MASKVOS IR VISOS RUSIOS PATRIARCHO KIRILO
KALĖDINIS LAIŠKAS
VYSKUPAMS, KUNIGAMS, DIAKONAMS, VIENUOLIAMS IR VISIEMS
IŠTIKIMIESIEMS RUSŲ ORTODOKSŲ BAŽNYČIOS TIKINTIESIEMS
Šiuo metu Šventoji Bažnyčia šviesiai ir džiaugsmingai šlovina mūsų
Viešpaties ir Išgelbėtojo Jėzaus Kristaus gimimo iš Skaisčiausiosios Mergelės
Marijos slėpinį.
Mylintis Savo kūriniją Kūrėjas apsireiškė kūne, tapo žmogumi, kaip ir mes
visaip gundytas, bet nenusidėjęs (žr. 1 Tim 3,16; Hebr 4, 15) Kūdikėlis atsigulė
Betliejaus Prakartėlėje. Jis tai padarė, kad išgelbėtų pasaulį iš dvasinio ir moralinio
nuopuolio, išlaisvintų žmogų iš mirties baimės. Kūrėjas siūlo mums priimti
didžiausią iš visų dovanų: savo Dieviškąją meilę, gyvenimo pilnatvę. Kristuje mes
pajėgūs atrasti baimę nugalinčią viltį, pasiekti šventumą ir nemirtingumą.
Jis ateina į nuodėmės iškankintą mūsų pasaulį, kad Savo gimimu, gyvenimu
ir kančia, mirtimi ant kryžiaus ir šlovingu prisikėlimu įtvirtintų naują įstatymą,
naują įsakymą – meilės įsakymą. „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas
kitą mylėtumėte; kaip Aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!“
(Jn 13, 34), – šiais žodžiais Viešpats kreipėsi į Savo mokinius, o per juos ir į visą
pasaulį: į tuos, kas gyveno anais laikais, kas gyvena dabar, ir į tuos, kas gyvens po
mūsų iki pat pasaulio pabaigos.
Kiekvienas žmogus pašauktas atsakyti į šį įsakymą savo darbais. Kaip
Kristus apreiškė mums tikrąjį gailestingumą, begalinį atlaidumą mūsų trūkumams,
taip ir mes turime būti gailestingi ir atlaidūs žmonėms. Reikia rūpintis ne tik šeima
ir artimaisiais, nors jais rūpintis turėtume pirmiausia (žr. 1 Tim 5,8), ne tik draugais
ir vienminčiais, bet ir tais, kas dar kol kas neatrado vienybės su Dievu. Mes
pašaukti mylėti kaip Kristus, melstis už persekiotojus ir skriaudikus (žr. Mt 5,44),
nuolat galvoti apie savo tautos, Tėvynės ir Bažnyčios gerovę. Kiekvienas iš mūsų,
darydamas gerus darbus, bent nedidelę dalį mus supančios tikrovės gali pakeisti į
gerąją pusę. Tik taip mes kartu tapsime stipresni. Nes nuodėmė negali nugalėti
meilės, kaip tamsa negali užgožti tikrojo gyvenimo šviesos (žr. 1 Jn 1,5).
Mūsų Tėvynės istorijoje buvo nemaža pavyzdžių to, kaip mūsų liaudis, visas
viltis sudėjusi į Dievą, nugalėjo sunkumus, garbingai rasdavo išeitį iš sudėtingų
išbandymų.
Daugelį iš šių įvykių mes minėjome pernai. Mes atšventėme XVII a. pr.
Didžiosios sumaišties, kuri baigėsi interventų išvijimu ir nacionalinės vienybės
atkūrimu, įveikimo 400 metų jubiliejų. Taip pat minėjome 1812 metų Tėvynės

karo, kai mūsų protėviai atrėmė iš visos nugalėtos Europos surinktos didžiulės –
„dvylikos tautų“ – Napoleono kariuomenės antplūdį, 200 metų jubiliejų.
2013 metai bus pažymėti didžiojo kunigaikščio Vladimiro Rusios Krikšto
1025-erių metų šventimu. Ortodoksų tikėjimo priėmimas mūsų žmonių gyvenime
tapo naujos eros pradžia. Kristaus tiesos šviesa, kadaise nušvitusi ant palaimintų
Kijevo kalvų, ir dabar nušviečia istorinės Rusios šalių gyventojų širdis,
nukreipdama juos į dorovės kelią.
Apžvelgdami praėjusius metus, dėkokime Dievui ir už Jo didžias ir gausias
malones, ir už tą sielvartą, kurį Jis mums leido iškęsti. Per visą savo istoriją
Bažnyčia nežinojo ilgų gerovės laikotarpių: po taikos ir ramybės laikų būtinai
ateidavo vargų ir išbandymų metas. Bet Bažnyčia visada žodžiais ir darbais skelbė
Dievo tiesą, ją skelbia ji ir šiandien, liudydama, kad visuomenė, vadovaudamasi
pasipelnymo, visaleistinumo, autoritetų neigimo principais, morališkai nesveika ir
jai gresia daug pavojų.
Aš visus raginu siekti Dievo duotos kantrybės ir melstis už Motiną
Bažnyčią, už Dievo tautą, už gimtąją žemę. Visada atsiminkite tautų apaštalo
žodžius: „Budėkite, tvirtai laikykitės tikėjimo, elkitės vyriškai, būkite stiprūs! Viską
darykite su meile“ (1 Kor 16,13–14).
Širdingai sveikinu jus su šia iškilme, maldoje prašau Dieviškojo Kūdikėlio
Kristaus visiems mums dvasinių ir kūno jėgų, kad kiekvienas iš mūsų asmeniniu
pavyzdžiu galėtų liudyti pasauliui, kad dabar gimęs mūsų Viešpats ir Dievas yra
Meilė (žr. 1 Jn 4, 8).
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