
Mylimi Viešpatyje Ekscelencijos vyskupai, garbingieji kunigai ir diakonai,  

Dievą mylintys vienuoliai ir vienuolės, brangūs broliai ir seserys! 

 

Šiandien mūsų šventovės pilnos žmonių, susirinkusių pašlovinti Gimusįjį 

Dieviškąjį Kūdikėlį – Kristų Išganytoją, ir Jo Skaisčiausiąją Motiną – Mergelę 

Mariją!  

Kristaus Gimimas – centrinis visos žmonijos istorijos įvykis. Žmogus visada 

ieškojo Dievo: bet pilnatvėje Dievas Pats Save apreiškė žmonijai tik Savo 

Viengimio Sūnaus įsikūnijime. Atėjus Dievo Sūnui – ir žmogaus Sūnui, – pasaulis 

sužinojo, kad Dievas yra Meilė, – o ne tik Aukščiausioji Galia, Dievas yra 

Gailestingumas, – o ne tik atpildo Davėjas, Dievas yra gyvenimo ir džiaugsmo 

šaltinis, – o ne tik Rūstus Teisėjas, Dievas yra Švenčiausioji Trejybė, Kurios vidinio 

gyvenimo dėsnis yra meilė, – o ne vienišas pasaulio Valdovas. 

Ir šiandien mes švenčiame įvykį, iš pagrindų pakeitusį žmonijos istorijos 

eigą. Dievas įeina į pačią žmogaus gyvenimo šerdį, tampa vienu iš mūsų, prisiima 

visą mūsų nuodėmių, žmonių negalių ir silpnybių sunkumą – visa tai atneša ant 

Golgotos, kad išlaisvintų žmones nuo nepakeliamos naštos. Nuo šiol Dievas – ne 

kažkur nepasiekiamose dausose, o čia, su mumis, tarp mūsų. Kiekvieną kartą 

švenčiant Dieviškąją Liturgiją tariami žodžiai: „Kristus tarp mūsų!“ – ir atsakoma: 

„Ir yra, ir bus!“ Tai aiškus liudijimas, kad tarp tikinčiųjų yra Pats Įsikūnijęs Dievas – 

Kristus Išganytojas. Reguliariai priimdami Jo Švenčiausiąjį Kūną ir Kraują, 

stengdamiesi gyventi pagal Jo įsakymus, mes iš tiesų įžengiame į bendrystę su Juo, 

su mūsų Išganytoju, ir gauname nuodėmių atleidimą. 

Tikintieji į Kristų ir Jam ištikimi mokiniai pašaukti būti Kristuje apreikštos 

Dievo Karalystės liudytojais jau žemiškajame gyvenime. Mums duota didi garbė – 

elgtis taip, kaip elgėsi mūsų Mokytojas ir Dievas, Kristaus galia būti 

nepalaužiamais kovoje su nuodėme ir blogiu, neprarasti uolumo darant gerus 

darbus, neprarasti vilties kasdieniame mūsų nuodėmingos prigimties perkeitime į 

naują, malonės kupiną žmogų. 



Kristaus Išganytojo nustatytas nepajudinamas, absoliutus santykių su 

Dievu tikrumo kriterijus – tai mūsų artimas. Prisiimdami kitų negalias, dalydamiesi 

skausmu ir liūdesiu, mes vykdome Kristaus įsakymą (Gal. 6, 2) ir tampame 

panašūs į Kristų, Kuris prisiėmė mūsų negalias, Sau užsikrovė mūsų skausmus 

(Iz. 53, 4).  

Tad negalima šią džiaugsmingą ir šviesią Kristaus Gimimo dieną, kai visa 

kūrinija iš nuostabos lenkiasi prie Dieviškojo Kūdikėlio prakartėlės, užmiršti apie 

kitus. Ta didi malonė, kurią mes šiandien gauname mūsų šventovėse, turi 

gausingai išsilieti ir tiems, kurie vis dar už Bažnyčios ribų ir gyvena pagal šio 

pasaulio pradmenis, o ne pagal Kristų (Kol. 2, 8). Bet jei mes su jumis neisime 

pasitikti – ši Geroji Naujiena gali jų ir nepasiekti; jei mes su jumis neatversime 

savo širdžių, idant pasidalintume mus perpildžiusiu džiaugsmu, – jis gali niekada 

nepaliesti tų, kas jo dar neturi, bet kas pasiruošęs tą džiaugsmą priimti.  

Dievo Sūnaus įsikūnijimu žmogaus prigimtis iškelta į iki tol nepasiekiamas 

aukštumas. Kiekvienas iš mūsų ne tik sukurtas „pagal Dievo paveikslą ir 

panašumą“, bet Kristuje dabar dar ir įsūnytas Dievui: mes jau ne „ateiviai nei 

svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai“ (Ef. 2, 19). Apie tokį 

artumą ir drąsą Dievui mums primena ir Viešpaties malda, kuria mes kreipiamės į 

Kūrėją kaip į brangų Dangiškąjį Tėvą. 

Kiekvieno žmogaus gyvenimas neįkainojamas: juk už jį sumokėta 

Viengimio Dievo Sūnaus Įsikūnijimu, Gyvenimu, Mirtimi ir Prisikėlimu. Visa tai mus 

dar labiau skatina su ypatinga pagarba ir dėmesiu priimti kiekvieną žmogų, 

nepriklausomai nuo to, kiek jis nepanašus į mus. Kaip sako šventasis Maskvos 

metropolitas Filaretas (Drozdovas), „meilė yra gyvas ir veiksmingas dalyvavimas 

kito gerovėje“. Tokiai veiksmingai meilei ir norisi paraginti visus šiomis 

džiaugsmingomis Kristaus Gimimo dienomis, kaip moko apaštalas Paulius mylėti 

vieni kitus broliška meile; lenktyniauti tarpusavio pagarba, nebūti apsileidusiais, 

bet uoliais, karštos dvasios, tarnauti Viešpačiui (Rom. 12, 10–11, Hebr. 13, 16). 



Širdingai sveikinu jus su didžia Kristaus Gimimo švente. Meilės ir ramybės 

Dievas (2 Kor. 13, 11) tedovanoja žmonėms ir kiekvienam iš mūsų ramybę ir 

gerovę Naujaisiais Metais. 

 

Maskvos ir visos Rusios Patriarchas Kirilas 

 


