
Moskwanyň we ähli Rusuň Patriarhy KIRILLIŇ 

arhipastyrlara, ruhanylara, diakonlara, monahlyk edýänlere we  

Rus Prawoslaw Buthanasynyň ähli wepadar perzentlerine 

Pashadaky ýüzlenmesi 

 

“Huda ähli adamlar üçin  

halasgär merhemetini paýlady”.  

(2 Tit, 3, 1.) 

 

Merhemetli arhipastyrlar, akýürekli preswiterler we diakonlar, hudaýa tagzym edýän 

inoklar, gadyrly doganlar we uýalar! 

 

Taňrynyň nurundan ýagtylanan, ölümiň hötdesinden gelen düýäniň Eýesiniň beýik 

dabarasyndan we ruhy şatlygyndan dolan gijede biziň yzygiderli nalamyza güwä geçýän 

gadymy sözler bilen size ýüzlenýän:  

HRISTOS HALAS BOLDY! 

Hudanyň şöhle çaýýan tabydynda tas mundan iki müň ýyl öň bolup geçen zatlara 

ärleriň we zenanlaryň köpsanly nesislleri azda-kände akyl ýetirmekçi boldular. Olar biziň 

çäkli adam aňymyz üçin Iýerusalimiň gadymy diwarlarynyň ýanynda gabyrystan 

gowagynda amala aşan şol täsir syryň manysyny bize açmakçy boldular. Olar şol gije 

Hudaý tarapyndan tutuş älem  boýunça geçirilen düýpli özgertmelere düşünmäge bizi 

ýakynlaşdyrjak Keşpleri gözlediler. 

Şol waka barada Keramatly Ioann Zlatoust şeýle ýazýar:   «Biziň Taňrymyz Iusus 

Hristiň Halas bolan güni – dünýäniň esaslandyrylan günüdir, özara ylalaşygyň başydyr, 

duşmançylykly hereketleriň soňudyr, ölümiň berbat bolmagy we şeýtanyň zym-zyýat 

bolmagydyr» (Keramatly Pashadaky söz). 

Aýdylanlara görä biziň üçin Ýokary merjhemetli Pawlyň sözleri aýratyn mazmuna eýe 

bolýar, ol Halas edijiniň tabytdan galmagyny dünýäniň täzeden emele gelmegine we täze 

adamzadyň döremegine deňeşdiripdir.   «Kim Hristde bolsa, ol täze jandardyr; gadymyýet 

geçdi, indi hemme zat täze » (2 Kor. 5, 17), – diýip Apostolyň korinfýanlara ýüzlenmesinde 

okaýarys.   

Iusus Hudaýyň Halas bolmagy – hristianlaryň dünýä iberen habarynyň esasy 

mazmunydyr. Ajaýyp Halas bolma bilen aýrylmaz baglanyşykly bolan Golgofa pidasy 

mynasybetli Ähli eşretleriň çeşmesine nazarlanan ähli adamzat tagallalary mana we 

mazmuna eýe bolýar. Hristiň pidasy dürli medeniýetiň we däp-dessurlaryň adamlary 

tarapyndan Diri Hudaýyň gözlegindäki synaglaryna jogap boldy, çünki Keramatly Kitabyň 

sözlerine görä Taňry “ýüz görmeýär, ýöne Ondan gorkýan bolsa-da we dindarlyk bilen 

hereket edýän bolsa-da islendik halkdan bolan adam Onuň üçin mährem däldir” (Deýan. 

10, 34-35), we Ol hemmeleriň halas bolmagyny we hakykata göz ýetirmegini isleýär    (1 

Tim. 2, 4). Şeýle dartgynly tagallalar millionlarça adamlaryň umyt-arzuwlaryny özünde 

jemledi, olar dürli döwürlerde öz gözgyny ýagdaýynyň hötdesinde gelmek we hakyky 

“ýaşaýyşy, bol-elin ýaşaýyşy” edinmek üçin biderek gözlegde boldular. (In. 10, 10). 



Asyrlar boýy maňlaýyna ýazylany amala aşdy. Indiden başlap ölümiň adama hiç-hili 

hökümi ýöremeýär– indiden beýläk «Adamda hemme zat ölse, hut şolar ýaly hemme zat 

Hristde diriler» (1 Kor. 15,22). Nazaretden bolan, mertebesi depelenen we ýaralanan Iusus 

Taňry şöhraynyň nuruna çoýunmak bilen “üçünji günde halas bolmagy, her jesede ölümden 

direlmäge ýol açmak bilen <...> Özi ähli zat bolup, hemme zada baş bolmagy”   (Beýik 

Wasiliniň liturgiýasyndan anafora). 

Şu gün Hristow biziň hemmämizi Ynamyň toýuna, Patyşalygyň toýuna çagyrýar, 

Onuň günäsini geçmek üçin pidasynyň miwelerinden hödür-kerem edýär, müdimilik 

ýaşaýşa tarap akýan suwdan(In. 4, 14).  ganmaga çagyrýar. Emma biziň Taňry bilen 

bitewiligimiz diňe ybadata gatnaşmak ýa-da şahsy dogalary ürç edip okamagymyz bilen 

çäklenmeýär. Ol biziň tutuş durmuşymyzda  öz beýanyny tapmalydyr.  Biz ünjüsiz 

şatlyk-şagalaňda gezmeli däldiris, sebäbi biziň ýakynlarymyzda entek Hudanyň 

durmuşynda bagty gazanmadyk adamlar bar, olar ejir çekýärler, gam-gussa batýarlar, 

ýekelikden hasrat çekýärler, ýoluny ýitirýärler we kesellerden horlanýarlar.       Biziň 

keramatly borjumyz Hristiň adynyň hemme ýerde arşa göterilmegini gazanmakda 

ybaratdyr, çünki adamlar Hudanyň şöhratlanmagy üçin amala aşyrylýan ýagşy işleri 

görende pwawoslaw dini-ygtykadyna uýarlar, arşda gezen Atamyza kalby bilen ýüz tutarlar.   

Gynansa-da, entek hem dünýämizde zalym adam erki we şeýtan hilesi dünýäde entek 

hem hereket edýärler. Ýöne biziň kalbymyzda gam-gussa ýer bolmaly däldir, çünki ähli 

betbagtçylyklara, weýrançylyklara, gapma-garşylyklara garamazdan biz Hudanyň dünýäni 

ýeňendigini bilýaris (Ин. 16, 33), günäni we ölümi ýeňendigini bilýäris.  Şonuň üçin-de biz 

Halas edijiniň Buthanasynda bolmak bilen Onuň  bilen söhbetdeşlikde bize peşgeş berilýän 

eşrete söz we iş bilen jogap berip bileris. Geliň, ýewangel wesýetlerini ýerine ýetirmäge 

yhlas görkezeliň, çünki biziň ýakynlarymyz we daşlarymyz biziň mysalymyza eýermek 

bilen ynamyň dabaralanmagyna gatnaşmak islegine, Hudanyň öz ähli perzentlerine iberýän 

merhemetler bolçulygyna eýe bolma islegine eýemelidirler.   

Sizi ýene bir gezek beýik Pasha baýramçylygy bilen gutlaýaryn, bu baýramçylyk 

“Iusus Hristiň Direliş” baýramçylygydyr, “Ol wepadat şaýatdyr, ölülerden ilkinjidir we ýer 

patyşalarynyň hökmürowanydyr. Bize söýgüsini peşgeş beren we bizi günälerimizden Öz 

Gany bilen ýuwan, bizi patyşalara, Hudanyň we Öz Atamyza ruhanylaryna öwren Oňa 

dowamat alkyş we şöhrat aýdýarys, amin”. (Otkr. 1, 5-6) 

 

HAKYKATDAN HEM HRISTOS HUDAÝYMYZ DIRELDI! 

 

MOSKWANYŇ WE ÄHLI RUSUŇ PATRIARHY 

 

Moskwa, 

Hristiň Pashasy 

2017 ý. 


