
 

Москва жана бүтүндөй Орус патриархы КИРИЛЛДИН  
архипастырларга, пастырларга, диакондорго, монахтык кылуучуларга жана 

Орус Православ Чиркөөсүнүн бардык ишенимдүү балдарына Пасхалык 
кайрылуусу   

 

Урматтуу архипастырлар, ардактуу аталар, 
кадырлуу иноктор жана инокиндер, кымбаттуу ага-инилер жана эже-

карындаштар! 
 

ХРИСТОС ТИРИЛДИ! 
 

Кудайдын Берешен Мээримдүүлүгү менен биз жарык чачкан пасха түнүн 
көрүп жатабыз жана кайрадан Христостун Тирилишине кубануудабыз. 
Бардыгыңыздарды, кымбаттууларым, бул улуу майрам жана салтанаттардын 
салтанаты менен чын жүрөктөн куттуктайм. 

Учурда эскерип жаткан окуядан бизди дээрлик эки миң жыл бөлүп турат. 
Бирок жыл сайын Чиркөө байыркы Иерусалимдин дубалдарынын жанындагы көргө 
коюучу үңкүрдө болгон окуянын артыкчылыктуу экенин талыкпастан 
күбөлөндүрүү менен, өзгөрүүсүз руханий толкундануу менен Жараткандын 
Тирилишин майрамдап келет.  

Кудай Уулунун бүтүндөй жердеги баскан жолу: Анын кереметтүү 
Төрөлүүсүнөн тартып азап чегүүсүнө жана Кресттеги азаптуу өлүмүнө чейинки 
жолу – Жараткандын качандыр бир биздин ата-бабаларыбызга берген убаданы 
аткаруусу болуп саналат. Кудай ааламга Өзүнө биздин жамандыктын баарын алып, 
биздин ооруларды көтөрүп (Ис. 53, 4) жана Өз адамдарын алардын күнөөлөрүнөн 
куткара (Мф. 1, 21) турган Бирөөнү жөнөтүүнү убада кылат. Бул убаданы Жараткан 
Өз пайгамбарлары аркылуу бир нече ирет тастыктаган. Израиль эли осуяттан четтеп 
жана Жаратуучунун эркин бузганда дагы бул убадага бекем турган.  

Христостун Тирилишинде Кудайдын сүйүүсү ачык көрүнөт, адамды анык 
Жашоо булагынан ажыратып турган акыркы чек басылып өтөт. Физикалык өлүм 
бар болуп жана адамдын денесин өлтүргөнү менен, ал биздин жан дүйнөбүздү 
өлтүрүүгө, башкача айтканда Жараткан убада кылган түбөлүк жашоодон 
ажыратууга жөндөмсүз. Өлүм жеңилет – анын найзасы жулунат (1 Кор. 15, 55). 
Жараткан туткунду туткундайт (Еф, 4, 8) жана тозокту кулатат. Кудайдын эч бир 
сөзү күчсүз калбайт (Лк. 1, 37) – чындап Ал айтканындай тирилди (Мф. 28, 6)!  

Быйылкы жылы Жерде жашаган элдер өзгөчө сыноону баштан өткөрүп 
жатышат. Үрөй учурган оору бүтүндөй дүйнө жүзүнө жайылып, биздин өлкөнүн 
чегине дагы жетти. Бийлик эпидемиянын өсүшүнүн алдын алуу үчүн чектөөчү 
чараларды көрүп жатат. Айрым өлкөлөрдө Москва Патриархынын пастырлык 
жоопкерчилиги менен коомдук кудайга сыйынууларды өткөрүү, анын ичинде 
Кудайга сыйынуу литургиясын өткөрүү токтотулду. Бирок биз, православ 
христиандары, муңайып же кайгырып калбай, дүрбөлөңгө түшпөшүбүз керек. Биз 
ички тынчтыкты сактап жана Куткаруучунун Анын күнөөлөрдөн арылтуучу азап 
чегүүсүнүн алдында айтылган сөздөрүн эстен чыгарбашыбыз керек: «Ааламда 
кайгыга батасыңар; бирок кыйынчылыкка моюн сунбагыла: Мен ааламды 
жеңдим» (Ин. 16, 33). 



Пасха адамзат үчүн күнөө кулчулугунан Асман Падышачылыгынын 
эркиндигине, Кудай балдарынын даңкынын эркиндигине (Рим. 8, 21) өтүүчү жол 
болуп калды. Куткаруучунун Тирилишинин аркасында гана биз анык эркиндикке 
ээ болобуз, бул тууралуу бизди үндөгөн Павелдин айткан сөзү күбөлөндүрүп турат: 
“Бизге Христос тартуулаган эркиндикти туу туткула” (Гал. 5, 1). Биз бул 
сөздөрдү канча жолу окудук же уктук эле? Эми ойлонолу: бүгүн биз Христостун 
Тирилиши таптакыр болбогон сымал жашап жаткан жокпузбу? Жашоонун көр 
тирлигинин туткуну болуп, өтүп кетүүчү коркунучтарга баш ийип жана унутулбас 
руханий байлыктар жана христиандын Жараткандын алдында ардактуулукта 
жана чындыкта Ага кызмат кылуу (Лк. 1, 75) чыныгы багыты жөнүндө унутуп, 
бизге капилеттен ачылган түбөлүктүү байлыкты чексиз түйшүккө алмаштырган 
жокпузбу?   

Бирок Кудайдын жана Атабыздын алдында таза жана күнөөсүз 
такыбаалык кылуу (Иак. 1, 27) бизге Евангелияда Боорукер Пастыр түрүндө 
берилген мисал боюнча, бири бирибизге сүйүү жана сабырдуулук менен аяр мамиле 
кылып, сыноолордо бири бирибизге жардам берип жана колдоого алышыбыз 
керектигинде турат. Эч кандай тышкы чектөөлөр биздин биримдикти бузбай жана 
биз Жаратканды жана өлүмдү жеңип жана бизге Кудайдын балдары деп аталуу 
жана болуу (1 Ин. 3, 1) мүмкүнчүлүгүн тартуулаган биздин куткаруучу Иисус 
Христти таануу менен ээ болгон анык руханий эркиндикти бизден тартып албашы 
керек. 

Чиркөөнүн бардык ишенимдүү балдарынын бир жүрөк жана бир жан 
дүйнөсү (Деян. 4, 32) бар, өз өзүнчө биз мүчөлөрбүз, ал эми бирге – Христтин 
Денесибиз, жана бизди эч нерсе Кудайдын сүйүүсүнөн ажырата албайт (Рим. 8, 
39). Ошондуктан, бүгүнкү күндө  объективдүү себептерден улам храмга келип жана 
сыйына албагандар, алар унутта калбаганын жана алар үчүн сыйынып жатышканын 
билишсин. Ишеним бизге жашаганга жана Кудайдын жардамы менен ар кандай 
жамандыктарды жана сыноолорду жеңүүгө күч берет.  

Бардыгыңыздарды, менин кымбаттууларым, Жараткан бардык 
кыйынчылыктарга карабастан, Евхаристиянын Ыйык Сырлары аткарылып жана 
такыбалар анык Жашоо Булагына – Ыйык Христ Сырларына  калтаарыбастан кире 
алышы үчүн, Чиркөөнүн кереметтүү литургиялык жашоосуна катышуучу болуп 
калууну тартуу кылышы жөнүндө жалпы сыйынууларды күчөтүүгө чакырам.  

Тирилген Куткаруучу Өзүнүн Чиркөөсүн калтырбайт, түбөлүк жашоого 
карай жердеги жолду ишеним жана куткаруучулук менен тайсалбай басып өтүү 
үчүн бизге бекемдикти жана эрктүүлүктү берет деп ишенебиз.  

Менин кымбаттуу ага-инилерим жана эже-карындаштарым, 
бардыгыңыздарды жаркын майрам Ыйык Пасха менен куттуктайм жана 
айланадагы адамдарга жакшы үлгү көрсөтүп жана “Сиздерди караңгылыктан 
өзүнүн кереметтүү жарыгына чакырган” (1 Пет. 2, 9) мыктылыкты даңктап, 
Куткаруучунун анык окуучуларынын кейибин талыкпай көрсөтүүгө чакырам, биз 
өмүрүбүздүн ар бир күнүндө жасаган ишибиз менен пасха сөздөрүнүн жоголбос 
күчүн жана ишенимдүүлүгүн далилдеп келебиз: 
 

ЧЫНДЫГЫНДА ХРИСТОС ТИРИЛДИ! 
 



 

 
 

МОСКВА ЖАНА БҮТҮНДӨЙ ОРУС ПАТРИАРХЫ  
 

Христос Пасхасы 
2020-жыл 
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