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Rəbbin sevimli arxipastırları, namuslu keşişləri və diakonları, Allahı sevən rahiblər və rahibələr, əziz 
qardaşlar və bacılar! 

 

Mən böyük Milad bayramı münasibətilə hamınızı ürəkdən təbrik edirəm.  

Bu parlaq gecə bütün yaradılanlar sevinir, çünki indi Tanrı yaxınlaşır və gəlir, xalqların gözlədiyi və aləmin 
Xilaskarı (Milad bayramın ərəfəsində gecə ibadəti). 

Xilaskarın gəlməsi uzun illər ərzində cənnətdən qovulduqdan sonra yaradan ilə əlaqəsini itirmiş, Allahın 
varlığını necə sevinclə hiss etdiyini və onun səsini eşitmək, ona müraciət etmək imkanına malik olduğunu 
unutmuş insanlar tərəfindən gözlənirdi – Ona müraciət etmək, dərhal cavab almaq, tam təhlükəsiz 
olduğunu bilmək – çünki Rəbbin sənin yanındadır. 

Məhvedici yoluxucu xəstəlik həyatımıza hələ öz düzəlişlərini verəndə, nəyisə proqnozlaşdırmaq və 
planlar qurmaq çətin olduqda, sabahki günə inamsızlığımız bizi daim gərginlikdə saxlayanda və həyəcan 
doğuranda, bugün məhz bu təhlükəsizlik və əmin-amanlıq hissi bizə çox çatışmır. Lakin bu çətin şəraitdə 
biz insan varlığının kövrəkliyini xüsusilə kəskin şəkildə hiss etdilk, dərk etdik ki, yeni günü Tanrının ən 
böyük ənamı kimi qiymətləndirməliyik, məcburi yalnızlığın nə qədər ağır yükə çevrildiyini və doğmalarla 
və yaxınlarla müntəzəm şəxsi ünsiyyəytə nail olmağın nə qədər vacib olduğunu başa düşürük.  

Hazırda axurda uzanan Körpə Məsihə, Onun Saf Anasına və Müqəddəs Yusifə baxarkən, biz anlayırıq ki 
yalnız Rəbb və insanlara sevgi bizi müxtəlif çətin sınaqlarda möhkəmləndirərək, qəlbimizdən qorxunu 
çıxartmaq, yaxşı işlər görməyə güc verə bilər.  

Axı Müqəddəs Məryəm Öz həyatının ən vacib anında çətin şəraitdə - yad şəhərdə, səhra yerində, mal-
qara mağarasında idi. Lakin bu miskin mağara ona gözəl zəngin bir ev kimi (Bayramqabağı tropar) 
göründü, çünki onun ürəyi Oğluna və Rəbbin olan sevgi ilə dolurdu: bu məhəbbət ətrafdakı hər şeyi 
dəyişdirdi və Müqəddəs Bakirə Qız nə narahatçılığa, nə də mağaranın son yoxsulluğuna diqqət yetirmədi.  

Tanrıya minnətdarlıq və yenidoğulmuş Körpəyə zəriflik Ona çətinlikləri aradan qaldırmaq və Rəbbinin 
göndərdiyi bütün şəraitdə İlahi-Qüvvəsini görmək imkanı verdi. Allahdan göndərdiyi sınaqları sevgi ilə 
qəbul etmək bizim qavrayışdan necə fərqlənir, məsələn, izolyasiya zamanı çoxları hətta öz doğma evini 
həbsxana kimi qəbul edirdilər, ruhdan düşür və hər şeyi qara rəngdə görürdülər.  

Xəyalən Xilaskarın axurunun qarşıda duraraq, Tanrı yanında bütün yaradılmışların – insanlar, heyvanlar, 
mələklər, Müqəddəs və Üçgünəşli Şəfəqin xadimləri qarşısında duraraq(Ι bazar ertəsində 5-ci səsin 
kanonu), - biz özümüzü Allahın məhəbbəti ilə əhatə olunmuş və Məsihin ətrafında birləşmişik. Biz qorxu 
və inamsızlıq, narahatlıq və ümidsizlik zəncirini qıraq, günahkar torpağa gələn və bütün yorğunlar və 
yekə ağır olanları öz ətrafına çağıran, Rəbbi Oğlunun səsi eşidək (Matta 11:28). Gəlir – və bizi elə 
yaşamağa öyrədir ki, itirilmiş səmavi xoşbəxtlik yenidən reallığa çevrilsin, və daha çox - belə ki, bir insan 
Rəbbi ilə anlaşılmaz və əsrarəngiz şəkildə qoşula bilər.   

Yerdə doğulmuş Səma Padşahı (dini bayram mətni) artıq bizim qurtuluşumuz üçün hər şey etdi. Bizə 
yalnız Onun sevgisini qəbul etmək və öz hərəkətlərimizlə - qanunlarda yaşamaq və mərhəmətli işlər, 



güclü inam və Allah yanında olmaq istəyi, Onun Ata əllərindən bol səxavətlilik götürmək yox, həm də 
möhkən inam, təvəkkül və etibar ilə Ona arxalanmalıyıq ki, çətinlikləri aradan qaldıra bilək.  

Əzizlərim, sizi yenidən Məsihin Milad Bayramı münasibətilə təbrik edirəm. «Heç kim bu sevincin əlbir 
olmadan qovulmayıb, - Müqəddəs Böyük Leo şəhadət verir, - çünki sevinc üçün səbəb hər kəs üçün 
ümumidir. Qoy müqəddəs sevinsin, çünki şərəfə yaxınlaşır. Qoy günahkar sevinsin, çünki onun günahları 
bağışlanır» (Milad Bayramına I Söz). Qoy Tanrı hamınıza cismi sağlıq, sönməz sevinc və ruh yüksəkliyi 
göndərsin, sizin görəcəyiniz işlərdə və gələcəkdə qurtuluş yolunun yürüşündə möhkəmlənsin. Amin.  
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