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Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirilli läkitus ülemkarjastele, karjastele, 

diakonitele, munkadele ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele 

Kristuse sündimise püha puhul 

 

Issandas armastatud ülemkarjased, aulised preestrid ja diakonid, 

jumalaarmastajad mungad ja nunnad, kallid vennad ja õed! 

 
 

Õnnitlen südamlikult kõiki teid suure püha –  meie Issanda ja Päästja Jeesus Kristuse 

ihuliku sündimise puhul Pühast Vaimust ja Puhtast Neitsi Maarjast. Nüüd kutsume me 

kõiki inimesi koos Kirikuga ülistama meie Loojat sõnadega: „Laulgu Issandale kogu 

maailm“ (Kristuse sünnipüha kaanoni 1. irmos). 

Hea Jumal, Kes armastab oma kätetööd, saadab oma ainusündinud Poja – kauaoodatud 

Messia, et Ta viiks täide meie päästmise töö. Jumala Poeg, „Kes on Isa süles“ (Joh. 

1:18), saab Inimese Pojaks ja tuleb meie maailma, et oma vere läbi vabastada meid 

patust ning et surma astel ei hirmutaks enam inimest. 

Me teame, et Kristust kummardanud Hommikumaa targad tõid Talle ande. Millise 

kingituse võime meie teha jumalikule Õpetajale? Sellise, mille kohta Ta ise on öelnud: 

„Anna oma süda mulle ja olgu Mu tee sinu silmis armas“ (Õpet. 23:26). Mida tähendab, 

anda oma süda ära? Süda – see on elu sümbol. Kui ta lõpetab löömise, siis inimene 

sureb. Anda oma süda Jumalale, tähendab pühendada Talle oma elu. See pühendamine 

ei tähenda, et me peaksime loobuma kõigest, mis meil on. Me oleme kutsutud vaid 

selleks, et eemaldada oma südamest kõik see, mis takistab Jumalal meie südamesse 

asuda. Kui kõik mõtted on seotud vaid omaenese „minaga“, kui südames ei ole kohta 

ligimese jaoks, siis ei leidu seal kohta ka Jumala jaoks. Ligimese kohalolu meie 

südames sõltub eelkõige meie võimest kaasa elada teise inimese valule ja vastata sellele 

armastuse tegudega. Issand soovib, et Tema tee oleks meie silmis armas. See tähendab, 

et meil tuleb osata märgata Jumala teid ning näha Jumala kohalolu meie elus ja 

inimkonna ajaloos: näha nii jumaliku armastuse kui ka Tema õiglase viha ilminguid. 

Möödunud aasta meie rahva elus oli täidetud XX sajandi traagiliste sündmuste ja usu 

tagakiusamise alguse meenutamisega. Me meenutasime uusmärtrite ja usutunnistajate 

vägitegu, kes täie kindlusega andsid tunnistust oma ustavusest Kristusele. Kuid isegi 

sellel, meie maa jaoks karmil ajal, lasi Issand meil oma armust osa saada. Pealesunnitud 

kahesaja-aastase vaheaja järel sai Vene Õigeusu Kirikus taastatud patriarhlus ning püha 

patriarh Tihoni näol, kes valiti Eestseisjaks, sai Kirik aruka ja kindlameelse 

ülemkarjase, kelle südamest tulevate palvete toel Kõigekõrgema Looja ees, meie Kirik 

ja rahvas suutsid sellest katsumuste ääsitulest läbi minna. 

Praegu elame me erilisel ajal: hädad ei ole maailmast kuhugi kadunud. Iga päev 

kuuleme „sõdadest ja sõnumeid sõjast“ (Mt. 24:6). Kuid kui palju Jumala armastust 

valatakse välja inimsoo peale! Maailm eksisteerib vaatamata kurjuse jõududele ning 

inimlik armastus ja pereväärtused vaatamata suurtele jõupingutustele need lõplikult 

maha lammutada, moonutada ja rüvetada. Usk Jumalasse on enamuse inimeste 

südametes elus. Ning meie Kirik, vaatamata kümnete aastate pikkusele 

tagakiusamistele lähiminevikus ja käimalükatud mehhanismidele, mis üritavad ta 

autoriteeti lõhkuda praegusel ajal, oli, on ja saab olema Kristusega kohtumisega 
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paigaks. 

Usume, et sammudes läbi tänaste katsumuste, suudavad Püha Venemaa ideaali 

järgijad alles hoida ja uuendada oma vaimset ühtsust ning saavad osa materiaalsest 

õitsengust ja sotsiaalsest heaolust. 

Kristuse sünd on keskseks sündmuseks inimkonna ajaloos. Inimesed on alati otsinud 

Jumalat, kuid meie jaoks võimalikul täielikul märal avas Looja meile Ennast kui 

Kolmainu Jumal, alles läbi ainusündinud Poja lihasse saamist. Ta tuleb patusele 

maale, et teha inimesed kõlblikuks osa saama Taevase Isa heameelest ning panna 

kindel alus rahule, andes lubaduse: „Rahu Ma jätan teile, oma rahu Ma annan teile“ 

(Joh. 14:27). 

Olgu see aasta meie rahva, kogu ajaloolise Venemaa rahvaste ja kõigi rahvaste jaoks 

rahulik ja õnnelik. Aidaku Petlemmas sündinud Jeesuslaps leida lootus, mis võidab 

ära hirmu ning läbi usu lasku meil tunda inimeste elu muutva jumaliku armastuse 

väge. Aamen. 
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