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Maskvos ir visos Rusios Patriarcho Kirilo 

Kalėdinis sveikinimas 

Vyskupams, kunigams, diakonams,  

vienuoliams, vienuolėms ir visiems ištikimiems  

Rusios Ortodoksų Bažnyčios vaikams 

 

 

Mylimi Viešpatyje vyskupai,  

garbingieji kunigai ir diakonai,  

Dievo mylimi vienuoliai, vienuolės, 

brangūs broliai ir seserys!  

 

 

Nuoširdžiai sveikinu visus jus su didžia Kristaus Gimimo švente: mūsų 

Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Gimimu kūnu iš Šventosios Dvasios ir 

Skaisčiausiosios Mergelės Marijos. Dabar mes kviečiame visus žmones kartu su 

Bažnyčia pašlovinti Kūrėją ir Sutverėją šiais žodžiais: „Giedokite Viešpačiui visa 

žemė“ (1-os Kalėdinio kanono giesmės irmas). 

Gerasis Dievas, mylintis savo kūriniją, siunčia Viengimį Sūnų – ilgai lauktą 

Mesiją, kad Jis atliktų mūsų išgelbėjimo darbą. Dievo Sūnus, esantis Tėvo  

prieglobstyje (Jn 1,18), tampa Žmogaus Sūnumi ir ateina į mūsų pasaulį, kad Savo 

krauju išvaduotų mus iš nuodėmės ir kad mirties geluonis daugiau nebegąsdintų 

žmogaus.   

Žinome, jog pagarbinę Kristų, Išminčiai atnešė Jam dovanas. Kokią dovaną 

galime mes atnešti Dieviškajam Mokytojui? Tą, kurios Jis pats mūsų prašo: „Mano 

vaike, duok man savo širdį, testebi tavo akys mano kelius“ (Pat 23, 26). Ką reiškia 

atiduoti širdį? Širdis – tai gyvenimo simbolis. Jeigu ji nustoja plakti, žmogus miršta. 

Atiduoti širdį Dievui – reiškia paskirti Jam savo gyvenimą. Šis pasišventimas 

nereikalauja iš mūsų atsisakyti visko ką mes turime. Mes kviečiami pašalinti iš širdies 

tik tai, kas kliudo joje Dievo buvimui. Kuomet visos mintys užimtos tik savuoju „aš“, 

kuomet širdyje nėra vietos artimui, tuomet ir Viešpačiui nėra joje vietos. Artimojo 

buvimas širdyje, visų pirma, priklauso nuo mūsų gebėjimo išgyventi kito skausmą ir 

atsiliepti į jį gailestingumo darbais. 

Viešpats iš mūsų reikalauja stebėti Jo kelius. Stebėti Dievo kelius – reiškia 

matyti Dievo buvimą savo gyvenime ir žmonijos istorijoje: matyti tiek dieviškosios 

meilės, tiek ir teisingojo Jo rūstumo pasireiškimą. 

Praeiti metai mūsų tautos istorijoje buvo pripildyti tragiškų XX amžiaus įvykių 

ir prasidėjusio tikėjimo persekiojimo prisiminimais. Mes prisiminėme naujųjų 

kankinių ir tikėjimo išpažinėjų, tvirtai paliudijusių savo ištikimybę Kristui,  
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žygdarbius. Bet net ir šiuo pavojingu šaliai laiku Viešpats parodė savo gailestingumą: 

po priverstinės dviejų šimtų metų pertraukos, buvo atstatytas Patriarchatas Rusios 

žemėje ir Bažnyčia, šventojo ganytojo Tichono, išrinkto Patriarchu, asmenyje, įgijo 

išmintingą ir drąsų ganytoją, kurio nepaliaujamų maldų prieš Aukščiausiojo Kūrėjo 

sostą dėka, Bažnyčia ir tauta sugebėjo pereiti per išbandymų liepsnas. 

Dabar mes išgyvename ypatingą laiką: skausmas nepasitraukė iš pasaulio, 

kadieną mes girdime apie karus ir karų gandus (Mt 24, 6). Bet kiek gi Dievo meilės 

išsilieja ant žmonių giminės! Pasaulis egzistuoja nepaisant blogio jėgų, o žmogiškoji 

meilė, šeimos vertybės – nepaisant neįtikėtinų pastangų galutinai jas sunaikinti, 

išniekinti ir iškreipti. Tikėjimas Dievu gyvas daugelio žmonių širdyse. O mūsų 

Bažnyčia, nepaisant netolimoje praeityje buvusių persekiojimo dešimtmečių ir 

dabartyje paleistų jos griovimo mechanizmų, buvo, išlieka ir visada bus susitikimo su 

Kristumi vieta. 

Tikime, kad perėjusios per šiuolaikinius išbandymus istorinės Rusios tautos 

išsaugos ir atnaujins savo dvasinę vienybę, taps materialiai klestinčiomis ir socialiai 

sėkmingomis. 

Kristaus Gimimas yra centrinis žmonijos istorijos įvykis. Žmonės visada ieškojo 

Dievo, bet visoje mums prieinamoje pilnatvėje Kūrėjas žmogaus giminei apreiškė Save 

– Triasmenį Dievą – tik per Viengimio Sūnaus įsikūnijimą. Jis ateina į nuodėmingą 

žemę, kad padarytų žmones vertus Dangiškojo Tėvo malonės ir padėtų tvirtus ramybės 

pamatus, laiduodamas: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę“ (Jn 14, 

27).    

Tebūna šie metai mūsų tautai, istorinės Rusios tautoms ir visoms žemės tautoms 

taikūs ir sėkmingi. Lai Betliejuje gimęs Dieviškasis Kūdikis padeda mums atrasti viltį, 

nugalinčią baimę, ir per tikėjimą pajausti Dievo meilės jėgą, perkeičiančią žmogaus 

gyvenimą. 

Amen. 
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