
Moskva və Ümumi Rusiya Patriarxı Kirilin  

arxipastırlara, pastırlara, dyakonlara, rahib və rahibələrə  

və Rus Pravoslav Kilsəsinin bütün sadiq övladlarına  

Milad müraciətnaməsi  

 

Tanrının sevdiyi arxipastır həzrətləri, möhtərəm  keşişlər və dyakonlar,  

sadiq rahib və rahibələr, əziz bacı və qardaşlar! 

 

Sizin hamınızı böyük və dünyanı xilas edən bayram – Tanrımız İsa Məsihin 

mövludu münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. İki min il əvvəl Veflyem çobanları kimi, 

bizdə sevinc və riqqət hissi ilə mələklərin təntənəli səsini eşidirik: “Göylərdə Allaha 

eşq olsun, yerdə sülh, insanlarda mərhəmət!” (Lk. 2, 14). Bu heyrətli sözləri eşidərkən, 

ürəyimiz təsəlli tapır və Yaradana şükr hissi ilə dolur. Hakim Tanrı, qüdrətli Allah, və 

əbədiyyətin Atası (İs. 9, 6) bizə iltifat göstərir və dünyaya sadə insan kimi doğulur. 

Zəburu oxuyan hökmdarın Müqəddəs Ruhu ilə verdiyi xəbəri yerinə yetir: şəfqət və 

həqiqət görüşəcək, haqq və dünya öpüşəcək; həqiqət yerdən parlayacaq və haqq 

göylərdən enəcək (Ps. 84, 11-12). Bu, baş verdi: Körpəmiz dünyaya gəldi – bizə Oğul 

verildi (İs. 9, 6) ki, Ona iman gətirən hər kəs ölməsin, əbədi həyat yaşasın (İn. 3, 16).  

Tarix boyunca bəşəriyyət Yaradanı ilə ünsiyyətin xiffətini çəkərək, gərgin 

şəkildə Allahın axtarışındadır. Bu səylərə cavab olaraq, göylərə yönələn qəlblərə və 

əllərə cavab olaraq, Tanrı insan nəslinə Sevgisini göndərdi və Özü bizə Öz xilaskar 

əllərini uzatdı. Uzun minilliklərdən sonra İsa Məsihdə Allah və insan görüşdü, yerə və 

göyə məsus olanlar birləşdi, Adəm övladlarının mənəvi arzuları yerinə yetdi.  

İsanın mövludunda bizə həm Sirr, həm də vəhy eyni zamanda gəldi, axı insan 

şüuru Yaradanın və Bəşəriyyətin Yaradıcısı, mahiyyətinə görə sonsuz olan Allah 

bizim günahlarla dolu dünyamıza çobanların və malqaranın pis havada gizləndiyi 

mağarada  doğulan köməksiz Körpə  şəklində gəlir. Ulu qüvvələrin bəxş etdiyi, şərq 

müdriklərinin vəsf etdiyi və sadə çobanların təsdiq etdiyi əzəmət bütün dünyada gur 

səslə bəyan olunur. Bütün bunlar dərkolunmaz Tanrı müdrüklüyünün dərinliyini açıb 

göstərir, insanın xilası haqqında müqəddəs Üçlük ideyasının iştirakçısına çevirir.  

Bu gün biz bilirik: Tanrı dünyanı o qədər çox sevirdi ki, Yeganə Oğlunu qurban 

verdi, təki dünya onun vasitəsilə nicat tapsın (İn. 3, 16 - 17). Və indi imanla bəraət 

qazanaraq əldə edə bildiyimiz rifaha vəsilə olan Tanrımız İsa Məsihin vasitəsilə Tanrı 

ilə ülfət əldə etmişik və Onun rizası ümidi ilə səcdələr edirik, çünki Tanrı eşqi bizə əta 

edilmiş Müqəddəs Ruhla qəlblərimizə axıb dolmuşdur (Roma. 5, 1 – 2; 5).  

Sakit və mülayim körpənin yatdığı sadə qundaq qarşısında dualarla baş əyirik. 

Qəlbimizdə Tanrı xovfu və həyəcanla təzim edirik, çünki Tanrı İsanın əzablı dünya 

yolu buradan başlayır, bizim xilasımızın bünövrəsi burada qoyulur. Əzəli Atanın 

Doğulan Oğluna səcdə edərək təzim edirik, qəlblərimizi çuğlayan əqlin dərk edə 



bilmədiyi ülviyyətdən həzz alırıq.  

“Ulu Tanrıya şükürlər olsun, dünyada əmin-amanlıq, insanlara mərhəmət nəsib 

olsun!” – deyə durmadan mələklərin səsinə səs veririk. Xilaskarın miladı ilə təzahür 

etmiş Tanrı sevgisi insanlara həqiqi rifah və asayiş nəsib edir. Bu əminliyi dünya 

sıxıntıları, sosial narahatlıqlar, siyasi əhval-ruhiyyə və hətta silahlı münaqişələr də 

bizim əlimizdən ala bilməz, çünki İsa Məsih aləmində elə mənəvi güc mövcuddur ki, 

bütün dünya dərd-qəmini və sıxıntısını uzaqlaşdırır (müqəddəs İqnatiy 

(Bryançaninov). Zahid nəsihətləri).  

Bəs qəlbin əminliyə yetməsinə necə nail olaq? Bu böyük ilahi neməti necə əldə 

edək? Bu məsələdə müqəddəs ataların fikri ittifaq təşkil edir: İsa Məsih dünyasının 

insanda mövcudluğu onun İncil ehkamlarında mövcudluğunun əsas əlamətidir. 

Onlardan ən önəmlisi – ilk həvari Pavel bizə belə nəsihər verir – kamilliyin məcmusu 

olan eşq libasını geymək lazımdır. Onda, həvarinin sözlərinə görə, qəlblərimizdə dəvət 

olunduğumuz İlahi aləm hökm-rəvan olacaq (Kol. 3, 14-15).  

Tanrı insanların iltifatını axtarır, o insanların ki, Onun Sözünə itaət edib xilas 

haqqında yaxınlara və yadlara xəbər verəcək, bizi zülmətdən Öz möcüzəli nuruna 

Dəvət Edəni vəsf edəcək (1 Pet. 2, 9) 

Gəlin Tanrının bu yüksək amalına layiq olmağa çalışaq. Buna görə də İsa 

Məsihin şanlı mövludunu dərk edərək dünya qeyli-qalından kənarlaşmalıyıq (İsa 

Məsihin Miladına 8 akafist kondakı), düşüncələrimizlıə göyələrə ucalaq, hər şeyin 

Xaliqinə sənalar oxuyaq, təcəssüm etmiş Xilaskar barədə şad xəbərləri 

ətrafımızdakılarla, qayğıya ehtiyacı olan, sıxıntı çəkən insanlarla bölüşək.  

Tanrı xaçpərəst həyatının çətinliklərlə dolu olan yolunda bizim yardımçımız 

olsun, qəlbizimdə iman nuru güclənsin, sabitqədəm olaq, heç vaxt ümidimizi 

itirməyək, eşqimiz daim artsın; nurlu milad bayramına daxil olarkən dünyaya 

möminliyin sirrini durmadan aça bilək (1 Tim. 3, 16), insanlara təskinlik və İsa 

Məsihin bəxtiyar dünyasını gətirək. Amin.  
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