
 
 

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 gaišajos Kristus Piedzimšanas svētkos! 
Šodien debesu un zemes Baznīca priekā gavilē, priecājoties par mūsu Kunga un 

Pestītāja nākšanu pasaulē, dzied slavas dziesmas un pateicību Kungam par Viņa žēlastību 
un mīlestību pret visiem cilvēkiem. Ar dvēseles trīsām  mēs ieklausāmies dziedājuma 
vārdos: «Kristus piedzimst – slaviniet! Kristus no debesīm – sagaidiet!» (Kristus 
Piedzimšanas kanona irmoss). Godbijībā un cerībā uzlūkosim Betlēmes alu, kur pieticīgā 
silītē dus autiņos ietītais Dievbērns.  
 Šodien patiesi piepildījies «liels dievbijības noslēpums: Viņš ir skatīts miesā, 
taisnots Garā, parādījies eņģeļiem» (1. Tim. 3, 16). Nav iespējams ar prātu līdz galam 
izprast Dieva iemiesošanās notikumu. Nav iespējams pilnā mērā aptvert, ka Tas, Kurš ir 
dzīvības avots visam pastāvošajam, šodien top sildīts ar dzīvnieku elpu! Pasaules Radītājs 
Sevi pazemina, pieņemot radības veidolu! «Necenties izpētīt, kā tas notiek, - brīdina 
svētītājs Jānis Zeltamute, - kur Dievs grib, tur tiek uzvarēti dabas likumi. Viņš gribēja, 
spēja, nonāca un izglāba. Viss pakļaujas Dievam. Šodien dzimst Esošais, un Esošais kļūst 
par to, kas Viņš nebija. Būdams Dievs, Viņš top par cilvēku, bet nepārstāj būt Dievs» 
(Vēstījums mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšanas svētkos). 
 Svinot pasauli pestījošos Kristus Piedzimšanas svētkus, mēs pārdomājam šo svētku 
nepārejošo garīgo jēgu un izšķirošo nozīmīgumu visai cilvēcei. Un tas ir pareizi. Bet vēl ir 
svarīgi apzināties arī Dieva Iemiesošanās noslēpuma jēgu  attiecībā uz katru no mums 
personīgi, jo ne velti mēs lūgšanās vēršamies  pie Kunga,  saucot Viņu par savu Pestītāju.  
 Mēs no pieredzes zinām, ka cilvēks nav spējīgs pats uzvarēt ļaunumu sevī, lai cik 
izmisīgi viņš arī necenstos to darīt. Grēku, kas dziļi skāris dvēseli un sabojājis cilvēcisko 
dabu, nav iespējams uzvarēt ne ar kādām garīgajām praksēm un psiholoģiskajiem 
treniņiem. Tikai Dievs spēj izdziedināt un pilnībā atjaunot cilvēku pirmradītajā skaistumā. 
«Kālab gan mūsu Kungs ietērpās miesā?» – vaicā sirdsskaidrais Efrēms Sīrietis un atbild: 
«Tādēļ, lai pati miesa baudītu uzvaras prieku un lai piepildītos un iepazītu svētības 
dāvanas ..., lai cilvēki kā spārnos paceltos pie Viņa un Viņā Vienā atrastu mierinājumu» 
(Evaņģēlija skaidrojumi. 1. daļa). Kristus iemiesošanās atbrīvo no grēka verdzības un 
atver ceļu uz pestīšanu.  
 «Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā» (Jņ. 
12, 46), - liecina Kungs. Līdzīgi spožajai Betlēmes zvaigznei, kas atveda pie Dievbērna 
Jēzus austrumu gudros no tālām zemēm, mēs, kristieši, būdami patiesi gaismas dēli un 
meitas (Jņ. 12, 36), esam aicināti apgaismot šo zemi ar ticības gaismu (Mt. 5, 14), lai 
apkārtējie, redzot mūsu nelokāmību un vīrišķību, pacietību un garīgo cildenumu, 
augstsirdību un neliekulīgas mīlestības pret tuvākajiem piemēru, «pagodinātu Dievu 
piemeklēšanas dienā» (1. Pēt. 2, 12). 



 Šodien, kad pasaules tautas pārdzīvo smago jaunās slimības pārbaudījumu, kad 
cilvēku sirdis pārņēmušas bailes un trauksme par nākotni, mums ir īpaši svarīgi pastiprināt 
kopīgo un personisko lūgšanu, pienest Dievam divkāršotas pūles laba darīšanā. Daudziem 
mūsu brāļiem un māsām postošās sērgas dēļ šodien liegta iespēja apmeklēt dievnamus. 
Lūgsimies par viņiem Žēlsirdīgajam Radītājam, lai Viņš atjaunotu viņu garīgos un fiziskos 
spēkus, dāvātu slimojošajiem ātrāku dziedināšanu un sūtītu Savu palīdzību ārstiem un 
visiem medicīnas darbiniekiem, kuri pašaizliedzīgi cīnās par viņu veselību un dzīvībām.  
 Atcerēsimies, ka nekādas problēmas nav spējīgas salauzt cilvēka garu, ja viņš 
saglabā dzīvu ticību un it visā paļaujas uz Dievu. Tādēļ bez kurnēšanas pieņemsim arī mūs 
skārušos pārbaudījumus, jo, ja paļausimies uz Viņu, tas būs mums par svētību, jo ar mums 
ir Dievs (no Lielā pavakara dievkalpojuma kārtas), kā šajās Kristus Piedzimšanas svētku 
dienās dzied Kristus Baznīca. Lūgsimies, lai mūsu dzīves nabadzīgajā alā atmirdzētu 
nemirstīgā Dievišķīgā gaisma, lai arī mūsu satriektā un pazemīgā sirds, kā Betlēmes silīte, 
ar bijību uzņemtu pasaulē Atnākušo Pestītāju. 
  Dievam nav par šauru cilvēka sirdī, ja tā ir mīlestības piepildīta.  «Mīlestības 
vairotājs dzīvos kopā ar Enģeļiem  un valdīs kopā ar Kristu», – liecina sirdsskaidrais 
Efrēms Sīrietis (Sprediķis par tikumiem un netikumiem, 3). Lai gaišās svētku dienas 
mums kļūst par īpašu labo darbu veikšanas laiku. Izmantosim šo svētīgo iespēju un 
slavēsim Piedzimušo Jēzu Kristu, izrādot žēlsirdību pret tuvākajiem, sniedzot palīdzību 
tiem, kam tā nepieciešama, mierinot noskumušos un, varbūt, visupirms  tos, kuri cieš no 
koronavīrusa infekcijas vai tās sekām.  
 Lai Kungs apgaismo ar Savas apziņas gaismu pasaules tautas, lai svētī tās ar mieru 
un palīdz mums visiem apzināties kopējo atbildību par planētas tagadni un nākotni. Lai 
Piedzimušais Dievbērns sūta mīlestību un saskaņu mūsu ģimenēs, lai pasargā mūsu 
jaunatni un arī visus mūs no grēkiem un bīstamām kļūdām. Vēlreiz sirsnīgi sveicu jūs, 
mani dārgie, gaismu nesošajos Kristus Piedzimšanas svētkos un vēlu visiem stipru 
veselību, neizsīkstošu prieku un dāsnu palīdzību no Dieva – patiesās Gaismas, Kas 
apgaismo ikvienu cilvēku, kas nācis pasaulē (Jņ. 1, 9). Āmen.  
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