Maskavas un visas Krievzemes Patriarha KIRILA
Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums
virsganiem, draudžu ganiem, diakoniem, mūku kārtai
un visiem uzticamajiem Krievzemes Pareizticīgās Baznīcas bērniem
Kungā mīļotie virsgani,
godātie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas,
dārgie brāļi un māsas!
No sirds sveicu jūs visus lielajos Kristus Piedzimšanas svētkos!
Šajā gaišajā naktī priecājas visa radība, jo tuvojas un tagad nāk Kungs, tautu
gaidītais un pasaules pestīšana (kanons Kristus Piedzimšanas Priekšsvētku pavakara
dievkalpojumā). Uz Pestītāja atnākšanu daudzus gadus cerēja ļaudis, kuri pēc
izdzīšanas no paradīzes zaudējuši saikni ar Savu Radītāju, aizmirsuši, cik tas ir
priekpilni – ik dienas sajust Dieva klātbūtni un pavisam tuvu dzirdēt Viņa balsi, gūt
iespēju vērsties pie Viņa un uzreiz saņemt atbildi, zināt, ka tu esi pilnīgā drošībā, jo
Kungs ir tev blakus.
Tieši šīs drošības, aizsargātības un miera sajūtas mums pietrūkst šodien, kad
postošā sērga joprojām ievieš savas korekcijas mūsu dzīvē, kad grūti kaut ko
prognozēt un plānot, kad nedrošība par rītdienu mūs tur pastāvīgā saspringumā un
rada trauksmi. Tomēr tieši šajos neparastajos apstākļos mēs īpaši esam izjutuši
cilvēka esības trauslumu, apzinājušies, ka katra jauna diena mums jāvērtē kā lielākā
Dieva dāvana, sapratuši, par kādu smagu nastu kļūst piespiedu vientulība un cik
nozīmīga ir regulāra personiska saskarsme ar tuviniekiem un piederīgajiem.
Uzlūkojot šodien silītē dusošo Dievbērnu Kristu, Viņa Visšķīsto Māti un taisno
Jāzepu Saderināto, mēs saprotam, ka tikai mīlestība pret Dievu un cilvēkiem ir
spējīga mūs stiprināt dažādos pārbaudījumos, padzīt bailes no mūsu sirdīm, dāvāt
spēku labu darbu veikšanai.
Jo Vissvētā Dievadzemdētāja vienā no Savas dzīves nozīmīgākajiem brīžiem
arī atradās spaidīgos apstākļos – svešā pilsētā, vientulīgā vietā, alā, kas bija paredzēta
lopiem. Tomēr trūcīgā ala Viņai likās kā brīnišķa pils (Priekšsvētku tropārs), jo Viņas
sirdi pārpildīja mīlestība pret Dēlu un Dievu: šī mīlestība pārveidoja visu apkārtējo,
un Visšķīstā Jaunava nepamanīja ne neērtības, ne alas galējo nabadzību. Pateicība
Radītājam un maigums pret jaundzimušo Bērnu ļāva Viņai nepārdzīvot par grūtībām
un saskatīt labo Dievišķo Nodomu visos apstākļos, ko Viņai sūtīja Kungs. Kā tas
atšķiras no mūsu izpratnes par Dieva dotajiem pārbaudījumiem, kad, piemēram,
izolācijas laikā daudzi pat dzimtās mājas uztvēra kā cietumu, slīga izmisumā un
redzēja visu melnā krāsā!
Domās šodien stāvot pie Pestītāja silītes, kur līdzās Radītājam ir visa radība –
gan cilvēki, gan dzīvnieki, gan eņģeļi, Vissvētās un Trīssaules Ausmas kalpi (5. balss
kanons pirmdienas rītā) –, sajutīsim sevi Dieva mīlestības ieskautus un apvienotus ap
Kristu. Atbrīvosim savu dvēseli no baiļu un neuzticības, trauksmes un izmisuma
važām, sadzirdēsim Dieva Dēla balsi, Kurš atnāk uz grēcīgo zemi un aicina pie Sevis
visus bēdīgos un grūtsirdīgos, apsolot viņiem mieru (Mt. 11, 28). Atnāk – un iemāca

mūs dzīvot tā, lai zaudētā paradīzes svētlaime atkal kļūtu par realitāti, un pat vairāk –
lai cilvēks varētu nesasniedzamā un noslēpumainā veidā savienoties ar Kungu.
Uz zemes piedzimušais Debesu Ķēniņš (svētku stihiras) mūsu pestīšanai jau
visu ir paveicis. Mums atliek tikai pieņemt Viņa mīlestību un atbildēt tai ar savu
rīcību – dzīvi pēc likumiem un žēlsirdības darbiem, stipru ticību un vēlēšanos būt ar
Dievu, gatavību ne tikai pieņemt no Viņa Tēvišķajām rokām bagātīgus labumus, bet
arī ar ciešu paļāvību un uzticību Viņam pārvarēt visas grūtības.
Mani dārgie, atkal un atkal sveicu jūs Kristus Piedzimšanas svētkos. «Neviens
nav šķirts no līdzdalības šajā līksmē, – liecina svētītājs Leo Lielais, – jo līksmības
iemesls ir kopīgs visiem. Lai līksmojas svētais, jo tuvojas slavai. Lai priecājas
grēcinieks, jo viņam tiek dāvāta piedošana (Kristus Piedzimšanas svētku I vēstījums).
Lai Kungs sūta jums visiem gara un miesas veselību, neizsīkstošu prieku un gara
mundrumu, stiprina jūs jūsu darbos un turpmākajā ceļā uz pestīšanu. Āmen.
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