
Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxı KİRİLLİN  
arxipastırlara, keşişlərə, dyakonlara, Rus Pravoslav Kilsəsinin  

rahib və rahibələrinə və bütün sadiq övladlarına  
Milad müraciəti  

 

 

Əziz Tanrı aşiqləri arxipastırlar,  
möhtərəm atalar, dürüst rahib və rahibələr,  

əziz qardaş və bacılar!  
 

İsa Məsihin müqəddəs Miladı münasibəti ilə sizin hamınızı ürəkdən təbrik 
edirəm.  

Bu gün səma və yer Kilsəsi Tanrımızın və Xilaskarımızın gəlişinə sevinərək 
bayram edir, Tanrıya insan övladna əta etdiyi lütf və inayətinə görə təşəkkür edir. 
“Məsih dünyaya gəlir – onu vəsf edin! Məsih səmalardan yer üzünə enir - 
qarşılayın” (Məsihin Miladı haqqında kanondan bir beyt) nəğməsini qəlb riqqəti 
ilə dinləyirik. Biz pərəstiş və ümidlə bələyə bürünmüş Körpə Tanrının sadə 
nənnidə yatdığı Vifleyim mağarasına nəzər edirik.  

Həqiqətən bu gün “böyük dini hikmət baş vermişdir: Tanrı cismdə təzahür 
etmiş, Ruhda Özünü təcəssüm etdirmiş, Özünü mələklərə göstərmişdir” (Timofeyə 
1-ci öyüdnamə, 3, 16). Tanrının cismdə təcəssüm etməsini sona qədər dərk etmək 
mümkün deyil. Bütün mövcudat üçün həyat mənbəyi olan Kəsin məxluq nəfəsi ilə 
isinməsini tam həcmdə anlamaq qeyri-mümkündür! Kainatın Xaliqi məxluq 
obrazını qəbul edərək Özünü təslim edir! Tanrı Oğlu İnsan Oğluna çevrilir! “Bu 
necə olur, deyib araşdırma, - müqəddəs İoann Zlatoust xəbərdarlıq edir, - Tanrı 
harda istəsə, orada təbiətin qanunları durur.  O, istədi, etdi, endi və xilas etdi. Hər 
şey Tanrıya tabedir. Bu gün Əzəli və Əbədi olan doğulur, Əzəli və Əbədi olan 
olduğuna çevrilir. Tanrı ola-ola O, insana çevrilir, amma hələ də Tanrı olmağda 
davam edir” (İsa Məsihimizin Xilaskar Miladı münasibəti ilə müraciəti).  

Biz Məsihin dünyanın xilas edəcək Miladını qeyd edərkən bu bayramın 
insanlıq üçün  dəyişməz mənəvi mənası və başlıca əhəmiyyəti haqqında 
düşünürük. Və bu doğrudur. Tanrının cismdə təcəssüm etməsi sirrinin bizim üçün 
nə qədər xüsusi ölçüyə malik olduğunu anlamaq vacibdir, axı biz boş yerə öz 
dualarımızda Tanrıya müraciət edərkən Ona Xilaskarımız deyirik.  

Biz təcrübəmizdən bilirik ki, insan nə qədər cidd-cəhd etsə də, daxilindəki 
şərrə qalib gəlməyə qadir deyil. İnsanın ruhunun dərinliyinə qədər nüfuz etmiş və 
təbiətini zədələmiş günaha heç bir mənəvi çalışma və psixoloji təlqinlərlə qalib 
gəlmək mümkün deyil. Yalnız Tanrı şəfa verib insanı ilkin saflığına qaytara bilər. 



“Niyə Rəbbimiz cismə büründü?” – müqəddəs Yefrem Sirin sual verir və özü də 
cavab verir: “Cismin qələbə sevincini özünün dada bilməsi, bərəkətli nemətlərini 
duymaq... insanların qanadlanaraq Onun dərgahına ucalması və yalnız Onda 
aramlıq tapa bilmələri üçün” (Dörd İncilin şərhi, Fəsil 1). Məsihin cismdə təzahür 
etməsi günaha qul olmaqdan xilas edir və nicat yollarını açır.  

“Mən nuram, dünyaya gəldim ki, Mənə iman edənlərin heç bir zülmətdə 
qalmasın” (Yəhyaya görə İncil. 12, 46) – Tanrı şəhadət verir. Biz xaçpərəstlər uzaq 
ölkələrdən şərq müdriklərini Körpə Tanrı Məsihin hüzuruna gətirən parlaq 
Vifleyim ulduzu kimi nurun həqiqi oğulları və qızları olaraq (Yəhyaya görə İncil. 
12, 36) dünyanı iman nuru ilə nurlandırmalıyıq ki, (Mattaya görə İncil. 5, 14) 
ətrafımızdakılar bizim mətanət və rəşadətimizi, səbrimizi və mənəvi 
zənginliyimizi, geniş qəlbliliyimizi və yaxınlarımıza olan riyasız sevgimizi görüb 
“ziyarət günü Tanrıya sənalar oxusunlar” (Pyotrun 1-ci öyüdnaməsi. 2, 12).  

Bu gün, dünya xalqlarının yeni bir xəstəliklə sınağa çəkildiyi, insanların 
qəlbini sabahla bağlı qorxu və həyəcan hissi bürüdüyü bir zamanda biz ümumi 
kilsə dualarımızı və fərdi dualarımızı xüsusilə artırmalı, Tanrıya saleh əməllərimizi 
təqdim etməliyik. Bir çox qardaş və bacımız bu bəla ilə əlaqədar olaraq məbədlərə 
gələ bilmir. Mərhəmətli Xaliqdən onların bağışlanması istəyək ki, Tanrı onlara 
qəlb və cism qüvvəsi əta etsin, xəstələrə tezliklə şəfa inayət etsin, xəstələrin həyat 
və sağlamlığı üçün fədakarlıqla mübarizə aparan həkimlərimizə və tibb işçilərimizə 
yardımçı olsun.  

Unutmayaq ki, insan öz imanını qoruyub saxlayırsa və Tanrıya təvəkkül 
edirsə, heç bir problem onun ruhunu, əzmini sındıra bilməz. Ona görə də başımıza 
gələn müsibətləri və sınaqları şikayət etmədən qəbul edək, çünki  Ona təvəkkül 
edənlərə O, mərhəmət və lütf əta edəcək, çünki tanrı bizimlədir (müqəddəs gecənin 
ayinlərindən) – bu müqəddəs milad günlərində Məsih Kilsəsi belə sənalar edir. 
Dua edək ki, tanrı bizim həyatımızın miskin mağarasını Öz sönməz nuruna qərq 
etsin, bizim qüssəli və müti qəlbimiz Vifleyim axuru kimi dünyaya Gəlmiş 
Xilaskarı sevinc və  fərəh hissi ilə qəbul etsin.  

İnsanın qəlbi sevgi ilə doludursa, o qəlbdə Tanrıya darlıq etməz. “Ətrafa 
sevgi yayanlar Mələklər bir yerdə sakin olar və Məsihlə yaşayarlar”, - deyə 
müqəddəs Yefrem Sirin bəyan edir (Saleh əməllər və günahlar haqqında kəlam, 3). 
Qoy bayramın müqəddəs günləri xeyir işlər görməkdə  bizim üçün xüsusi bir 
zaman olsun. Bu xoş imkandan istifadə edək və yaxınlarımıza mərhəmət 
göstərərək, ehtiyacı olan yardım edərək, qəmlilərin, ilk növbədə koronovirusdan və 
ya onun nəticələrindən əziyyət çəkən şəxslərin dərdinə şərik olaraq İsa Məsihin 
Miladının şöhrətini yayaq. 

Qoy Tanrı dünya xalqlarını Onu tanıma nuru ilə nurlandırsın, onlara sülh əta 
etsin, bizim hamımıza bu dünyanın bu günü və sabahaı üçün daşıdığımız 



məsuliyyəti dərk etməyə kömək olsun. Doğulmuş Tanrı Körpə evlərimizə, 
ailələrimizə  sevgi və mehribanlıq nəsib etsin, gənclərimizi günahlardan və qorxulu 
xətalardan hifz eləsin. Mənim əzizlərim, sizi bir daha İsa Məsihin nurlu Miladı 
münasibətilə təbrik edirəm, hamınıza can sağlığı, tükənməz sevinc və Tanrının 
sonsuz lütfünü – Dünyaya gələn hər bir insana əta olunan Həqiqi nur (Yəhyaya 
görə İncil. 1 9) arzu edirəm. Amin.  
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