Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxı KİRİLLİN
Arxipastırlara, keşişlərə, dyakonlara, Rus Pravoslav Kilsəsinin
rahiblərinə və bütün sadiq övladlarına
Pasxa müraciəti
Tanrıya və Rəbbimiz İsa Məsihin
Atasına həmd-sənalar olsun ki,
Sonsuz Rəhməti ilə İsa Məsihi
diriltməklə bizə yenidən can vermiş oldu.
(1 Pet. 1, 3)
Arxipastır Həzrətləri, möhtərəm atalar, dürüst rahib və rahibələr,
əziz qardaş və bacılar!
Rəbb İsanın tabutdan ehya edib dirilməsi sevinci ilə coşub – daşan qəlbimlə
bu möhtəşəm və təntənəli gündə sizi ulu və aləmlərə nicat Pasxa münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm və hər birinizi qədim və müqəddəs sözlərlə salamlayaraq
müraciət edirəm:
İSA MƏSİH DİRİLDİ!
Bu gün Vahid, Müqəddəs, Ümumi və Apostol Kilsəsi Tanrı Oğlunun və
İnsan Oğlunun, ölümün səltənətini viran qoyaraq bizim üçün Öz Əbədi Mülkünə
qapı açmış Rəbbimiz İsa Məsihin ehya etməsini öz ruhani nəğmələri ilə bəyan edir.
Həqiqətən, bu gün aləmi nur bürümüşdür: səma da, yer də, bərzəx də - bütün xilqət
Məsihin dirilişini bayram edir (Müqəddəs Pasxa Kanonu).
Biz İncildəki sülh elçisi olan qadınlar və dirilişin ilk şahidi olmuş Xilaskarın
digər tələbələri kimi bu böyük müjdəni bizə yaxın və əziz olanlara,
ətrafımızdakılara və tanıdığımız hər kəsə çatdırmalıyıq. Biz onlara deyirik: Məsih
dirildi! Və yüz illərlə bundan əvvəl olduğu kimi onların bəziləri imanla dərhal
cavab verir: həqiqətən dirildi! Digərləri isə həvari Foma kimi şübhə edib deyir: nə
qədər ki, öz gözlərimlə Onu görməmişəm, əllərimlə Ona toxunmamışam,
inanmaram (İn. 20, 25). Bəziləri isə bu xəbəri ümumiyyətlə təkzib edir.
Rəbb İsanın dirilməsinə iman etmək xaçpərəstliyin üsuli-dinini təşkil edən
sarsılmaz əsas, möhkəm sütundur. “Məsih vəfat etdikdən sonra dirilməsəydi, müqəddəs İoann Zlatoust deyir, - onda nə günahın kökü kəsilərdi, nə də ölümə

qalib gəlmək olardı < ... > və bizim moizələrimiz faydasız, sizin də etiqadınız isə
əbəs olmuş olardı” (Korinflilərə 1-ci məktuba 39-cu bəhs).
Günahı yüngülləşdirən qəhrəmanlığı ilə Xilaskar Səmavi və dünyəvi olanı,
Əbədi və fani olanı, xaliqi və məxluqu, Tanrını və insanı birləşdirdi. O, xilqətin
əvvəlində ilk insanları Xaliqdən ayırmış uçurumu aşdı. Verdiyi ehkamları
pozmaqla, Xaliqə asilik etməklə yer üzündə günah və ölüm hökm-rəvan oldu. Elə
ki, həvari Pavel dediyi ki, zamanın tamlığı qayıtdı, Tanrı bizim nicatımız naminə
bizim oğulluq qazanmamız üçün Özünün Yeganə Oğlunu göndərdi (Qal. 4, 4 - 5).
Məsih Tanrının məsum və saf quzusu kimi dünyanın bütün günahlarını öz
üzərinə götürür (1 Pet. 1, 19; İn. 1, 29). O, Səmavi atasına hətta ölümə qədər və
işgəncəliZ ölümə (Flp. 2, 8) mütilik göstərərək bəşəri Xaliqin tərəfinə aparır,
Onunla barışdırır. Təbiət etibarilə Tanrı Oğlu olan Məsih bizi nemətdə tanrı
oğullarına çevirir. Tanrı bizim üçün mənəvi islahat və Onun axirət Mülkündə
Xaliqlə əbədi səadət içində yaşamağa ruhən yüksəlmə yolunu açır (Müqəddəs
Pasxa Kanonu).
Bizi günaha kölə olmaqdan azad edərək, bu dünyanın zülmət hakimlərinin –
səmanın şər ruhlarının hakimiyyətini darmadağın edərək (Yef. 6, 12), Tanrı Əzəli
və Əbədi Atasının əlçatmaz şanlı Ərşində əyləşdiyi səmaya ucalır. Eyni zamanda
O bizi burda, yer üzündə özbaşına buraxmır, birlikdə Onun Cismini – Vahid,
Müqəddəs, Ümumi və Apostol Kilsəsini əmələ gətirən şagirdləri ilə ayrılmaz
şəkildə yanımızdadır. Bu Kilsənin başçısı olan Məsih bu nicat gəmisini dünyanın
keşməkeşli dənizindən keçirib Tanrının hər yerə hakim olacağı (1 Kor. 15, 28)
sakit səma limanına aparacaq.
Müqəddəs Kilsəni təşkil edən biz xaçpərəstlər Onun bu dünyadakı
missiyasının davamçılarıyıq. Bizə qədər bu dünyada yaşamış din və iman bacı və
qardaşlarımız – həvarilər, mübarək dünya xanımları, şəhidlər, müqəddəslər, pak və
salehlər kimi biz də Tanrının adını zikr etməli, dünyaya onun işlərini çatdırmalıyıq
(1 Par. 16, 8). Biz bizə olan ölçülməz sonsuz məhəbbəti İşgəncə xaçı üzərində
müqəddəs Qanını qurban etmiş Tanrı Oğlunu və İnsan Oğlunu aləmlərə
tanıtdırmalıyıq. Biz sözümüz və əməlimizlə, bütün həyatımızla insanlara bizim
qanun tanımayan yaşam tərzimizə görə bədəni yaralanmış və əzablar çəkmiş (İs.
53, 5) və bizim bağışlanmamız üçün dirilmiş (Rom. 4, 25) O Kəsin haqqında
danışmalıyıq.

Əziz qardaş və bacılar! Sizi bu nurlu bayramlar bayramı və təntənələt
təntənəsi – nicat verici Tanrı Pasxası münasibətilə (Müqəddəs Pasxa Kanonu)
ürəkdən dönə-dönə təbrik etmək istəyirəm. Müqəddəs həvari İohannın bizə
öyrətdiyi kimi, bir-birimizi sevəcəyik, çünki sevgi Allahdandır. O bizi sevərək
Oğlunu günahlarımızın bağışlanması üçün göndərən Tanrıdır. Tanrı bizi bu cür
sevibsə, biz də bir-birimizi sevməliyik (1 İn. 4, 7 - 11). Qoy bu gözəl sözlər bütün
həyat yollarımızda bizim üçün yölgöstərən olsun, qoy onlar bizi xeyir əməllər
etməyə, yaxınlara və yadlara xidmət etməyə sövq etsin. Amin.
Bu gün, tanrının xəlq etdiyi gündə sevinirik və şadlıq içindəyik, çünki
HƏQİQƏTƏN İSA MƏSİH DİRİLDİ!
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