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 Augstisvētītie virsgani,
godātie garīdznieki un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas,
dārgie brāļi un māsas!

Šodien Svētā Baznīca gaiši un priecīgi slavina mūsu Kunga un Pestītāja
piedzimšanu no Visšķīstās Jaunavas Marijas.
Radītājs, mīlot Savu Radību, parādījās miesā, kļuva par cilvēku, līdzīgu
mums visā, izņemot grēku (skat. 1 Tim. 3, 16; Ebr. 4, 15). Bērns gūlās Bētlemes
silītē. Viņš to izdarīja, lai glābtu pasauli no garīgā un tikumiskā pagrimuma,
atbrīvotu cilvēku no nāves bailēm. Radītājs piedāvā mums pieņemt diženāko no
visām dāvanām: Savu Dievišķo mīlestību, dzīves pilnību. Kristū mēs kļūstam
spējīgi iegūt cerību, kas uzvar bailes, sasniegt svētumu un nemirstību.
Viņš nāk mūsu grēka izmocītajā pasaulē, lai ar savu piedzimšanu, dzīvi,
ciešanām, krusta nāvi un slavējošo augšāmcelšanos nostiprinātu jaunu likumu,
jaunu bausli – mīlestības bausli. Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat,
kā Es jūs esmu mīlējis, lai [arī] jūs tāpat cits citu mīlētu (Jņ. 13, 34), - ar šiem
vārdiem Kungs vērsās pie saviem mācekļiem, bet caur viņiem – pie visas
pasaules: pie tiem, kuri dzīvoja tajā laikā, kuri dzīvo šodien, un pie tiem, kuri
dzīvos pēc mums, līdz pat laiku beigām.
Katrs cilvēks aicināts atbildēt uz šo bausli ar saviem darbiem. Līdzīgi tam,
kā Kristus parādīja mums īstenu žēlastību, bezgalīgu iecietību pret mūsu
trūkumiem, tā arī mums jābūt žēlsirdīgiem un iecietīgiem pret cilvēkiem.
Jārūpējas ne tikai par mūsu piederīgajiem un tuviniekiem, kaut arī par viņiem
jārūpējas pirmkārt (sk. 1 Tim. 5, 8), ne tikai par mūsu draugiem un
domubiedriem, bet arī par tiem, kuri pagaidām nav ieguvuši vienotību ar Dievu.
Mēs esam aicināti mīlestībā līdzināties Pestītājam, lūgties par saviem vajātājiem
un pāridarītājiem (sk. Mt. 5, 44), savās domās vienmēr atcerēties par visas tautas,
Tēvzemes un Baznīcas labumu. Katrs no mums, veicot labus darbus, spējīgs kaut
vismazākajā mērā izmainīt apkārt notiekošo uz labu. Jo nelikumība nespēj uzvarēt
mīlestību tāpat kā tumsa nespēj uzņemt patiesās dzīvības gaismu (sk. Jņ. 1, 5).
Mūsu Tēvzemes vēsturē ir ne mazums piemēru, kā mūsu tauta, paļaujoties
uz Dievu, pārvarējusi grūtības un veiksmīgi izkļuvusi no pašiem neparastākajiem
pārbaudījumiem.
Daudzus no šiem notikumiem mēs atcerējāmies aizvadītajā gadā. Mēs
svinējām 400 gadu jubileju kopš Juku laiku pārvarēšanas, kas beidzās ar
interventu padzīšanu un nacionālās vienotības atjaunošanu. Atzīmējām arī 200
gadu jubileju kopš uzvaras Tēvijas karā 1812. gadā, kura laikā mūsu senči deva

pretsitienu „desmitiem valodu” uzbrukumam – milzu armijai, kuru Napoleons
bija sapulcējis no visas iekarotās Eiropas.
2013. gads tiks aizvadīts svētā apustuļiem pielīdzināmā lielkņaza Vladimira
veiktās Krievzemes Kristīšanas 1025 gadu jubilejas zīmē. Pareizticības
pieņemšana kļuva par jaunas ēras sākumu mūsu tautas dzīvē. Kristus patiesības
gaisma, kas reiz atmirdzēja svētītajos Kijevas pakalnos, arī šodien apgaismo
vēsturiskās Krievzemes valstu iedzīvotāju sirdis, vadot mūs uz labu tikumu ceļu.
Apkopojot aizvadītā gada rezultātus, pienesīsim pateicību Dievam gan par
Viņa lielajām un bagātīgajām žēlastībām, gan par tām ciešanām, kuras Viņš
pieļāvis mums pārciest. Visas savas pastāvēšanas vēstures laikā Baznīca nav
pazinusi ilgstošus labklājības periodus: pēc miera laikiem vienmēr sekojuši bēdu
un pārbaudījumu laiki. Bet Baznīca visos apstākļos ar vārdiem un darbiem
vēstījusi Dieva patiesību, viņa to vēsta arī šodien, liecinot, ka sabiedrība, veidota
uz iedzīvošanās, visatļautības, neierobežotas brīvības, mūžīgu patiesību
neievērošanas, autoritāšu noliegšanas principiem, ir morāli slima un tai draud
daudzas briesmas.
Es aicinu visus Dieva mācītajai pacietībai un lūgšanai par Māti-Baznīcu,
par Dieva tautu, par dzimto zemi. Vienmēr atcerieties apustuļa vārdus: „Esiet
modri, stāviet ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri! Viss jūsu starpā lai notiek
mīlestībā” (1 Kor. 16, 13-14).
Sirsnīgi sveicot jūs šodienas svētkos, lūgšanās izlūdzu visiem mums no
Dievbērna Kristus gara un miesas spēkus, lai ikviens no mums varētu ar
personisko piemēru liecināt pasaulei, ka šodien dzimušais mūsu Kungs un Dievs
ir mīlestība (sk.1. Jņ. 4, 8). Āmen.
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