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Maskavas un visas Krievzemes Patriarha KIRILA 

Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums 

virsganiem, draudžu ganiem, diakoniem, mūku kārtai 

un visiem uzticamajiem Krievzemes Pareizticīgās Baznīcas bērniem 

 

Augsti svētītie virsgani, 

godājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, 

dārgie brāļi un māsas! 

 

Šajā pashas prieka un brīnišķas gaismas  piepildītajā  izredzētajā un svētajā dienā  

no mutes mutē, no sirds uz sirdi  pāriet  dzīvību  apliecinošā  labā vēsts: 

 

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES! 

Ar šiem vārdiem mēs apliecinām nesatricināmu ticību Tam, Kura priekšā mēs 

stāvējām pie Krusta Lielajā piektdienā, Kuru apraudājām kopā ar mācekļiem un mirru-

nesējām sievām, lūdzoties Kristus Apbedīšanas Tēla priekšā. Tagad, kopā ar Eņģeļu 

Karapulkiem, paužot debesu un zemes Baznīcas vienotību, svinīgi pasludinām: “Šodien 

pasaulei pestīšana, jo Kristus ir augšāmcēlies kā Visvarenais.” (Pashas kanons, 

4. dziesmas irmoss). 

Kristus Pasha  ir visspilgtākais Dieva neizsmeļamās  gudrības un Radītāja bezgalīgās 

cilvēku mīlestības apliecinājums. Vēstures sākums, kā mēs zinām, bija garīgas traģēdijas 

aptumšots: pirmo cilvēku grēkā krišana noveda pie tā, ka Paradīzes durvis cilvēkiem tika 

slēgtas, bet ciešanas un nāve, kopš tā laika, ir cilvēka grēcīguma neizbēgamas sekas. Bet, 

pazaudējot saiti ar Dievu–Dzīvības avotu, cilvēki nepazaudēja Viņa labestību un mīlestību. 

Tai pašā laikā, kā raksta 14.gs. svētais Nikolajs Kavasila, “Dieva mīlestība bija 

neizmērojama, bet zīmes, kas to redzami apliecinātu, nebija” (Septiņi sprediķi par dzīvi 

Kristū. VI Sprediķis).  Mīlestība atklājas laba darīšanā savam tuvākajam un gatavībā 
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labprātīgi pārciest viņa dēļ grūtības, smagus apstākļus un pat ciešanas, un Pestītājs ar savu 

piemēru parāda gan vienu, gan otru. Ar Savu Iemiesošanos Viņš atjauno grēka sabojāto 

cilvēka dabu, bet ar Krusta Varoņdarbu atbrīvo mūs no ļaunuma varas. “Tā mēs esam 

ieguvuši dzīvību Kristū, – secina svētais Efrēms Sīrietis, – Kristus Miesu esam baudījuši 

koka augļu vietā…, ar viņa taisnajām asinīm esam nomazgāti no lāsta un cerībā uz 

augšāmcelšanos… dzīvojam Viņa dzīvībā.” (Evaņģēlija skaidrojums, 21).  

Pestītāja Augšāmcelšanās ir atvērusi cilvēcei Debesu Valstības vārtus un piepildījusi 

mūsu zemes dzīvi ar nepārejošu jēgu.  Tas Kungs ir dāvājis Sevi kā tikuma piemēru visiem, 

kas uz Viņu tic, un ieguvis neiznīcību, lai Viņa pēdās ietu arī visi glābjamie, kā par to 

raksta svētais Maksims Apliecinātājs (Ambigvas, 42). Tādēļ mums jau šeit uz zemes ir 

jāiemācās elpot mūžības gaisu, novelkot veco cilvēku un viņa darbus (Kol. 3,9), sakārtojot 

savu dzīvi saskaņā ar Evaņģēliju un piedaloties Svētās Baznīcas – Dieva dižo apsolījumu 

mantinieces – Sakramentos. Ticība uz Kristus Augšāmcelšanos apslāpē sadzīves vētras un 

ļauj pacelties pāri laicīgajai tukšrosībai, palīdz atvairīt grēka vilinājumus un pārvarēt 

dažnedažādas bailes. Atbildot uz  Dievišķo mīlestību,  mēs esam aicināti paust “mīlestību, 

kas nāk no skaidras sirds un labas apziņas, un neliekuļotas ticības (1.Tim.1,5). Atbildot uz 

Viņa žēlsirdību, esam aicināti būt žēlīgiem pret saviem līdzcilvēkiem. Atbildot uz Viņa 

gādību – rūpēties par sabiedriskās dzīves sakārtošanu saskaņā ar augstajiem Evaņģēlija 

ideāliem. 

Pārvarot nacionālās un valstiskās robežas, Kristus Augšāmcelšanās svētki garīgi 

apvieno miljoniem kristiešu dažādās zemēs. Šis daudzbalsīgais zemes koris kopā ar 

bezmiesīgo Debesu Spēku pulkiem dzied slavas dziesmas Kungam Jēzum, Kas par visiem 

izlējis Savas asinis un par dzīvību nesošu cenu izpircis pasauli (Oktoihs, 6. balss, 

sestdienas rīta stihira). 

Šī pateicība no gada uz gadu, no gadsimta uz gadsimtu, no tūkstošgades uz 

tūkstošgadi uzvaroši skan visā pasaulē – skan, neskatoties ne uz kādiem kārdinājumiem, 

grūtībām un pārbaudījumiem. Tā nepārtrūkst arī tagad, kad pasaule cieš no postošās sērgas. 
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Šajā sarežģītajā laikā ir īpaši svarīgi sniegt atbalstu tiem, kas ir slimi un vāji, kas 

skumst par tuvu cilvēku vai radinieku zaudējumu, kas ir palikuši bez iztikas līdzekļiem, 

kas nevar atnākt uz dievnamu. Savu iespēju robežās palīdzēsim cietējiem, nepaiesim 

vienaldzīgi garām tiem, kuriem nepieciešama  cilvēciska iejūtība, uzmanība un gādība. 

Pavisam nesen epidemioloģisko ierobežojumu dēļ daudzi no mums nevarēja 

apmeklēt dievkalpojumus. Mūsu iegūtā pieredze liecina, cik svarīgi ir novērtēt  un 

izmantot jebkuru iespēju piedalīties kopējā lūgšanā, dievkalpojumos un svētajos 

Noslēpumos, it īpaši – Dievišķajā Eiharistijā, Kas savieno mūs ar Kristu un savā starpā 

vienu ar otru. 

Mani dārgie, sirsnīgi sveicu jūs lielajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos, vēlu jums 

stipru veselību un Dzīvudarošā Jēzus neizsīkstošo labvēlību. Žēlīgais Kungs lai dara 

cienīgus mūs visus pilnīgāk ņemt dalību Viņā, Viņa Valstības nerietošajā dienā un priecīgi 

liecināt:  

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES! 

PATIESI KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES! 

 

 

 

 

 

MASKAVAS UN VISAS KRIEVZEMES PATRIARHS 

Kristus Pasha, 

2021. gads  
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