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Bütün sadiq övladlarına müraciəti, 
 

İSA MƏSİH DİRİLDİ! 
 

Sizə bu həyatverici təbriknamə ilə müraciət edərkən, hamınızı böyük və 
aləmi qoruyan Pasxa bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu müqəddəs 
gün biz Yaradanın insana dərin məhəbbətini görür, qəlbimiz Ona qarşı minnətdarlıq 
və mənəvi sevinc hissi ilə dolur, hisslərimiz o qədər coşqun olur ki, bəzən onu 
bildirməyə söz tapa bilmirik. Belə ki mürr-daşıyan zənənlər hansı hislərlə həvarilərin 
yanına tələsirdilər ki, onlara gözəl möcüzə barədə - Allahı gördüklərini xəbər 
versinlər.  

Yalnız təsəvvür etmək olar ki, Xilaskarın şagirdləri baş vermiş Dirilmənin 
reallığına necə inansınlar. Axı bir az bundan qabaq onlar öz gözləri ilə onların 
sevimli Müəlliminin necə əzab çəkdiyini və çarmıxa çəkildiyini görmüşdülər. Onun 
ölü və nəfəssiz nəşinin soyuq qəbrə qoyulduğu və mağaranın ağzının ağır daşla 
örtüldüyü xatirələr hələ də təzədir. Budur kədər iman təsdiqi və həyat zəfəri ilə əvəz 
olunur, kədər gözyaşları sevinc gözyaşılarına çevrilir. 

 
Dirilmiş Məsihlə birbaşa ünsiyyət və sönməz pasxa sevinci həvariləri 
qanadlandırırdı, onlar bütün günahların bağışlanmasını və qurtuluş yolunu təbliğ 
etmək üçün ən ucqar yerlərə yollanırdılar, hansı ki biz bunu Dirilmiş İsa Məsihin 
vasitəsi ilə almışıq. Bu yolda həvarilər çoxlu əzab-əziyyət, qorxulu amansız təqiblər 
və fəlakətlardən qorxmayaraq, mərdliklə Məsih barədə - Onun ölümə qalib gəldiyinə 
şəhadət verirdilər.  

Artıq iki min ildir Kilsə Dirçəlişin davamlı sevincini yaşayır və  çalışır ki, 
dünyaya hər bir insana bu sevinci çatdırsın (Yəhya 1,9). Pasxa işığında, həqiqətən, 
hər şey fərqli görünür: indiki həyəcanlı dövrünün  heç bir maddi kədər, hüzn və 
həyati çəkişmə bizə verilmiş əbədiliyin perspektivdəki kimi o qədər əhəmiyyətli 
görünmür.  



Dünyaya ecazkar Pasxa işığının yayılması, peyğəmbərlər kimi Dirilmiş 
Xilaskar haqqında şəhadət üçün uzaq bir yerə getmək lazım deyil. Ətrafımızda 
məhəbbət vasitəsilə fəaliyyət göstərən xristian imanının (Qalatiyalılara 5,6) canlı 
nümünəsinə ehtiyacı olan bir çox insan var.  Allah bizdən çox çətin rəşadəti tələb 
etmir. O, yalnız bizə bir-birimizə məhəbbət göstərməyi, Ona da beləliklə məhəbbət 
göstərdiyimizi xatırlamağı xahiş edir. Mehriban təbəssüm, yaxın olanlara diqqət və 
həssaslıq, öz vaxtında ifadə edilən təsəlli və dəstək sözləri bəzən Rəbbimizin xətrinə 
etdiyimiz ən vacib işlər ola bilər. 

Bu gün, dünya münaqişələr və ziddiyətlər ilə dağıldığı bir vaxtda və bir çox 
insanların qəlbində nifrət, qorxu və düşmənçilik məskünlaşdıqda, öz xristian 
vəzifəsini unutmamaq və yaxın olanlara əsl sevgini göstərmək xüsusən vacibdir, 
çünki yalnız əzab və haqsızlıqla nəticələnən yaraları əsl sevgi ilə sağaltmaq olar. Biz 
pravoslav xristianlar arasında bəxtiyar birliyi məhv etmək istəyən bəşəriyyətin 
düşməninin imrəndirməyinə düşmək lazım deyil.   

Mən Ölümə qalib gələn İsa Məsihə hərarətlə dua edirəm və hamınızdan xahiş 
edirəm Ona xüsusi dualar edəsiniz ki, bütün maneələr aradan götürülsün, dünya 
möhkəm sülh gəlsin və parçalanmadan olan yaralar ilahi firavanlıq ilə şəfa olunsun. 

Pasxa bayramı münasibətilə hamınızı təbrik edərkən, sizə Dirilmiş Məsihin 
xeyir-duasını çağırıram və sizə, əzizlərim, bizi imanda, ümid və məhəbbətdə 
gücləndirən Müqəddəs Pasxa sevincini arzu edirəm. Qoy Allah eləsin ki, bu işıq 
qəlbimizdə heç vaxt sönməsin, həmişə dünyaya nur saçsın (Mətta 5, 14). Bizim 
qəlbimiz İncili oxuyarkən Allah kəlamları vasitəsi ilə nurla dolsun, kilsə ainlərində 
iştirak etməklə Allaha daha yaxın olaq və Onun öhüdlərini yerinə yetirək, belə ki 
insanlar bizim işıq saçan xeyirxah əməllərimizi görüb bizim səmavi Atamızı 
tərifləsinlər (Mətta 5, 16) və bizimlə birlikdə sevinclə şəhadət versinlər ki   

İSA MƏSİH HƏQİQƏTƏN DİRİLDİ! 

 

 

MOSKVA VƏ BÜTÜN RUSİYA PATRİARXI KİRİLL 

 

Pasxa Bayramı, 2022-ci il  
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