кейиптерин издешкен.
Олуя Иоанн Златоуст бул окуя тууралуу деп жазат: «Кудайдын биздин Ыйса
Машаякты тирилткен күнү – дүйнөнүн негизи, тынчтыктын, касташкан
аракеттердин токтошунун башаты, өлүмдү кыйратуу, шайтандын жеңилүүсү»
(Ыйык Пасхага карата Сөз).
Айтылгандар биз үчүн Куткаруучунун табыттан тирилип турушун дүйнөнүн
жаңы жаралуусуна жана жаңы адамзатты жаратууга окшоштурган, биринчи жогорку
дин кызматкери Павелдин сөзү менен өзгөчө мааниге ээ болот. «Машаякта болгондор,
ал жаңы жаралган жандык; байыркы өттү, эми баары жаңы» (2 Кор. 5, 17), – деп
окуйбуз биз коринфяндарга апостолук кайрылуудан.
Жараткан Ыйсанын тирилиши – ааламга болгон христиан кайрылуусунун башкы
мазмуну. Даңктуу Тирилүү менен ажырагыс болуп бириккен, Голгоф курмандыгынын
аркасында гана бардык адамзаттын бар болгон жыргалчылыктын Булагына
багытталган умтулуусу мааниге жана баалуулукка ээ болот. Машаяктын курмандыгы
ар кандай маданиятты жана салтты карманган адамдардын Тирүү кудайды издөөгө
умтулуусуна жооп болуп калды, же Ыйык Жазуунун сөзү боюнча, Жараткан «бет
карама эмес, бирок Андан корккон жана Ага жаккандай туура иш жасаган бардык
элде болот» (Деян. 10, 34-35), жана Ал бардык адамдын куткарылышын жана
чындыкты таанып билүүгө жетишүүсүн каалайт (1 Тим. 2, 4). Бул оор аракеттер
өзүнө ар кайсы убакта өзүнүн кайгылуу абалын жеңүү жана анык «жашоого жана бай
жашоого» жетүү мүмкүнчүлүгүн курулай издеген миллиондогон адамдардын үмүтүн
жана тилегин ишке ашырды (Ин. 10, 10).

Кылымдар бою алдын ала белгиленген нерсе ишке ашат. Ушундан тартып өлүм
адамдын үстүнөн бийликке ээ болбойт – эми «Адамда баары өлсө, Машаякта баары
тирилет» (1 Кор. 15,22). Ошондуктан Пасха маанилүү христиан майрамы болуп
саналат, бул күнү кемсинтилген жана аябай кыйналган, Назареттен чыккан, Кудай
даңкына бөлөнгөн Ыйса, «үчүнчү күнү тирилди жана өлгөндөрдүн ичинен тирилүүгө
карай жолун салат <...> баарынан биринчи болуп, Өзү бар болсун » (Улуу Василий
литургиясынын анафорасы).
Бүгүнкү күндө Машаяк кайрадан баарыбызды ишенимдин салтанатына,
Падышалыктын салтанатына чакырат, Анын садагага чабылган жемишинен даам
татууга, түбөлүк жашоого агуучу суудан ичүүгө чакырат (Ин. 4, 14). Бирок биздин
Кудай менен биримдигибиз кудайга сыйынууга катышуу менен, же жеке сыйынуу
аракети менен гана чектелбеши керек. Ал биздин жашоонун бардык тарабында толук
ченемде чагылыдырылышы керек. Биз Кудайдан жашоонун кубанычын таба албаган,
кыйналган, азап чеккен, жалгыз, үй-жайсыз же оору кыйнаган адамдар бар экенин
билип туруп, эч нерседен капар жок майрамдай албайбыз. Биздин ыйык милдетибиз
Машаяктын аты бардык жерде даңкталышы, Кудайды даңктап жасалган жакшы
иштерди көргөн адамдар православ динине кошулуусу, жүрөгүн асмандагы Атага
берүүсү үчүн кам көрүү болуп саналат.
Тилекке каршы, каардуу адамдын эрки жана шайтандын азгырыгы дүйнөдө дагы
эле уландууда. Бирок кайгыруу биздин жан дүйнөбүздөн орун албашы керек, же
бардык жаманчылыкка, катаклизмге, жаңжалдарга жана карама-каршылыктарга
карабастан, биз Кудай дүйнөнү жеңгенин (Ин. 16, 33), күнөөнүн жана өлүмдүн үстүнөн
үстөмдүк кылганын билебиз. Ошондуктан биз Куткаруучунун Чиркөөсүндө болуунун
аркасында, Аны менен баарлашуу аркылуу бизге берилген жыргалчылык жөнүндө сөз
жана иш менен далилдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Жакын жана алыс адамдар
бизден үлгү алып, ишенимдин салтанатына жана Кудай Анын бардык ишенимдүү
балдарына жөнөткөн жыргалчылык байлыгына кошулууну каалагандай, евангелия
осуяттарын аткарууда ынталуу бололу.
Баарыңыздарды улуу Пасха майрамы, ишенимдүү күбө, өлгөндөрдүн арасындагы
биринчи жана жер падышаларынын өкүмдары болгон Ыйса Машаяк Тирилген майрам
менен куттуктайм. Ага, бизди сүйгөн жана бизди Өзүнүн Каны менен
күнөөлөрүбүздөн арылткан жана бизди Кудайга жана Өзүнүн Атасына падыша жана
дин кызматкери кылганга кылымдар бою даңк, омийин». (Откр. 1, 5-6)
ЧЫНДАП ХРИСТОС ТИРИЛДИ!
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