
 

 

 

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 lielajos un pasauli pestījošajos mūsu Kunga Jēzus 

Kristus Piedzimšanas svētkos. 

Šodien, tāpat kā Bētlemes gani pirms divtūkstoš gadiem, mēs ar prieku un 

aizkustinājumu uzklausām svinīgo eņģeļu vēstījumu: Gods Dievam augstībā, miers virs 

zemes un cilvēkiem labs prāts! (Lk. 2, 14). Dzirdot šos brīnumainos vārdus, mūsu sirdis 

gūst mierinājumu un piepildās ar pateicību Radītājam. Pats Kungs Visauzturētājs, 

varenais Dievs un mūžības Tēvs (Jes. 9, 5) nonāk pie mums un piedzimst pasaulē kā 

vienkāršs cilvēks. Piepildās ķēniņa–psalmu dziedoņa pravietojums, kurš Svētajā Garā 

vēstīja: žēlastība un uzticība lai sastopas, taisnība un miers lai skūpstās; uzticība dīgs 

no zemes, un taisnība raudzīsies no debesīm (Ps. 85, 11-12). Un lūk, piepildījies: Mums 

ir dzimis jauns Bērns – mums dots Dēls (Jes. 9, 5), lai katrs, kas uz Viņu tic, neietu bojā, 

bet dabūtu mūžīgo dzīvību (Jņ. 3, 16).  

Vēstures gaitā cilvēce nerimstoši meklējusi Dievu, skumstot pēc zaudētās 

saskarsmes ar savu Radītāju. Un, atbildot šīm pūlēm, atbildot uz debesīm paceltajām 

sirdīm un rokām, Kungs parādīja Savu mīlestību cilvēku dzimumam un Pats sniedza 

mums Savu pestījošo roku. Jēzū Kristū pēc daudziem tūkstošiem gadu visbeidzot satikās 

Dievs un cilvēks, un savienojās debesis ar zemi, un piepildījās Ādama dēlu un meitu 

garīgās ilgas.  

Kristus Piedzimšanas notikumā mums parādīts vienlaikus gan Noslēpums, gan 

Atklāsme, jo cilvēciskais saprāts nav spējīgs līdz galam izprast, kā Pasaules Radītājs un 

Veidotājs, Savā dabā Bezgalīgais Dievs nonāk mūsu grēka plosītajā pasaulē un parāda 

Sevi bezpalīdzīga Bērna veidā, Kurš piedzimis alā, kurā gani un lopi slēpās sliktos laika 

apstākļos. Slava, par kuru vēstī augstākie spēki, sludina austrumu gudrie un apliecina 

vienkāršie gani, daudzbalsīgi tiek pasludināta visās pasaules malās. Tas viss mums atklāj 

nesasniedzamās Dieva gudrības dziļumu, dara mūs līdzdalīgus noslēpumainajam 

Trijādības nodomam par cilvēka pestīšanu. 

Šodien mēs zinām: Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu 

Vienpiedzimušo Dēlu, lai pasaule caur Viņu tiktu glābta (Jņ. 3, 16-17). Un tagad mums, 

ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.  

Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi 

laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību, .. tādēļ ka cerība nepamet kaunā, jo mūsu 

sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots (Rom. 5, 1-2; 5). 

Nolieksimies bijībā pieticīgās silītes priekšā, kur guļ klusais un lēnprātīgais Bērns. 



Nolieksimies ar dievbijību un trīsām, jo šeit sākas Kunga Jēzus zemes krusta ceļš, šeit 

ielikts mūsu pestīšanas sākums. Nolieksimies un, slavinot Pirmsmūžīgā Tēva 

Piedzimušo Dēlu, baudīsim to neizsakāmo un par visu saprātu pārāko mieru, kas 

piepilda mūsu dvēseles. 

Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts! – atkal un atkal 

mēs līksmi atkārtojam kopā ar eņģeļu kori. Dieva mīlestība, parādīta Pestītāja 

Piedzimšanā, atnes ļaudīm patieso mieru. Šo mieru nevar sagraut sadzīves problēmas, 

sociāli satricinājumi, politiskas nesaskaņas un pat bruņoti konflikti, jo Kristus mierā 

noslēpumaini dzīvo tāds garīgs spēks, ka tas satriec ikvienas zemes ciešanas un draudus 

(svt. Ignātijs (Brjančaņinovs). Askētiskās pieredzes).  

Bet kā gan sasniegt mierpilnu dvēseles stāvokli? Kā iemantot šo diženo garīgo 

dāvanu? Svētie tēvi ir vienprātīgi: Kristus miera darbība cilvēkā ir svarīga pazīme viņa 

esībai Evaņģēlija likumos. Un augstākais no tiem – mūs pamāca apustulis Pāvils – pāri 

visam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Un tad, pēc apustuļa vārdiem, Kristus miers 

valdīs mūsu sirdīs, jo tam mēs esam aicināti (Kol. 3, 14-15).  

Kungs meklē cilvēku labo gribu – to, kuri sekos Viņa baušļiem, kas liecinās 

tuviem un tāliem par pestīšanu un paudīs Tā varenos darbus, Kas mūs ir aicinājis no 

tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā (1. Pēt. 2, 9).  

Būsim šī augstā aicinājuma cienīgi. Un tādēļ, visslavēto Kristus Piedzimšanu 

redzējuši, kas alā piepildījās, noliksim savas rūpes miera labad (Kristus Piedzimšanas 

akafista 8. kondaks), domās pacelsimies debesīs, slavējot visa Radītāju, dalīsimies mūsu 

priekā par Iemiesojušos Pestītāju ar apkārtējiem, ar tiem, kuriem nepieciešamas rūpes, 

kuri skumst vai atrodas spiedošos apstākļos. 

Kungs lai iedvesmo visus mūs smagajā kristīgās dzīves ceļā, lai arī turpmāk 

mūsos nostiprinās ticība, neizsīkst cerība un pieaug mīlestība; lai, ieejot gaišajā 

Piedzimšanas svētku priekā, mēs nelokāmi vēstītu pasaulei lielo dievbijības noslēpumu 

(1. Tim. 3, 16), nestu cilvēkiem mierinājumu un svētīto Kristus mieru. Āmen.  
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