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Maskavas un visas Krievzemes Patriarha KIRILA 
Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums 

virsganiem, draudžu ganiem, diakoniem, mūku kārtai 
un visiem uzticamajiem Krievzemes Pareizticīgās Baznīcas bērniem 

 
Kungā mīļotie virsgani,  

godātie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, 
dārgie brāļi un māsas! 

 
 

No sirds sveicu visus jūs diženajos Kristus Piedzimšanas svētkos: mūsu Kunga 
un Pestītāja Jēzus Kristus miesā piedzimšanas svētkos no Svētā Gara un Visšķīstās 
Jaunavas Marijas. Šodien mēs aicinām visus ļaudis kopā ar Baznīcu slavēt Radītāju 
un Dzīvības Devēju ar vārdiem: «Dziediet Kungam visa zeme» (Kristus Piedzimšanas 
kanona 1. dziesmas irmoss). 

Savu radīto mīlošais Vislabais Dievs sūta Vienpiedzimušo Dēlu – ilgi gaidīto 
Mesiju, lai Viņš paveiktu mūsu pestīšanas darbu. Dieva Dēls, kas ir pie Tēva krūts 
(Jņ. 1, 18), kļūst par Cilvēka Dēlu un atnāk mūsu pasaulē, lai ar Savām asinīm 
atbrīvotu mūs no grēka, un lai nāves dzelonis vairs nebiedētu cilvēku. 

Mēs zinām, ka gudrie, kuri paklanījās Kristum, atnesa Viņam dāvanas. Kādu 
gan dāvanu mēs varam atnest Dievišķajam Skolotājam? To, par kuru Viņš Pats mums 
lūdz: «Dod man savu sirdi, mans dēls, un lai mani ceļi tavām acīm labi patīk» 
(Sālam. pamāc. 23, 26). Ko nozīmē atdot sirdi? Sirds – tā ir dzīvības simbols. Atdot 
sirdi Dievam – tas nozīmē veltīt Viņam savu dzīvi. Šī veltīšana neprasa no mums 
atteikties no visa, kas mums ir. Mēs esam aicināti tikai izmest no sirds to, kas traucē 
Dieva klātbūtnei tajā. Kad visas domas aizņemtas tikai ar personīgo «es», kad sirdī 
nav vietas tuvākajam, tad arī Kungam nav vietas tajā. Tuvākā klātbūtne mūsu sirdī 
atkarīga pirmkārt jau no mūsu spējas pārdzīvot cita cilvēka sāpes un atsaukties uz tām 
ar žēlsirdības darbiem.  

Kungs prasa no mums vērot Viņa ceļus. Vērot Dieva ceļus – tas nozīmē 
saskatīt Dievišķā klātbūtni savā dzīvē un cilvēciskajā vēsturē: saskatīt gan Dievišķās 
mīlestības izpausmi, gan arī Viņa taisnīgās dusmas.  

Aizvadītais gads mūsu tautas dzīvē bija piepildīts ar atmiņām par XX gadsimta 
traģiskajiem notikumiem un uzsāktajām ticības vajāšanām. Mēs atcerējāmies 
jaunmocekļu un apliecinātāju varoņdarbu, kuri nesatricināmi apliecināja savu 
uzticību Kristum. Bet pat šajā valstij tik draudīgajā laikā Kungs mums parādīja Savu 
žēlastību: pēc piespiedu divsimt gadus ilga pārtraukuma Krievzemē tika atjaunota 
Patriarha vara, un Baznīca smago pārbaudījumu laikā svētītāja Tihona personā, kurš 
tika izvēlēts par tās Vadītāju, ieguva gudru un vīrišķīgu ganu, kura kvēlo lūgšanu 
Visaugstākā Radītāja troņa priekšā mūsu Baznīca un tauta spēja veikt ceļu cauri 
pārbaudījumu kalvei.  

Šodien mēs pārdzīvojam īpašu periodu: ciešanas nav pametušas pasauli, ik 
dienas mēs dzirdam par kariem un karu daudzināšanu (Mt. 24, 6). Bet cik gan daudz 
Dieva mīlestības izlīst pār cilvēku dzimtu! Pasaule pastāv par spīti ļaunajiem 
spēkiem, bet cilvēciskā mīlestība, ģimenes vērtības – par spīti neticamajiem 
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centieniem tās pilnībā izpostīt, apgānīt un izkropļot. Lielākajai daļai cilvēku sirdīs 
joprojām dzīva ticība Dievam. Bet mūsu Baznīca, neskatoties uz desmitiem vajāšanu 
gadiem nesenajā pagātnē un tās autoritātes sagraušanas palaistajiem mehānismiem 
mūsdienās, bija, paliek un vienmēr būs tikšanās vieta ar Kristu.  

Ticam, ka izejot cauri šābrīža pārbaudījumiem, vēsturiskās Krievzemes tautas 
saglabās un atjaunos savu garīgo vienotību, kļūs materiāli plaukstošas un sociāli 
labklājīgas.  

Kristus Piedzimšana ir centrālais notikums cilvēces vēsturē. Cilvēki vienmēr 
meklējuši Dievu, bet visā mums iespējamā pilnībā Radītājs atklāja Sevi – Trīsvienīgo 
Dievu – cilvēku dzimtai tikai caur Vienpiedzimušā Dēla iemiesošanos. Viņš ierodas 
uz grēcīgās zemes, lai darītu cilvēkus Debesu Tēva labās gribas cienīgus un liktu 
stingru pasaules pamatu, novēlot: «Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu» 
(Jņ. 14, 27). 

Lai šis gads mūsu tautai, vēsturiskās Krievzemes tautām un visām zemes 
tautām būtu miera un labklājības gads. Lai Bētlemē dzimušais Dievbērns palīdz 
mums iegūt cerību, kas uzvar bailes, un caur ticību izjust Dievišķās mīlestības spēku, 
kas pārveido cilvēka dzīvi.   

Āmen.  
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