
Moskva və Ümumrusiya Patriarxı Kirilin  

arxipastırlara, pastırlara, dyakonlara, rahib və rahibələrə  

və Rus Pravoslav Kilsəsinin bütün sadiq övladlarına  

Milad müraciətnaməsi  

 

 

Tanrının sevdiyi arxipastır həzrətləri, möhtərəm  keşiş və dyakonlar,  

sadiq rahib və rahibələr, əziz bacı və qardaşlar! 

 

Bu müqəddəs gecədə sizin hamınızı İsa Məsihin Mövludu – insan 

nəslinin xilası haqqında qədim vədlərin yerinə yetməsi bayramı, Yaradanın 

Öz yaratdığına fövqəladə sevgisi bayramı, Allahın Övladının – Məsihin 

dünyaya gəlişi bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. 

Ötən yüzilliklər ərzində müqəddəs atalar Ciamniləşmənin sirri 

haqqında çox fikirlər söyləyib. Onlar kimi biz də indi kilsə dualarının və 

dini nəğmələrin sözlərinə, bu şərəfli hadisə barədə danışan Əhdi-ətiqə 

diqqət və dərin hörmətlə qulaq asırıq və bu fövqəladə möcüzədən 

heyrətlənirik.  

Məsihin Mövludu barədə düşünərkən mübarək Simeon Novıy 

Boqoslov aşağıdakıları yazır: “Allah, dünyaya gələrək, <…> İlahi varlığı 

insan varlığı ilə birləşdirdi ki, insan Allaha çevrilsin və Allaha çevrilən bu 

insana  əsrarəngiz surətdə müqəddəs Üç Üqnum daxil olsun” (Slovo 10). 

Mübarək Yefrem  Sirin Cismaniləşmə  haqqında belə deyir: “İndi Allah 

Özünə bəşəriyyətin möhürünü vurub ki, bəşəriyyət də Allahın möhürü ilə 

zinətlənsin” (İsa Məsihin Mövluduna aid dini nəğmələr).  

Bu müdrik sözlərə diqqət yetirərkən, özümüz özümüzdən soruşaq: 

biz bu ilahi möhürlə necə zinətlənə bilərik? Biz dünya yarandığı gündən 

insanın vəzifəsi olan ilahiləşməyə necə nail olaq? İsaya bənzəmək üçün biz 

necə yaşamalıyıq (Qal. 4, 19)? Cavab sadədir: Xilaskarın ehkamlarına əməl 

edək. Apostol Pavel ilə birlikdə sizin hamınıza müraciət edirəm, mənim 

əzizlərim: “Bir-birinizin dərdinə şərik olun və beləliklə də İsanın qanununu 

icra edin” (Qal. 6, 2). Hər şeyi sevgi ilə əhatə edin və könül rahatlığı və 

hüzur əldə edin. Hamıya qarşı alicənab olun – və sizin qəlblərinizdə “heç 



kimin almayacağı” sevinc bərqərar olacaq” (İn. 16, 22). “Səbrinizlə 

qəlblərinizi xilas edin” (Lk. 2, 19) – və əbədi həyata varis olacaqsınız.   

Bizim, xristianların, təkcə başqalarını yüksək mənəvi ideallara 

səsləməyimiz deyil, həm də bu idealları gündəlik həyatımızda və ilk 

növbədə, yaxınlarımıza xidmət etməklə, həyata keçirməyə çalışmağımız 

çox vacibdir. Və o zaman Allahın mərhəməti ilə özümüzdə ruhun əsil 

bəhrələrinə: sevinc, sakitlik, səbir, şəfqət, iman, mülayimlik, nəfsini 

saxlama keyfiyyətlərinə malik olacağıq (Qal. 5, 22-23).  

“Sevgiyə və xeyirxah işlərə həvəsləndirməklə, bir-birimizə qarşı 

diqqətli olaq” (Yevr. 10, 24). Münaqişələri və ayrı-seçkilikləri  aradan 

qaldırmaqla, biz dünyaya Doğulan Xilaskar haqqında əsaslı moizəni 

çatdırır və işlərimizlə pravoslav dininin qeyri-adi gözəlliyini və mənəvi 

gücünü təsdiq edirik.  

Biz 2017-ci ilə qədəm qoyduq. Bizi – Rusiyanın böyük çoxmillətli 

ölkənin həyatını radikal surətdə dəyişən  və onu vətəndaş müharibəsinin 

ağılsızlıqlarına sürükləyən, uşaqların valideynlərə qarşı üsyan qaldırdığı 

və qardaşın qardaşa qarşı qalxdığı hadisələrdən düz yüz il ayırır. 

Xalqımızın keçdiyi sonrakı itkilər və müsibətlər əsasən minillik 

dövlətçiliyin dağılması və cəmiyyətdə dərin parçalanmaya səbəb olan 

insanların dini etiqadına qarşı mübarizə ilə bağlı olmuşdur.  

Biz Rus Kilsəsinin yeni şəhidlərinin və tövbə edənlərinin 

qəhrəmanlığını həyəcan və ehtiramla yada salırıq. İnanırıq ki, onların 

duaları ilə Allah bizim xalqımızı tək qoymadı və ona bütün 

müharibələrdən ən dəhşətli müharibədə qalibiyyətə, ölkənin bərpa 

olunmasına, heyrət doğuran nailiyyətlərə gətirən böyük əmək və döyüş 

qəhrəmanlıqlarını etməyə güc verdi.  

Biz Tanrıya bütün dünyaya bəxş etdiyi möcüzəyə - xalqımızda 

imanın və möminliyin dirilməsinə, dağıdılmış müqəddəs yerlərin 

bərpasına, yeni məbədgahlara və monastırlara görə minnətdarlığımızı 

bildiririk. Bu yerlərin tikintisinin özü insanların qəlbində baş verən dərin 

dəyişikliklərə işarədir.  

Son onilliklərdə bizim həyatımızda çox çətinliklər və sınaqlar olub və 

indi də mövcuddur. Lakin  bunların hamısı müvəqqətidir və buna görə də 



qorxulu deyil. Ötən yüzilliyin təcrübəsi bizə çox şeyi öyrətdi və çox 

şeylərdən qorumalıdır.  

Xilas yolu ilə qorxusuz gedək, çünki Allah bizimlədir. İmanımızı 

möhkəmləndirək, çünki Allah bizimlədir. Ümidlərimizi inanaq, çünki 

Allah bizimlədir. Sevgimizi artıraq və xeyirxah işlər görək, çünki Allah 

bizimlədir. 

Tanrıya təvəkkül edək, çünki O, “əbədi istinadgahdır” (İs. 26, 4) və 

apostol Pyotrun şəadətinə görə, “heç bir digər şəxsdə xilas yoxdur” 

(Deyan. 4, 11). Qoy İsanın nuru hər zaman bizim dünyəvi yolumuzu və 

işıqlandırsın və bu yol bizi, Allahın Onu sevənlərə hazırladığı Səmavi 

Padşahlığa gətirsin.  

Bu gün müxtəlif ölkələrdə, şəhər və kəndlərdə yaşayan, lakin vahid 

İsa Kilsəsini təşkil edən  sizin hamınızla ruhən sevinərək dualarımla sizin 

hər birinizə mənəvi və cismani sağlamlıq, ailələrinizdə hüzur, işlərinizdə 

müvəffəqiyyətlər arzu etmək istəyirəm. Qoy Vifliyemdə Doğulmuş Tanrı 

və Xilaskar bizim hər birimizə yeni güc və bütün qəlbimizlə Onun bizim 

həyatımızda varlığını hiss etmək imkanı versin.  

Amin.  
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