Moskvanın və Bütün Rusiyanın Patriarxı Kirillin
arxipastrlara, pastrlara, diakonlara, rahib və rahibələrə,
Rus Pravoslav Kilsəsinin bütün sadiq övladlarına
Pasxa Müraciəti
Müqəddəs arxipastrlar, möhtərəm atalar,
hörmətli inoklar, əziz bacılar, qardaşlar!
MƏSİH DİRİLİBDİR!
Sonsuz rəhmət sahibi olan Allahın mərhəməti ilə nurlu pasxa gecəsinə gəlib
çatmaq bizə nəsib oldu və indi Məsihin Diriliş gününə qovuşmağın sevincini
yaşayırıq. Mənim əzizlərim, sizin hamınızı möhtəşəm günlərin ən şərəflisi olan bu
bayram münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
İndi yad etdiyimiz bu hadisədən iki min illik bir məsafədəyik. Buna baxmayaraq,
Kilsəmiz hər il Tanrının Diriliş gününü ilkin həyəcanı heç azalmayan bir ruhi
ehtizazla qeyd edir və bununla da yorulub usanmaq bilmədən Qədim Yerusəlim
divarlarının yaxınlığındakı mağara-məzarda baş verən ecazkar hadisənin gerçəkliyinə
şəhadət gətirir.
Allahın Oğlunun yer üzərində keçən bütün həyat yolu: əzablara qədər möcüzəvi
şəkildə Vücuda qovuşmasından başlamış, Xaç üzərindəki qorxunc ölümünə qədər
bütün bu hadisələr – əslində, bir vaxtlar Yaradanın bizim əcdadlarımız qarşısında
verdiyi vədin gerçəkləşməsidir. Allah vəd etmişdi ki, bizə gələn dərd-bəlanı və
xəstəlikləri Öz üzərinə götürən (İs. 53, 4), Öz adamlarını bütün günahlardan azad
edən (Mf. 1, 21) Birini yer üzərinə göndərəcək. Göndərdiyi peyğəmbərlərlə Allah bu
vədini dəfələrlə əməl edib. Seçilmiş xalq əhdini pozub Yaradanın iradəsinə qarşı
çıxanda belə O, verdiyi sözə sadiq qalıb.
Məsihin Dirilişində Allahın sonsuz sevgisi öz əksini tapır, yəni nəhayətdə, insanı
həqiqi həyat Mənbəyindən ayıran sonuncu sədd, ölüm səddi aşılır. Fiziki baxımdan
ölüm mövcud olsa da, insan bədənini öldürsə də, o artıq bizim ruhumuzu öldürməyə,
bizi Allahla ünsiyyətdə keçən əbədi həyatdan ayırmağa qadir deyil. Ölüm yenilib –
onun zəhərli iynəsi qoparılıb (1Kor. 15, 55). Allah əsiri həbs edib (Yf. 4, 8) və
cəhənnəmi məğlubiyyətə uğradıb. Allahın heç bir sözü kəsərsiz qalmır (Lk. 1, 37) –
bu həqiqətdir ki, O dirilib, eynilə dediyi kimi (Mf. 28, 6)!
Bu il dünya xalqları xüsusi bir sınaqdan keçir. Ölümcül xəstəlik hər yana yayılıb,
bizim ölkəmizə qədər gəlib çatıb. Epidemiya partlayış sürəti ilə yayılmasın deyə,
dövlət tərəfindən bütün tədbirlər görülür. Moskva Patriarxlığının səlahiyyət
çərçivəsində bəzi ölkələrdə fəaliyyət göstərən pastvalarda ictimai ibadət tədbirlərinin,
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o cümlədən də İlahi liturgiyaların keçirilməsinə ara verilib. Biz pravoslav xristianlar
belə çətin vəziyyətdə ruhdan düşməməli, ümidsizliyə qapılmamalı və panikaya yol
verməməliyik. Biz öz daxilimizdə sakitliyi, sülhü və əmin-amanlığı qorumalı,
Xilaskarın günahlardan arınmaq üçün qəbul etdiyi əzablardan əvvəl dilə gətirdiyi
sözləri xatırlamalıyıq: “Dünya əzablarla dolu olacaq; mətin olun; Mən dünyaya qalib
gəldim” (İn. 16, 33).
Pasxa bütün bəşəriyyət üçün günahın qulu olmaq mərhələsinin sonu və İlahi
Səltənətdəki əsl azadlığın, Allahın övladlarının əbədi hürriyyətinin (Rom. 8, 21)
başlanğıcı mərhələsidir. Biz əsl azadlığı Xilaskarın Dirilişi nəticəsində əldə edirik və
bunu mübarək Pavel öz çağırışlarında dilə gətirir: “Məsihin bizə bəxş etdiyi azadlığı
qoruyun” (Qal. 5, 1). Biz bu sözləri necə dəfə oxumuşuq və ya eşitmişik? İndi də
gəlin düşünək: bu gün biz Xilaskarın Dirilişi heç olmayıbmış kimi yaşamırıqmı?
Gözlənilmədən bəxş edilən əbədi sərvəti sonsuz narahatçılığa dəyişmirikmi, yenidən
bu dünyadakı çaxnaşmaların əsirinə çevrilmirikmi, müvəqqəti qorxulara boyun
əymirikmi, əbədi mənəviyyat xəzinəsini və xristianlığın əsl amalını, yəni Allahin
müqəddəs hüzurunda və tam sədaqətlə Ona xidmət etməyi (Lk. 1, 75) unutmuruqmu?
Allah və Ata qarşısında saf və təmiz təqva (Yak. 1, 27) nümayiş etdirmək o
deməkdir ki, Yevangeldə bizə örnək verən Xeyirxah Bələdçimiz kimi davranaq, birbirimizə səbr və sevgi ilə yanaşaq, bütün sınaqlarda bir-birimizə arxa, dayaq olaq.
Heç bir xarici məhrumiyyət bizim birliyimizi pozmamalıdır, ölümə qalib gələn və
bizlərə Allahın övladı olmaq və bu adı daşımaq (1 İn. 3, 1) imkanı bəxş edən
Tanrımız və Xilaskarımız İsa Məsihi idrak etmək yolu ilə qazandığımız əsl mənəvi
azadlığı bizim əlimizdən almamalıdır.
Kilsənin bütün sadiq övladları bir ürək və bir ruh (Əməl. 4., 32) daşıyır və
ayrılıqda bizlər Məsihin əzaları, birlikdə isə, bütöv Bədəniyik və heç bir qüvvə bizi
İlahi sevgidən ayıra bilməz (Rom. 8, 39). Buna görə də, məlum səbəblərdən bu
günlərdə məbədə gəlib ibadət etmək imkanı olmayanlar bilsinlər ki, unudulmayıblar
və onlar üçün dualar edilir. İnam və imanımız bizlərə həyat eşqi bəxş edir, Allahın
köməyi ilə bütün dərd və bəlalardan qorunmaq üçün, eləcə də bu təhlükəli virusun
yayılması ilə həyatımıza daxil olan xəstəlikləri dəf etmək üçün güc, qüvvət verir.
Mənim əzizlərim, bütün çətinliklərə baxmayaraq, sizləri ümumi dualarınızı daha
da artırmağa dəvət edirəm, ki, bu yolla Allah bizlərə Kilsənin mübarək liturgiya
həyatının iştirakçısı olmaq imkanı versin, Müqəddəs Yevxaristiya Ayinləri icra
olunsun, möminlər böyük inamla Əsl Həyat Mənbəyi olan Müqəddəs Məsih
Ayinlərinin icrasına başlasın və bütün bunlar xəstələrə şəfa versin, sağlamları o
təhlükəli virusdan qorusun.
Biz inanırıq ki, Dirilən Xilaskarımız bizləri unutmayacaq, din və imanımızda
qətiyyətli olmağımız üçün, əbədi həyata aparan dünya həyatını ləyaqətlə yaşayıb xilas
ola bilməyimiz üçün bizlərə əzm və dəyanət bəxş edəcək.
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Mənim sevimli bacı-qardaşlarım, sizi bu nurlu bayram – Müqəddəs Pasxa
münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm və sizləri hər zaman Xilaskarın həqiqi
şagirdlərinin obrazlarını yaşatmağa, xatırlamağa dəvət edirəm, bu davranışınızla
ətrafdakı bütün insanlara nümunə olun və “Sizi qaranlıqdan çıxarıb öz ecazkar
nuruna dəvət edən” (1 Pyt. 2, 9) mükəmməlliyini onlara müjdə verin, əslində biz
bütün ömrümüz boyu və hər gün öz əməllərimizlə bu pasxa sözlərinin əbədi gücünü
və doğruluğunu sübut etmişik:
MƏSİH HƏQİQƏTƏN DİRİLİB!

MOSKVANIN VƏ BÜTÜN RUSİYANIN PATRİARXI

Məsih Pasxası
2020-ci il

3

