
 
 

Kungā mīļotie Augstisvētītie virsgani, 

godājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, 

dārgie brāļi un māsas! 

 

 

Šodien mūsu dievnamus piepilda ļaudis, kuri atnākuši slavēt Jaunpiedzimušo 

Dievbērnu – Kristu Pestītāju, un Viņa Visšķīsto Māti – Jaunavu Mariju. 

Kristus Piedzimšana ir centrālais notikums visā cilvēces vēsturē. Cilvēks 

vienmēr ir meklējis Dievu: bet visā pilnībā Dievs pats atklāja Sevi cilvēcei tikai Sava 

Vienpiedzimušā Dēla iemiesošanā. Ar Dieva Dēla – un cilvēka Dēla – atnākšanu 

pasaule uzzināja, ka Dievs ir Mīlestība, nevis tikai Augstākais Spēks, Dievs ir 

Žēlastība – un ne tikai Atriebējs, Dievs ir dzīvības un prieka avots – un ne tikai 

Bargais Soģis, Dievs ir Svētā Trijādība, kuras dzīves iekšējais likums arī ir mīlestība, 

- un nepavisam ne vientuļš pasaules Valdnieks. 

Un šodien mēs svinam notikumu, kas pašā saknē izmainīja visu cilvēces 

vēstures gaitu. Dievs nokāpj cilvēka dzīves pašos dziļumos, kļūst par vienu no mums, 

uzņem uz Sevis visu mūsu grēku, cilvēcisko vājību un nevarības smagumu – uznes to 

Golgātā, lai atbrīvotu ļaudis no nepanesamās nastas. No šī laika Dievs ir nevis kaut 

kur nesasniedzamās debesīs, bet šeit, ar mums, mūsu vidū. Katru reizi Dievišķās 

liturģijas laikā izskan vārdi „Kristus mūsu vidū!” – un atbilde – „Ir un būs!” Tā ir 

spilgta liecība par Paša Iemiesojušā Dieva – Kristus Pestītāja – klātesamību Savu 

uzticamo sirdīs. Regulāri saņemot Viņa Svēto Miesu un Asinis, cenšoties izpildīt 

Viņa baušļus, mēs nonākam reālā saskarsmē ar Viņu, ar mūsu Pestītāju, un gūstam 

grēku piedošanu. 

Kristum ticošie un Viņam uzticīgie mācekļi aicināti būt par Kristū paustās 

Debesu Valstības lieciniekiem vēl zemes dzīves laikā. Mums ir dāvāts liels gods – 

rīkoties šajā pasaulē tā, kā rīkojies mūsu Skolotājs un Dievs, ar Kristus spēku būt 

nesatricināmiem, stājot pretī grēkam un ļaunumam, nepagurt uzcītīgā labu darbu 

darīšanā, nepagurt ikdienas pūlēs, pārveidojot mūsu grēcīgo dabu jaunā, svētīgā 

cilvēkā.  

Kristus Pestītājs noteicis negrozāmu, absolūtu attieksmes kritēriju pret Dievu – 

tas ir mūsu tuvākais. Pieņemot svešu ļaužu vājības, daloties sāpēs un bēdās, ciešot 

līdzi nelaimīgajiem un dzīves atstumtajiem, mēs izpildām Kristus likumu (Gal. 6:2) 

un līdzināmies Pestītājam, kurš uzņēma mūsu vājības un nesa mūsu slimības (Jes. 

53:4). 

Un ir neiespējami šajā priecīgajā un gaismu nesošajā Kristus Piedzimšanas 

svētku dienā, kad visa radība apbrīnā slīgst pie Dievbērna silītes, aizmirst par citiem. 

Tai diženajai svētībai, kuru mēs šodien saņemam mūsu dievnamos, noteikti ir 

bagātīgi jālīst arī pār tiem, kuri vēl joprojām ir ārpus Baznīcas un dzīvo pēc šīs 

pasaules mācībām, nevis pēc Kristus (Kol. 2:8). Bet ja mēs ar jums nedosimies pretī – 

šī Labā Vēsts var arī nenonākt līdz viņiem; ja mēs ar jums neatvērsim savas sirdis, lai 

dalītos priekā, kas mūs pārpilda, - tas var nekad nepieskarties tiem, kuriem tā nav, bet 

kuri gatavi to pieņemt.  



Ar Dieva Dēla Iemiesošanos cilvēciskā daba pacelta nebijušā augstumā. Katrs 

no mums ne tikai radīts „pēc Dieva tēla un līdzības”, bet caur Kristu tagad arī Dieva 

bērns: mēs vairs „neesam svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar 

svētajiem un Dieva saime” (Ef. 2:19). Par šo tuvību un uzdrīkstēšanos pret Dievu 

runā arī Kunga lūgšana, kurā mēs vēršamies pie Radītāja kā pie sava Debesu Tēva.  

 Ikviena cilvēka dzīvība ir nenovērtējama: par to taču samaksāts ar Dieva 

Vienpiedzimušā Dēla Iemiesošanos, Dzīvību, Nāvi un Augšāmcelšanos. Tas vēl 

spēcīgāk mūs mudina attiekties ar īpašu godbijību un uzmanību pret katru cilvēku 

neatkarīgi no tā, cik viņš atšķirīgs no mums. Pēc svētītāja Maskavas Filareta 

(Drozdova) domām, „mīlestība ir dzīva un darbīga dalība cita cilvēka labklājībā”. Un 

šajās priecīgajās Kristus Piedzimšanas svētku dienās vispirms gribās aicināt visus uz 

šo darbīgo mīlestību: pēc apustuļa Pāvila vārdiem,  mīlēt vienam otru kā brālis mīl 

brāli, pārspēt citam citu savstarpējā cieņā, būt dedzīgiem garā, kalpot Kungam! 

(Rom. 12:10-11; Ebr. 13:16) 

 No sirds sveicu Jūs diženajos Kristus Piedzimšanas svētkos. Mīlestības un 

miera Dievs (2 Kor. 13:11) lai dāvā mūsu tautai un katram no mums mieru un 

labklājību Jaunajā gadā.  
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