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Өзүнүн улуу ырайымы менен Иисус Христти 
өлүмдөн тирилткен Кудай жана биздин 
Кудайыбыз Иисус Христтин Атасынын 

батасы 

(1 Пет. 1, 3) 

 

Преосвященный архипастырлар, урматтуу аталар, такыба иноктор 
жана инокиниялар, кымбаттуу бир туугандар! 

 

Ушул керемет жана жогорку салтанаттуу күнү, табыттан тирилип келген 
Кудай Иисус жөнүндө өзгөчө кубанычка толгон күнү,  сиздердин 
баарыңыздарды улуу жана дүйнөнү куткаруучу Пасха майрамы менен чын 
дилден куттуктайм жана сиздерге байыркы жана жашоону тастыктаган 
саламды жолдойм: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Азыр Бирдиктүү, Ыйык, Собордук жана Апостолдук Чиркөөнүн 

толуктугу өлүмдүн бийлигин талкалаган жана бизге Өзүнүн Өлбөс 
Падышалыгынын каалгасын ачып берген Кудайдын Уулу жана Адам 
Кудайдын Уулу биздин Иисус Христ Кудайыбыздын өлүмдөн тирилиши ыр 
менен даңазаланат. Чынында бүгүн баары жарыкка толуп турат: асман дагы, 
жер дагы, перисподня дагы; тирүүлөрдүн баары Христтин тирилишин 
майрамдашат, Аны менен ал тастыкталат (Ыйык Пасха Канону). 

Тирилүүгө алгачкылардан болуп күбө болушкан евангелиедеги аял-
мироносецтер жана Куткаруучунун башка шакирттери сымал биз дагы ушул 
улуу кубанычты жар салышыбыз керек – биздин жакындарыбызга, биздин 
айланабыздагы кишилерге, биз билген кишилерге кабарлашыбыз керек. Биз 
аларга айтабыз: Христос воскрес! Жана жүздөгөн жылдар илгери болгондой 
эле алардын кимдир-бирөөсү ишенүү менен дароо айтат: воистину восрес! 
Фома апостол сыяктуу эле башкалары күмөн санашат жана айтышат: Аны өз 
көзүм менен көрмөйүнчө, Аны колум менен кармап көрмөйүнчө ишенбейм 
(Ин. 20, 25). Башка бирөөлөр бул кабарды такыр четке кагышат.  



Кудай Иисустун тирилишине ишенүү – бул христианчылыкты кармап 
турган козголгус негиз, бузулгус тирек! “Эгер Христос өлүп, тириле албаса, - 
- деп айтат святитель Иоанн Златоуст, - анда күнөө дагы жок кылынган 
жок, жана өлүм дагы жеңилген жок, .... жана биз бекеринен проповедь 
жасадык, бирок силер дагы бекеринен ишендиңер” (39-маек Коринфяндарга 
1-кайрылуу). 

Өзүнүн күнөөдөн арылтуучу эрдиги менен Куткаруучу Асман менен 
жерди бириктирген, Түбөлүк менен убактылууну кошкон, Жаратканды жана 
жаратылганды, Кудай менен кишини бириктирген. Ал тарыхтын таңында 
алгачкы кишилерди алардын Жаратуучусунан ажыратып салган жараканы 
жеңип өткөн.  Ал берген осуятты бузуу аркылуу, алардын Жаратканды укпай 
коюшу аркылуу дүйнөдө күнөө менен өлүм өкүм сүрө баштаган. Апостол 
Павелдин айтканы боюнча, убакыттын толуктугу келген учурда Кудай бизди 
куткаруу үчүн Өзүнүн Жалгыз туулган Уулун бизди асырап алуу үчүн 
жиберген (Гал. 4, 4-5-). 

Христос, Кудайдын күнөөсүз жана таза Агнеци катары дүйнөнүн 
күнөөсүн өзүнө алган (1 Пет. 1,19; Ин. 1,29). Өлгөнгө чейин дагы жана крестте 
өлгөндө дагы Асмандагы Атасына баш ийүүнү көрсөтүү менен (Флп. 2, 8), Ал 
адамзатты Жаратуучусуна алып барган, Аны менен жараштырган. Табияты 
боюнча Кудайдын Уулу болуу менен Ал бизди дагы благодать боюнча 
Кудайдын уулдары кылган. Кудай бизге адептүү өзгөрүү жана Анын 
падышалыгынын күүгүм эмес күндөрүндө Кудай менен такыба жашоо үчүн 
жол ачып берет (Ыйык Пасха Канону). 

Бизди күнөөнүн кулчулугунан бошотуу менен, ошол кылымдын караңгы 
дүйнөсүнүн башкаруучуларынын – асман алдындагы каргашанын 
духтарынын бийлигин талкалоо менен (Еф. 6, 12) Кудай асманга көтөрүлүп, 
Превечный Атанын кол жеткис даңазасына отурат. Ошол эле убакта Ал бизди 
дагы жерге кароосуз таштабайт жана баары биригип Анын Денесин түзгөн – 
Бирдиктүү, Ыйык, Собордук жаан Апостолдук Чиркөөнү түзгөн Өзүнүн 
шакирттери менен дайыма бирге болот.  Анын Башчысы Христос ушул 
куткаруучу кемени жашоонун бороон-чапкындуу деңизи аркылуу айдап, 
Асмандагы тынч жээкке алып барат, анда барында жана бардыгы Кудай менен 
болот (1 Кор. 15, 28). 

Ыйык Чиркөөнү түзүү менен, биз, христиандар, Анын дүйнөдөгү 
даңазалуу миссиясынын улантуучуларыбыз. Бизден мурда жашаган диндеш 
бир туугандарыбыз – апостолдор, аял-мироносецтер, азап тартуучулар, 
святителдер, преподобныйлар жан такыбаалар сыяктуу эле, биз дагы  
Кудайдын атын жар салып, Анын иштерин элдерге жайылтышыбыз керек (1 
Пар. 16, 8). Биз Кудайдын уулу дана Кишинин Уулу, бизге болгон сүйүүсү 
үчүн Өзүнүн таптаза канын кресттен төгүүгө барган Кудай жөнүндө 



проповедь айтышыбыз зарыл. Биз сөздөрүбүз менен дагы, иштерибиз мене 
дагы, өзүбүздүн өмүрүбүз менен адамдарга биздин мыйзамсыздыгыбыз үчүн 
тутулган жана азапка салынган (Ис. 53, 5) жана бизди актоо үчүн тирилип 
келген Кудай жөнүндө күбөлөндүрүп турушубуз керек (Рим. 4, 25). 

Кымбаттуу бир туугандарым! Сиздерди дагы бир жолу майрамдардын 
майрамы жана салтанаттардын салтанаты – Куткаруучу Кудайдын 
Пасхасы менен (Ыйык Пасханын Канону) чын дилден куттуктагым келет. 
Ыйык Апостол Иоан бизге осуят айткандай, бир-бирибизге мээримдүү, 
карамдуу бололу, анткени бизди сүйүп жана бизди куткаруу үчүн Өзүнүн 
Уулун бизге жиберген Кудайдан бизге сүйүү келет. Эгер бизди Кудай ушундай 
сүйсө, анда биз дагы бири-бирибизди так ошондой сүйүшүбүз керек (1 Ин. 4, 
7-11).  Ушул керемет сөздөр биз үчүн жашоо жолубузга жетекчи болсун, 
ушул сөздөр бизди жакшы иштерди жасоого, биздин жакын жана алыс 
адамдарыбызга кызмат өтөөгө дем боло берсин. Аминь. 

Ушул күнү, Кудай аны жарат, кубанабыз жана көңүл ачабыз, 
анткени ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

 

МОСКВА ЖАНА ЖАЛПЫ ОРУС ПАТРИАРХЫ 

Христтин Пасхасы, 2019-жыл. 


