Maskvos ir Visos Rusiõs Patriarcho KIRILO
KALĖDINIS LAIŠKAS
vyskupams, kunigams, diakonams, vienuoliams
ir visiems ištikimiesiems Rusiõs Ortodoksų Bažnyčios vaikams
Mylimieji Viešpatyje vyskupai, garbingieji kunigai ir diakonai, pamaldieji
vienuoliai ir vienuolės, brangūs broliai ir seserys!
Nuoširdžiai sveikinu jus su didžiąja Kristaus Gimimo švente – šv. Kalėdomis.
Šią šviesą naktį džiaugiasi visa kūrinija, nes priartėja ir ateina šiandien Viešpats, tautų
viltis ir pasaulio išganymas (šv. Kalėdų prieššventinės naktinės kanonas). Po to, kai buvo išvaryti
iš Rojaus ir prarado ryšį su Savo Kūrėju, žmonės ilgus amžius laukė Išganytojo. Laukė pamiršę,
kaip yra gera kiekvieną dieną būti Dievo artume ir girdėti šalia Jo balsą, turėti galimybę kreiptis į
Jį – ir iškart gauti atsakymą; žinoti, kad tu visiškai saugus, nes Viešpats yra šalia.
Būtent šio saugumo, užtikrintumo ir ramybės jausmo mums stinga šiandien, kai pražūtinga
liga vis dar koreguoja mūsų gyvenimus, kai sunku kažką prognozuoti bei kurti planus, kai
neužtikrintumas dėl rytojaus vis kelia įtampą bei nerimą. Bet šiomis neįprastomis sąlygomis mes
ypatingai pajutome žmogaus būties trapumą ir suvokėme, kad kiekvieną dieną turime vertinti kaip
didžiausią turtą. Supratome, kokia sunki našta yra priverstinė vienatvė ir kaip svarbu turėti
galimybę reguliariai bendrauti su giminaičiais bei artimaisias.
Dabar, žvelgdami į ėdžiose gulintį Kūdikėlį Jėzų, į Jo Skaisčiausiąją Motiną bei teisųjį
sužadėtinį Juozapą, suprantame, kad tik meilė Dievui ir žmonėms gali mus palaikyti įvairiuose
išbandymuose, iš mūsų širdžių išvyti baimę, suteikti jėgų daryti gerus darbus.
Juk Švenčiausioji Dievo Gimdytoja vieną svarbiausių savo gyvenimo akimirkų buvo
apsupta sunkumų – svetimame mieste, dykumingoje vietoje, oloje, kurioje laikomi gyvuliai.
Tačiau skurdi ola jai tapo gražiausiais rūmais (prieššventinis troparas), nes Jos širdis buvo kupina
meilės Sūnui ir Dievui. Ši meilė keitė viską, kas ją supo, todėl Skaisčiausioji Mergelė nepastebėjo

nei nepatogumų, nei olos dìdžio skurdo. Dėkingumas Kurėjui ir švelnumas naujagimiui Kūdikiui
leido Jai sunkumus laikyti nieku ir matyti išmintingąjį Dievo planą tuose įvykiuose, kuriuos siuntė
jai Viešpats. O kaip tai skiriasi nuo mūsų požiūrio į Dievo siunčiamus išbandymus, kai,
pavyzdžiui, izoliacijos metu daug kas netgi gimtuosius namus laikė kalėjimu, puldavo į neviltį ir
visur matė tamsą!
Šiandien, kai dvasiškai stovime šalia Išganytojo ėdžių, kur šalia savo Kūrėjo susitelkė visa
kūrinija: ir žmonės, ir gyvūnai, ir angelai, Švenčiausiosios Trisáulės Aušros tarnai (5 tono kanonas
penktadienio rytą) pajauskime, kad esame apgaubti Dievo meilės ir suvienyti Kristuje.
Nusimeskime nuo savo sielos baimės ir nepasitikėjimo pančius, nerimą ir neviltį, išgirskime balsą
Dievo Sūnaus, Kuris ateina į nuodėmingąjį pasaulį ir kviečia pas Save visus vargstančius ir
prislėgtuosius, žadėdamas jiems atgaivą (Mt 11, 28). Jis ateina – ir moko mus gyventi taip, kad
prarasta Rojaus palaima iš naujo taptų mūsų tikrove, netgi daugiau, – kad žmogus galėtų
nesuprantamu, slėpiningu būdu susijungti su Viešpačiu.
Žemėje gimęs Dangaus Karalius (šventės stichira) jau nuveikė viską dėl mūsų išganymo.
Mums lieka tik priimti Jo meilę ir atsakyti į ją savo darbais – gyventi pagal įsakymus, daryti
gailestingumo darbus, turėti tvirtą tikėjimą ir troškimą būti su Dievu, ryžtis ne tik priimti iš Jo
tėviškų rankų gausias malones, bet ir tvirtai viliantis bei pasitikint Juo įveikti įvairius sunkumus.
Mano brangieji! Vėl ir vėl sveikinu jus su Kristaus Gimimu. „Nė vienas nėra atskirtas nuo
dalyvavimo šiame džiaugsme, – liudija šv. Leonas Didysis. – Džiugesio priežastis yra viena ir
visiems bendra. [...] Tegu šokinėja iš džiaugsmo šventasis, nes jis prisiartino prie dangaus atlygio.
Tedžiūgauja nusidėjėlis, nes yra kviečiamas priimti atleidimą“ (I-oji homilija apie Viešpaties
gimimą). Viešpats tesiunčia jums visiems sielos ir kūno sveikatos, nesibaigiantį džiaugsmą ir
dvasios budrumo. Tegu palaiko jus jūsų darbuose ir tolesnėje išganymo kelionėje. Amen.
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