
                Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının rəsmiləri Şeyxülislam  
                həzrətlərinə minnətdarlıq məktubu göndəriblər                   
 
 

Rus Pravoslav Kiləsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının 

Yeparxiya Şurasının üzvləri Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının sədri, 

Azərbaycan Dinlərarası Məsləhət Şurasının sədri,  Qafqaz Müsəlmanları 

İdarəsinin sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadəyə minnətdarlıq məktubu 

ünvanlayıblar.  

Məktubda deyilir: 

 

- Çox hörmətli Şeyxülislam həzrətləri! 

Pravoslav Kilsəsinin Azərbaycandakı rəhbəri, Bakı və Azərbaycan 

Yeparxiyasının Arxiyepiskopu Aleksandr atanın vəfatı ilə bağlı çox kədərli 

və ağır günlərdə Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasına göstərdiyiniz qayğıya 

görə Sizə səmimi qəlbdən minnətdarlığımızı bildiririk.  

Uzun illər ərzində sizi bağlayan möhkəm dostluq telləri, qarşılıqlı 

hörmətə söykənən insani münasibətlər Azərbaycanın özünə məxsus 

multikulturalizm modelinin uğurlu inkişafına təkan verirdi. Azərbaycandakı 

iki dini icmanın liderləri kimi Vətənin rifahı üçün birgə çalışmaq, dinlərarası 

və millətlərarası münasibətləri möhkəmləndirilmək yolunda şəxsi nümunə 

göstərirdiniz.  

Otuz ildən çox bir müddətdə Siz Arxiyepiskop Aleksandr üçün Siz böyük 

qardaş, müdrik məsləhətçi və çox məsələlərdə əsl arxa və dayaq idiniz. 

Aleksandr ata səhhəti ilə bağlı ağır sınaqla üz-üzə qaldığı zamanda  Siz 

müalicənin aparılması üçün lazım olan bütün addımları atdınız. Bütün bu 

illər ərzində silahdaşınıza dəstəyinizi əsirgəmədiniz, onun üçün həyəcan 

keçirdiniz.  

Azərbaycandakı pravoslav icmasının rəhbərinin son ayları da Sizin 

diqqət və qayğınız altında keçdi. Bütün səylərinizə baxmayaraq 



Arxiyepiskop Aleksandrın sağlamlığını bərpa etmək mümkün olmadı. Uca 

Yaradanın hökmü fəqrli oldu.  

Fəaliyyətini bərpa edən Yeparxiyanın ilk rəhbərinin vəfatı çoxmillətli 

cəmiyyətimiz üçün ağır bir itkidir. Aleksandr ata ikinci Vətəninə çevrilən 

Azərbaycanın həqiqi dostu, bu xalqın qədim tarixinə, zəngin mədəniyyətinə 

və ruhuna hər zaman böyük sayğı göstərən bir müdrik din xadimi idi.    

 

Çox hörmətli Şeyxülislam həzrətləri! 

 Arxiyepiskop Aleksandra, onun şəxsində bütün Bakı Yeparxiyasına 

göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə Sizə bir daha öz minnətdarlığımızı 

bildiririk.  

Fürsətdən yararlanıb Sizi bir daha əmin etmək istəyirik ki, Arxiyepiskop 

Aleksandrın ölkəmizdə sülhün və dinlərarası dialoqun 

möhkəmləndirilməsi istiqamətində gördüyü mühüm işlərin bundan sonra 

da davam etdirilməsi üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik”. 

Məktubu Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının Yeparxiya Şurasının 

üzvləri, protoireylər Leonid Miltıx, Antoni Dolinin, Mefodi Əfəndiyev, 

Konistantin Pominov və Dionisi Sveçnikov imzalayıblar.  

 



 



 


