
 
Москванын жана бүткүл Рустун Патриархы КИРИЛЛДИН  
архипастырларга, пастырларга, диакондорго, монахтарга 

жана Орус Православ Чиркөөсүнүн бардык ишенимдүү бурадарларына 
Пасхалык кайрылуусу   

 

Кудайды сүйгөн бир тууган архипастырлар, такыба аталар, такыба 
иноктор жана инокиндер, кымбаттуу ага-инилер жана эже-карындаштар! 

 

Кубануу менен сиздерди байыркы жана бардык мезгилдер  үчүн жаңы 
жана жашоону жар салган жеңиштүү үн салуу менен куттуктайм: 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 

Ушул чыныгы жандандыруучу сөздөрдүн керемет айкашында – биздин 
ишенимдин негизи, үмүттүн ачкычы, сүйүүнүн булагы бар.  

Кечээ эле биз Кудайдын шакирттери менен бирге өзүбүздүн сүйүктүү 
Окутуучубузду жоктоп жаттык эле, бүгүн болсо жалпы дүйнө – көрүнгөн жана 
көрүнбөгөн дүйнө менен бирге салтанатуу майрамдап жатабыз: «Христос бо 
воста, веселие вечное» (Ыйык Пасханын Канону). Кечээ эле куткарууга болгон 
акыркы үмүт жоголгондой сезилген, бүгүн болсо бизде Кудайдын 
Кудуреттигинде түбөлүк жашоого үмүт пайда болду. Кечээ эле жердеги 
тиричиликтин маанисинен күмөн жаратып, жоголуунун көлөкөсү жаратууну 
басмырлап турса, бүгүн болсо ар бириңиздерге жана баарыңыздарга өлүмдү 
Жашоо жеңгенин жар салып турабыз.  

Кудайдын руху жайылган Павел апостол ошол алыскы жана ар бир 
христиан адамынын жүөгүнө жакын түндө болгон кереметтин мааниси 
жөнүндө айтып жатып, бул окуя – биздин ишенимибиз үчүн эң маанилүү 
экендигин көрсөткөн. Болбосо “эгер Христос тирилбеген болсо, анда 
насыятыбыз дагы текке кетет, биздин ишенимибиз дагы бекер жоголот” 
(1 Кор. 15, 14). Кудайдын Пасхасы – христианчылыктын как жүрөгү жана 
жеңип өткүс күчү: ал, ыйыктагыч Филарет Московскийдин айтымында, үмүт 
жаратат, сүйүүнү тутандырат, сыйынууга канат байлайт, жакшылыкты 
жерге түшүрөт, акылмандыкты ачат, ар кандай кырсыкты жана ал тургай 
өлүмдү жок кылат, жашоого өмүр берет, жыргалчылыкты кыял эмес, 
чындык кылат, шүгүрчүлүктү – баарына жарык берген жана эч кимге зыян 
салбаган түбөлүк жарыктын түбөлүк чагылганы кылат.  (Ыйык Пасха 
Күнүндөгү Сөз, 1826-ж.). 

Христостун кайра тирилүүсүнө ишенүү менен Кайра келген Кудайдын 
Уулу адам баласын Тазартып, күнөө менен өлүмдүн кишенин үзүп, бизге 
чыныгы руханий эркиндикти жана Жараткан менен биригүү кубанычын 
тартуулады. Куткаруучунун бул баа жеткис тартуусу бул жарык чачкан түнү 
православ храмдарында, Иоан Златоус айткандай, ишенимдин тоюунан ырахат 
алууга чогулган баарыбызга тиешелүү.  

 



Пасха – азаптар жана Голгофанын Курмандыгы менен коштолгон 
Куткаруучунун татаал сапарынын кульминациясы.  Бекеринен ыйык жана 
литургиялык тексттерде Христос “Бизди куткаруу эрдигинин башаты” катары 
айтылбайт. «Образ бо дах вам» (Ин. 13, 15), - деп шакирттерине айткан кудай 
биздин баарыбызды Өзүнүн жашоосунан үлгү алууга чакырат.  

Бирок биз Кудайга кантип окшошобуз?  Заманбап турмуштун 
реалдуулугуна карата биздин эрдигибиз кандай болушу мүмкүн? Бүгүн биз бул 
сөздү айтканыбызда адамдардын аң-сезиминде кайсы бир уламыштуу 
жоокердин, тарыхий ишмердин же өткөн замандагы атактуу баатырдын образы 
пайда болот. Бирок эрдиктин мааниси катуу атак-даңкка жетүү же жалпы 
таанымал болуу гана эмес. Ички күч-аракеттер жана өзүңдү чектөөлөр менен 
биз тажрыйбада чыныгы жана таза сүйүү эмне экенин таанып билебиз, анткени 
ар бир эрдиктин негизинде турган курмандык бул сезимдин жогорку белгиси 
болуп саналат.  

Кудай бизди жакындарыбызга жардам берүүгө, жана биздин колдообузга 
муктаж болгондорго: кыйналгандарга, оорулууларга, жалгыздарга, 
муңайгандарга каралашуу менен чыныгы сүйүү эрдигин жасоого чакырган. 
Эгер Куткаруучунун Өзүнүн жердеги жашоосунда ачык көрүнгөн мындай 
жашоо мыйзамы көпчүлүктүн жетишкендиги болуп калса, анда адамдар 
чыныгы бакытка ээ болушат. Анткени башкаларга кызмат кылуу менен адам 
бергенинен көптү алат: ошондо анын жүрөгүнө Кудайдын Өзү кирет, жана 
Кудайдын жыргалчылыгына кошулуу менен адамдын жашоосунун баары 
өзгөрөт. Эмгексиз ыйыктык жок болгондой, Голгофасыз Кайра жаралуу 
болбогондой эле, эрдик болбосо инсандын чыныгы руханий-адептик жактан 
өзгөрүүсү болбойт.  

Эрдик бир гана адамдын эмес, жалпы элдин жашоосунун маңызы болуп 
калганда, өз Мекенин коргоого, бийик идеалдар менен баалуулуктарды 
коргоого даяр турган миллиондогон адамдардын жүрөктөрү жаратканга 
умтулууда кошулганда,  ошондо чыныгы таң калыштуу, керемет жана кээде 
формалдуу логиканын көз карашынан алганда түшүндүрүүгө мүмкүн болбой 
турган нерселер болот. Мындай эл эч кандай кырсык жана эч бир душман жеңе 
албаган абдан чоң руханий күчкө ээ болот. Бул сөздөрдүн чындык экенин Улуу 
Ата Мекендик согушта биздин элибиздин жан үрөгөн эрдиги менен 
жетишилген жеңиш күбөлөндүрүп турат. Бул даңктуу жеңиштин 70 жылдыгын 
биз быйыл белгилейбиз.  

Кайгырганда жана бир нерсеге кызыкканда биз тынчтыкты жана 
кайратыбызды сакташыбыз керек, анткени бизге жамандыкты жеңүү жөнүндө 
улуу жана даңктуу тилектер берилген. Биз кайгырып жана капа тартышыбыз 
кереки! Биз Христостун Чиркөөсүн түзөбүз, аны Кудайдын чындык сөзүндө 
айтылгандай тозоктун дарбазасы дагы жеңе абайт (Мф. 16, 18), жана биз 
жөнүндө Кудайдын Жаңылыгы күбөлөндүрүп, алдын ала “кудай алардын 
көзүнөн көз жаштын баарын сүртөт, эми өлүм болбойт; ый дагы, оору дагы 
эми болбойт, анткени өткөндөр кетти” деп айтылат. (Откр. 21, 3-4). 

Кудайга жалынуу менен сиздердин баарыңыздарга, ыйык бир тууган 
архипастырлар, такыба аталар, кымбаттуу ага-инилер жана эже-карындаштар, 



рухтун күчүн жана бекем ишеним, тынчтык жана өлүмдү Жеңген Кудай 
жөнүндө түгөнбөс кубанууларды каалайм! Христостун Кайра Жаралуу Жарыгы 
менен жуурулушуп жана Пасханын кереметине аралашуу менен, баарына 
табыттан Кайра жаралган Куткаруучу жөнүндө кабарлоо менен өзүбүздөгү 
салтанаттуу кубанычты жакындарыбыз менен алыстарыбызга бөлүшөлү. 

Жашоонун ар бир күнү баарыбызды жылытып жана сооротуп, жашоонун 
чыныгы кубанычын тартуулап жана Пасханын ыйык кабарынын жалындуу 
сөздөрү:  жакшы иштерге шыктандыра берсин: 

 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
 
 
 
 
 
 

МОСКВАНЫН ЖАНА БҮТКҮЛ РУСТУН ПАТРИАРХЫ  
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