Moskva ja kogu Venemaa Patriarh Kirilli läkitus ülemkarjastele, karjastele,
diakonitele, munkadele, nunnadele ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku
ustavatele liikmetele Kristuse sündimise püha puhul
Issandas armastatud ülemkarjased, aulised preestrid ja diakonid,
jumalaarmastajad mungad ja nunnad, kallid vennad ja õed!
Õnnitlen südamlikult teid kõiki meie Issanda, Jeesus Kristuse sündimise suure ja
maailmale pääsemise toonud püha puhul.
Täna kuulame me rõõmu ja heldimusega, otsekui Petlemma karjased 2000 aastat tagasi,
pühalikku ingli häält: „Au olgu Jumalale kõrges ja rahu maa peal, inimestest hea
meel!“ (Lk. 2:14). Kuuldes neid imelisi sõnu, saab meie süda trööstitud ja täitub
tänutundega meie Looja vastu. Kõigeväeline Issand ise, „vägev Jumal ja igavene Isa“
(Jes 9:5) tuleb alla meie juurde ja sünnib maailma lihtsa inimesena. Täitub kuninga ja
psalmilaulja ettekuulutus, kes Püha Vaimu läbi kuulutas: „heldus ja tõde saavad
teineteisega kokku,õigus ja rahu annavad teineteisele suud, ustavus võrsub maast ja
õigus vaatab alla taevast“ (Ps. 85:11-12). Ja vaata, see on sündinud: „Meile sünnib laps,
meile antakse Poeg“ (Jes. 9:5), et „ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks
igavene elu“ (Joh. 3:16).
Kogu ajaloo vältel otsis inimkond pingeliselt Jumalat, igatsedes taga seda
kaotatud suhtlemisvõimalust oma Loojaga. Ja nendele pingutustele vastates, nendele
südametele ja kätele vastates, mis olid sirutunud Taeva poole, ilmutas Issand oma
armastust inimkonna vastu ja sirutas meile oma päästva käe. Peale pikki aastatuhandeid
kohtusid Jeesuses Kristuses lõpuks Jumal ja inimene, said üheks taevas ja maa ning
täitusid Aadama poegade ja tütarde vaimulikud ootused.
Kristuse sündimise läbi on meile üheaegselt ilmutatud nii Saladus kui Ilmutus,
sest inimmõistus ei suuda lõpuni mõista, kuidas kogu maailma Looja ja Eesthoolitseja,
oma loomuses lõputu Jumal, tuleb maha meie maailma, mis on pattudest muserdatud
ning ilmub meile kui abitu Väikelaps, kes sündis koopas, kus karjased oma loomadega
halva ilma eest varju otsisid. Kiitus, mida tõid taevased väed ja auhiilgus, millest
jutlustasid Idamaade targad ja millest andsid tunnistust lihtsad karjased, on nüüd
häälekalt kuulutatavad kõigi ilmamaade otsteni. Kõik see avab meile Jumala
äramõõtmatu tarkuse sügavuse, teeb ka meid Jumala varjatud mõtte osaliseks inimese
päästmisest.
Nüüd me teame: „Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud
Poja on andnud, et maailm tema läbi päästetaks (Joh. 3:16-17). Ja „et me nüüd oleme
saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse
läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja
me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele… Sest Jumala armastus on
välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud“ (Ro. 5:1-2, 5).
Kummardugem siis hardusega tagasihoidliku sõime ees, kus lebab vaikne ja
tasane Jeesuslaps. Kummardugem Jumala kartuse ja värisemisega, sest siin algab Jeesus
Kristuse maine ristitee, siin pannakse alus meie pääsemisele. Kummardagem, ja kiites

Igavese Isa sündinud Poega, nautigem seda ärarääkimata ja kõigest mõistetavast
kõrgemat rahu, mis täidab meie hinged.
„Au olgu Jumalale kõrges ja rahu maa peal, inimestest hea meel!“ – taas ja taas
kordame rõõmuga üheskoos inglite kooriga. Jumala armastus, mis sai ilmsiks Päästja
sünni läbi, toob inimestele tõelise rahu. Seda rahu ei kõiguta ei elu keerdkäigud,
poliitilised vapustused ega isegi sõjalised konfliktid, sest Kristuse rahus on varjatud
selline vaimulik jõud, mis tallab maha igasuguse maise mure ja kiusatuse (Püha Ignati
Brjantšaninov).
Aga kuidas saavutada oma hinge rahu seisund? Kuidas küll omandada see suur
vaimulik and? Pühad Isad leiavad siin ühtemoodi: Kristuse rahu toimimine inimeses
annab tunnistust sellest, et inimene elab Jumala käsusõnade kohaselt. Ning apostel
Pauluse juhatuse järgi, „üle kõige olgu armastus - see on täiuslik side! Apostli sõnade
kohaselt saab siis teie südames valitsema „Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud“
(Kol. 3: 14-15).
Issand otsib Enese jaoks neid inimesi, kes oma vabast tahtest järgivad Tema
seadust, neid, kes annavad nii lähedastele kui kaugetele tunnistust pääsemisest, et
kuulutada Selle „täiuslikkust, Kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse“
(1Pe. 2: 9).
Saagem siis selle kõrge kutsumuse vääriliseks. Ja seepärast, olles näinud üliaulist
Kristuse sündi, mis koopas aset leidis, hoidkem end maise tühisuse eest (akafist Kristuse
sündimise auks), tõuskem oma mõtetes taevasse, kiites kõige Loojat, jagagem oma
rõõmu lihassesaanud Päästjast oma ümbritsevatega, nendega, kes vajavad hoolt, kes on
kurvastuses või kitsikuses.
Issand innustagu meid kõiki kristlaste kitsukesel teerajal, et ka edaspidi meie usk
leiaks kinnitust, meie lootus ei kustuks ning armastus kasvaks. Et siis, kui me astume
Kristuse sünni helgesse pühalikusesse, kuulutaksime maailmale lakkamatult suurt
jumalakartuse saladust (1Tim. 3:16), tooksime inimestele lohutust ja armurikast
Kristuse rahu. Aamen.
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