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 atalar,
sadiq rahib və rahibələr, əziz bacı və qardaşlar!
Sizin hamınızı İsanın Mövludu: Müqəddəs Ruhun və Pak
Məryəmin cismindən doğan Tanrımız və Xilaskarımız İsa Məsihin
mövludu bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. İndi biz bütün
insanları Kilsə ilə birlikdə Tanrını və Yaradanı “Bütün yer üzü, Tanrı üçün
oxu” (İsanın mövluduna həsr olunmuş kanonun 1-ci nəğməsinin
irmosu) sözləri ilə şöhrətləndirək.
Özünün yaratdığı məxluqu sevən Tanrı aman-zaman Oğlunu –
səbirsizliklə gözlənilən Məsihanı göndərdi ki, bizi xilas etsin. Tanrının
oğlu, Allahın təkində hər zaman mövcud olan (İn. 1, 18), İnsan Oğluna
çevrilir və Öz qanı ilə bizi günahdan xilas etmək və ölüm neştərinin
insanı bir daha qorxutmaması üçün bizim dünyamıza gəlir.
Biz bilirik ki, İsaya təzim edən müdriklər Ona hədiyyələr gətirir.
Bəs biz İlahi Müəllimə hansı hədiyyəni verə bilərik? Onun Özünün
bizdən istədiyi hədiyyəni: “Ürəyini və gözlərini ver ki, onlar mənim
yollarımı müşahidə etsin” (Pritç. 23, 26). Ürəyini vermək nə deməkdir?
Ürək – həyatın simvoludur. Ürək döyünmürsə, insan ölür. Ürəyini
Allaha vermək – öz həyatını Ona həsr etmək deməkdir. Bu həsr etmə
malik olduqlarımızdan imtina etməyimizi tələb etmir. Biz ürəyimizdən
yalnız Allahın ürəkdə var olmasına mane olanları çıxarmalıyıq. Bütün
fikirlərin yalnız öz “mən”inlə məşğul olduqda, ürəyində yaxınlara yer
olmayanda, Allaha da orada yer olmur. Yaxınının sənin ürəyində olması
isə bizim başqa insanın ağrısını duymaq və ona mərhəmətlə cavab
vermək qabiliyyətimizdən asılıdır.
Tanrımız bizdən Onun yollarını müşahidə etməyimizi tələb edir.
Allahın yollarını müşahidə etmək, öz həyatında və bəşər tarixində
Allahın mövcudluğunu: həm Tanrının sevgisini, həm də Onun ədalətli
qəzəbini görmək deməkdir.
Ötən il xalqımızın həyatında XX əsrin faciəvi hadisələri və dinə
qarşı başlanmış təqiblər haqqında xatirələrlə dolu idi. Biz İsaya
sadiqliyini mətanətlə təsdiq etmiş şəhidlərimizin və əzablara qatlaşan

övliyalarımızın igidliklərini yada saldıq. Lakin ölkə üçün qorxulu olan
bu vaxtda da Tanrı bizdən Öz mərhəmətini əsirgəmədi: iki yüz illik
məcburi fasilədən sonra Rusiya torpağında Patriarxlıq bərpa edildi və
Kilsə ağır sınaqlar ilində Kilsənin Başçısı seçilən müqəddəs Tixonun,
müdrik və mərd keşişin şəxsində, onun Uca Yaradanın taxt-tacı
qarşısındakı duaları ilə Kilsə və xalqımız sınaqlardan keçə bildi.
Biz bu gün əlahiddə bir dövrdə yaşayırıq: dünyadan fəlakətlər
çəkilməyib, biz hər gün müharibələr və müharibə xəbərləri haqqında eşidirik
(Mf. 24, 6). Lakin insan nəslinin üzərinə nə qədər Tanrı sevgisi
göndərilir! Dünya şər qüvvələrin, insan sevgisi, ailə dəyərləri isə onları
dağıtmaq, ləkələmək və pozmaq kimi səylərin ziddinə yaşayır. Allaha
sevgi və inam çox insanların gəlbində yaşayır. Kilsəmiz isə yaxın
keçmişdə on illər boyu məruz qaldığı təqiblərə və onu nüfuzdan salmaq
cəhdlərinə baxmayaraq, İsa ilə görüş yeri olmuş, var və olacaq.
Biz inanırıq ki, tarixi Rusiyanın xalqları indiki sınaqlardan keçərək,
öz dini birliyini qoruyub saxlayacaq və yeniləyəcək, maddi cəhətdən
çiçəklənəcək və sosial rifaha nail olacaqlar.
İsanın Mövludu bəşər tarixinin mərkəzi hadisəsidir. İnsanlar hər
zaman Tanrını axtarmış, lakin Yaradan Özünü – Üç Üqnumu – bəşər
nəslinə yalnız Vahid Oğlu simasında açıqladı. O, insanları Allahın
mərhəmətinə layiq etmək və dünyanın möhkəm bünövrəsini qoymaq
üçün günahkar yer üzünə gəlir və vəsiyyət edir: “Dünyanı Sizə qoyub
gedirəm, Öz dünyamı sizə verirəm” (İn. 14, 27).
Qoy bu il xalqımız üçün, tarixi Rusiyanın xalqları üçün və bütün
dünya xalqları üçün sülh və əmin-amanlıq ili olsun. Qoy Beytləhmdə
doğulan İlahi körpə bizə qorxuya qalib gələcək ümidi əldə etməyə və
imanın vasitəsilə insan həyatını gözəlləşdirən İlahi sevginin gücünü hiss
etməyə kömək etsin.
Amin.
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Allah dünyaya Aman-zaman Oğlunu göndərdi ki,
biz Onun vasitəsilə həyatı qazanaq
və bununla bizə sevgisini bildirdi.
(1 İn. 4, 9)
Tanrının sevdiyi arxipastır həzrətləri, möhtərəm atalar,
sadiq rahib və rahibələr, əziz bacı və qardaşlar!
Allahın Oğlunun Cismani yaranışına sevinərək, sizə müraciət edir
və Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin Mövludu – xoş və həyatverici
bayram münasibətilə təbrik edirəm.
“Göylərdə Allaha eşq olsun, və yerdə sülh, insanlarda mərhəmət!” (Lk. 2,
14). İldən ilə Xilaskarın bizə qarşı sözlə ifadə olunmayan mərhəmətini
tərif etməklə, bir vaxtlar Mələkdən “bütün insanlar üçün olacaq böyük
sevinci” (Lk. 2, 10) eşidən Betlehem çobanları kimi, biz, gəlişini
qabaqcadan şərəfli peyğəmbərlərimizin söylədiyi və çoxlu qadınların və
kişilərin gözlədiyi Məsihi mənəvi gözlərimizlə görməyə tələsirik.
Və budur, peyğəmbər Haqqayın sözləri ilə desək, bütün xalqların
Arzuladığı (Haqq. 2, 7), qul obrazı alaraq, eyni cür insana çevrilməklə Özü
Özünü alçaldır (Flp. 2, 7). Kainatın Hökmdarı özünə nə imperator
sarayını deyil, nə bu dünyanın hökmdarlarının məskənini, nə zəngin və
əsilzadələrin imarətlərini seçmir. Ona hətta mehmanxada yer tapılmır.
Allahın oğlu heyvanlar üçün mağarada doğulur, beşiyi isə heyvanların
yemlənməsi üçün axur olur.
Mağaradan kasıb, içində Allahın sərvətinin şəfəqləndiyi örtükdən sakit nə
ola bilər? Bizim xilasımızın ayini üçün son yoxsulluğu (Bayram ilahisini)
seçərək, Məsih bilərəkdən, dünyamızda son dərəcə əhəmiyyətli sayılan
dəyərli şeyləri: hakimiyyəti, var-dövləti, şöhrəti, nəcib kökləri və sosial
statusu seçmir. O, bizə həyatın başqa qanununu, təkəbbürə və qəzəbə
qalib gələn təvazökarlıq və sevgi qanununu təklif edir. Bu qanuna görə
Allahın bərəkəti ilə birləşmiş insan zəifliyi elə bir qüvvəyə çevrilir ki, bu
dünyada hakimiyyətə və qüdrətə malik olanlar ona qarşı dura bilmir.
Allahın gücü dünyəvi böyüklükdə və dünyəvi rifahda deyil, qəlbin
sadəliyi və təvazökarlığında təzahür edir.
Müqəddəs Serafim Sarovskinin sözlərinə görə, “Rəbbimiz Allaha və
yaxınına sevgi ilə dolu qəlbləri axtarır, – Onun oturmaq istədiyi taxt-tac
budur... O, deyir: “Oğlum, ürəyini Mənə ver, qalanlarını isə Mən özüm sənə
əlavə edəcəyəm”, zira insan ürəyində Allahın Səltənəti yerləşə bilər” (Xristian

həyatının məqsədi haqqında söhbət). Rəbbim yoxsullara və evsizlərə, az
pulu və nüfuzsuz işi olanlara nifrət etmir və bundan əlavə, o, fiziki
qüsurları olan və ya ağır xəstə olan insanlara xor baxmır. Bütün bunlar
özü-özlüyündə insanı Allaha yaxınlaşdırmır və Ondan uzaqlaşdırmır,
buna görə də onu ruhdan salmamalı və ya məhvedici ümidsizliyə qərq
etməməlidir. Xilaskar bizim özümüzdən tələb edir. Oğlum mənim! Qızım
mənim! ürəyini Mənə ver, - deyə, O, səsləyir (Pritç. 23, 26).
Gözəl Milad bayramı bu dünyaya bizə həyat vermək və dolu həyat
vermək üçün gəlmiş və Özü yeganə düzgün yol və danılmaz həqiqət və
əsil həyat olan (İn. 14, 6) Məsihin arxasınca getmək lazım olduğunu daim
bizim yadımıza salır (İn. 10, 10). Qoy, qarşıya çıxan çətinliklər bizi
qorxutmasın, payımıza düşən sınaqlar bizi sındırmasın, çünki Allah
bizimlədir! Allah bizimlədir və qorxu həyatımızdan çıxıb gedir. Allah
bizimlədir və biz ruhi sakitlik və sevinc əldə edirik. Allah bizimlədir və
biz Ona güclü ümid bəsləyərək, dünyəvi səyahətimizi davam edirik. O,
qarşısına çıxan cazibələrə boyun əymir və bu yolda dayanan günahın
maneələrini qətiyyətlə məhv edir. Axı məhz günah bizi Allahdan
uzaqlaşdırır və həyatımızı həqiqətən acı edir. Məhz o, Allah sevgisinin
işığının qarşısını alaraq, bizi cürbəcür bəlalara qərq edir və bizim
qəlblərimizi başqa insanlara qarşı amansızlaşdırır. Günaha isə yalnız
bizə Kilsə vasitəsilə ilə verilən Müqəddəs Ruhun mərhəməti ilə qalib
gəlmək olur. Allahın bizim dərk etdiyimiz gücü daxili aləmimizi
dəyişdirir və Rəbbin iradəsinə uyğun olaraq ətraf aləmi dəyişməyə
kömək edir. Və buna görə də bu və ya digər yolla kilsə vəhdətindən
uzaqlaşan kəslər quruyan ağac kimi həqiqətən saf bəhrələr vermək
qabiliyyətini itirir.
Mən bu gün Ukrayna sakinlərinə xüsusi müraciət etmək istərdim.
Ukrayna torpağında yaranan qardaş qırğını ürəklərdə nifrət yaradaraq
kilsə övladlarını ayırmamalıdır. Əsl xristian nə yaxınlarına, nə də
uzaqlarına nifrət edə bilməz. “Siz yaxınlarını sev, düşməninə nifrət et
deyildiyini eşitmisiniz, – deyə, Rəbbim ona Diqqət edənlərə müraciət edir.
Mən isə sizə deyirəm: düşmənlərinizi sevin,... və Allahın oğulları olacaqsınız,
zira O, Öz günəşinə həm qəddarlar, həm də xeyirxahlar üzərində doğmağı əmr
edir” (Mf. 5, 43-45). Qoy Xilaskarın bu sözləri bizim hamımız üçün həyat
yolu olsun və başqalarına qarşı qəzəb və nifrət heç vaxt bizim
qəlbimizdə məskən salmasın.
Çox millətli Rus Pravoslav Kilsəsinin bütün övladlarını
Ukraynadakı ədavətin tezliklə tam başa çatması, müharibənin insanlara

vurduğu həm cismani, həm də mənəvi yaraların tez sağalması haqqında
dua etməyə səsləyirəm. Kilsədə də, evdə də Allahdan bunu səmimi
şəkildə istəyəcək, ölkələrimizdən uzaqda yaşayan və silahlı
münaqişələrdən əziyyət çəkən xristianlar üçün də dualar edəcəyik.
Gəlin bu nursaçan Milad gecəsində və sonrakı müqəddəs günlərdə
Öz insanpərvərliyi üçün dünyaya gələn Xilaskarımızı və Rəbbimizi tərif
edək və tərifini göylərə ucaldaq. Bibliya cadugərləri kimi İlahi körpə
Məsihə hədiyyələrimizi: qızıl əvəzinə – səmimi sevgimizi, büxur əvəzinə
– səmimi dualarımızı, ətirli qatran əvəzinə – yaxınlarımıza və
uzaqlarımıza xoş və qayğıkeş münasibətimizi verək.
Mənim əzizlərim, sizin hamınızı bir daha Milad bayramı, həm də
qədəm qoymuş Yeni il bayramı münasibəti ilə təbrik edir və dua edərək,
sizə Böyük Rəbbimiz Məsihdən bol-bol şəfqət və bəxşiş diləyirəm. Amin.
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