
Москва ва бутун Рус Патриархи КИРИЛЛнинг 

роҳиблик қилувчи архипастир, пастир, диаконлар 

ва Рус Православ Черковининг барча содиқ аҳлларига 

Пасха байрами мактуби 

Худони ёрлақаган биродар архипастирлар, 

барча софдил раҳнамолар, тақводор роҳиб ва роҳибалар 

қадрли ака-сингиллар! 

Қувонч ила Сизни қадимий ҳамда доимо янги ва ҳаётсевар ғолибона: 

МАСИҲ ТИРИЛДИ! 

хитоби билан қутлайман. 

Ушбу ҳақиқатан ҳам ҳаётбахш сўзнинг ажойиб ҳамоҳанглиги – бизнинг 

эътиқодимиз, ишонч туҳфамиз, муҳаббат манбаимиз асосидир. 

Кечагина биз Худо издошлари билан бирга севимли Устозимиз вафоти борасида 

қайғурган эдик, бугун эса бутун – зоҳирий ва нозоҳирий – олам ила тантана 

қилмоқдамиз: “Масиҳ билан биргаликда, абадий шодлик”. Кечагина халос 

бўлишга сўнгги умид йўқолган эди, бугун эса биз Худо Ҳукмронлигининг абадий 

кеч бўлмаган кунида ҳаётга нисбатан барқарор ишонч ҳосил қилдик. Кечагина 

ер мавжудотларининг мазмунини шубҳага қўйиб жониворлар устидан умид 

белгисининг ўзи кифоя эди, бугун эса биз барчага ва ҳар кимга ўлим устидан 

Ҳаётнинг буюк ғалабаси борасида хабар берамиз. 

Кўнгилчан ҳаворий Павел ўша узоқ, бироқ ҳар бир христианга яқин бўлган 

тунда рўй берган мўъжизанинг аҳамияти борасида гапирар экан, тўғридан тўғри 

ушбу ҳодисанинг эътиқодимиз учун муҳимлилигини кўрсатади. Ёки “агар 

Масиҳ тирик эмас экан, у ҳолда бизнинг хутбамиз ҳам беҳуда, эътиқодимиз ҳам 

беҳудадир” (1Кор. 15,14). Худо Пасхаси – христианликнинг асосий моҳияти ва 

енгиб бўлмайдиган куч: у, табаррук Москва Филаретининг сўзига биноан, 

умидни яратади, севгини жўшдиради, ибодатни руҳлантиради, худонинг 

мархаматини юқоридан ташлайди, оқиллик маърифатини тарқатади, турли 

кулфатларни ва хатто ўлимнинг ўзини йўқ қилади, ҳаётга ҳаётийлик 

бағишлайди, роҳат-фароғатни мақсадга эмас, балки муҳимликка айлантиради, 

шон-шуҳратни тимсолга эмас, балки барча нарсани ёритувчи ва ҳеч кимни 

жароҳатламайдиган мангу ёруғликнинг абадий чақмоғини яратади (Муқаддас 

Пасха кунида сўз, 1826 йил). 

Инсон насли гуноҳини ювишни амалга ошириб, гуноҳ ва ўлимнинг бандларини 

ечиб, Масиҳнинг жонланишига ва унинг Худо фарзандига мужассамланишида 



Черковга ишонч билан чамбарчас боғланган, бизга чинакам маънавий 

озодликни ва Яратувчининг ўзи билан бирлашиш қувончини тортиқ қилган. 

Православ ибодатхоналарида ушбу нурафшон тунда йиғилган барчамиз 

Халоскорнинг барча бебаҳо иньомига, муқаддас Иоанн Златоуснинг сўзига 

биноан, ишонч базми билан роҳатланишга тўлақонли дахлдормиз. 

Пасха – азоб-уқубат ва Голгоф Қурбони билан тақдирланган Халоскор 

машаққатли йўлининг юксак даражасидир. Масиҳнинг муқаддас оталарга 

хосликда ва черковдаги ибодат матнларида “Бизнинг халос бўлишимизнинг 

мардонавори” деб номланиши бежиз эмас. Худо издошларига - “Сиз учун 

тимсол” дейди (Ин. 13, 15). ва барчамизни Унинг ҳаётидан намуна олишга 

чақиради. 

Бироқ биз қандай қилиб Халоскорга тақлид қила оламиз? Бизнинг замонавий 

ҳаёт ҳақиқатларига нисбатан мардона ҳатти-ҳаракатимиз қандай бўлиши 

мумкин? Бугун ушбу сўзни айтганимизда инсонлар онгида ўтмишдаги 

қандайдир афсонавий жангчининг, тарихий арбобнинг ёки машҳур 

қаҳрамоннинг тимсоли вужудга келади. Бироқ қаҳрамонликнинг моҳияти 

дабдабали шон-шухратнинг орттирилиши ёки умум томонидан тан олинишини 

қўлга киритиш билан белгиланмайди. Ички куч ва ўзини чеклаш билан боғлиқ 

бетакрор қаҳрамонлик орқали биз ҳақиқий ва мутлақ севги борлигини маҳорат 

ила тан олиш имконига эга бўламиз, чунки ҳар қандай қаҳрамонлик асосида 

ётувчи қурбонлик ушбу ҳис-туйғунинг олий намоёнидир. 

Худо бизни яқинларимизга, бошқача қилиб айтганда, бизнинг қўллаб-

қувватлашимизга айниқса ким муҳтож бўлганларга: бемор, бева, умидсизларга 

нисбатан фидокорона хизматда тасвирланган серғайрат севги жасоратига 

чорлайди. Агар ушбу Халоскорнинг ердаги ҳаётида ёрқин тақдим қилинган ва 

ифодаланган ҳаёт қонуни кўпчиликнинг мулки бўлиб қолса, у ҳолда инсонлар 

ҳақиқатан ҳам бахтли бўладилар. Ахир бошқаларга хизмат қилиб, инсон 

берганига нисбатан бетакрор кўп нарсага эга бўлади: Оллоҳнинг ўзи шунда 

унинг юрагига киради, ва Илоҳий марҳамат иштироки орқали барча инсоний 

ҳаёт ўзгаради. Меҳнатсиз муқаддаслик йўқ бўлгани каби, Голгофасиз Тирилиш 

ҳам йўқ, қаҳрамонликсиз эса шахснинг ҳақиқий маънавий-маърифий қиёфаси 

ўзгариши ҳам мумкин эмас. 

Қаҳрамонлик қачон нафақат алоҳида инсоннинг, балки барча бутун халқ 

ҳаётининг мазмунига айланади, у қачонки миллионлаб инсонларнинг юраги 

осмонга нисбатан бирлашишга интилганда, ўз Ватанини ҳимоя қилишга тайёр, 

юксак орзу ва қадриятларни ҳимоя қилгандагина ҳақиқатан ҳам ажойиб, гўзал 

ва баъзан хатто расмий мантиқ нуқтаи назари билан тушунтириб бўлмайдиган 

нарсалар рўй беради. Бундай халқ буюк маънавий кучга эга бўлади, уни 

енгишга ҳеч қандай фалокат ва душманларнинг қудрати етмайди. Ушбу сўзлар 

ҳаққонийлигининг ёрқин исботи бўлиб халқимизнинг фидокорона 

қаҳрамонлиги туфайли эришилган Улуғ Ватан урушидаги ғалаба саналади. 

Ушбу йилда биз шонли сананинг 70-йиллигини тантанали тарзда нишонлаймиз. 



Қайғу ва синовларда биз тинчлик ва мардликни сақлашга сафарбар 

қилинганмиз, чунки бизларга ёмонлик устидан ғалаба борасида буюк ва 

шуҳратли яшаш орзуси берилган. Умидсизлик ва руҳан тушкунлик бизга эмас! 

Биз Масиҳ Черковини ташкил қиламиз, уни эса Худонинг ростгўй сўзи бўйича 

хатто дўзахнинг дарвозалари ҳам енга олмайди (Мф. 16, 18), ва биз борамизда 

Илоҳий Ваҳийлик ҳам далолат беради, у “Худо уларнинг кўзларидан ҳар қандай 

ёшни артади, ва ўлим энди бўлмайди; на йиғи, на фарёд, на касаллик энди 

бўлмайди, шунга кўра аввалги ўтмиш ҳам эканлигини” (Откр. 21, 3-4) башорат 

қилади. 

Ибодат ила барчангизга, Ҳазрати олий касбдош архипастир, барча софдил 

раҳнамолар, қадрли ака ва сингиллар, Худо борасидаги ўлимни тўғирловчи 

тинчлик ва тушкунликка эга бўлмаган қувончнинг эътиқоддаги руҳ ва матонат 

кучлари. Масиҳнинг тирилганлик ёруғлиги ила кириб ҳамда яширин тарзда 

пасха мўъжизаси билан иштирок этиб, барчага Халоскорнинг тобутдан чиқиб 

Кўтарилганлиги борасида далолат бериб, яқин ва узоқдагилар билан тантанали 

қувончимизни баҳам кўрамиз. 

Ҳаётимизнинг барча кунларида бизни доимо кўнглимизни кўтаришсин ва 

тасалли беришсин, борлиқнинг ҳақиқий қувончини беришсин ҳамда буюк 

ишларга Пасха ибодатининг алангали сўзлари бизни илҳомлантирсин: 

 

МАСИҲ ТИРИЛДИ! 

 

ДАКХАКИКАТ ТИРИЛДИ! 

 

МОСКВА ВА БУТУН РУСЬ ПАТРИАРХИ. 

 

 


