
Maskavas un visas Krievzemes Patriarha KIRILA 
Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums 

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

 
 

Augstisvētītie virsgani, 
godājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, 

dārgie brāļi un māsas! 
 

KRISTUS AUGŠĀMCĒLIES! 
 

Uzrunājot jūs ar šo dzīvi apliecinošo sveicienu, sirsnīgi sveicu jūs visus lielajos 
un pasauli glābjošajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos. Šajā teiktajā un svētajā dienā 
mēs piepildāmies ar tik lielu garīgu prieku un neizmērojamu pateicību Dievam, tik 
skaidri izjūtam Radītāja mīlestības spēku un dziļumu pret cilvēku, ka reizēm ir grūti: 
atrast citus vārdus, lai izteiktu mūsu jūtas, izņemot tos, ar kuriem mirrunesējas sievas bija 
devušās pie apustuļiem, lai viņiem paziņotu par brīnumaino notikumu, ka viņas bija 
redzējušas Kungu. 

Var tikai iedomāties, cik grūti Pestītāja mācekļiem bija noticēt notikušās 
Augšāmcelšanās realitātei. Jo vēl nesen viņi paši savām acīm bija redzējuši, kā spīdzina 
un sit viņu mīļoto Skolotāju. Vēl dzīvas ir atmiņas, kā Viņa mirušās un bezdvašas miesas 
tika guldītas kapā, un aukstā ala aizzīmogota ar smagu akmeni. Un, lūk, bēdas nomaina 
ticības apstiprinājums un dzīves triumfs, bet skumju asaras pārvēršas prieka asarās. 

Piedzīvotā reālās saskarsmes pieredze ar Augšāmcēlušos Kristu un nezūdošais 
Pashas prieks uzmundrināja un iedvesmoja apustuļus, kas gāja līdz pašai zemes malai, 
lai sludinātu grēku piedošanu un glābšanu, ko esam saņēmuši caur Kungu Jēzu, Kurš no 
kapa Uzcēlies. Nebaidīdamies no nelaimēm un nežēlīgām vajāšanām, ciezdami postu un 
bēdas, apustuļi bez mitas un pārdroši liecināja par Kristu – nāves Uzvarētāju. 

Un lūk jau divus tūkstošus gadu Baznīca dzīvo ar šo ziņu par Augšāmcelšanos un 
tiecas tai pievērst ikvienu cilvēku, kas pasaulē nāk (Jņ. 1, 9). Pashas gaismā tiešām viss 
izskatās citādi: izgaist bailes un bezizejas sajūta, ko radījušas bēdas, skumjas un sadzīves 
likstas. Pat šī brīža satraucošā laika sarežģītie apstākļi zaudē savu šausminošo asumu 
mums dāvātās mūžības perspektīvā. 

Lai liecinātu par Augšāmcēlušos Pestītāju, nav obligāti jāiet vai jābrauc kaut kur 
tālu, līdzīgi kā apustuļi, kuri izplatīja brīnišķīgo Augšāmcelšanās gaismu visā pasaulē. 
Mums apkārt ir daudz cilvēku, kuriem vajadzīgs dzīvs kristīgās ticības piemērs, kas 
darbojas mīlestībā (Gal. 5:6). Dievs neprasa no mums nepanesamus varoņdarbus. Viņš 
tikai lūdz mūs izrādīt mīlestību vienam pret otru, atcerēties, ka tādā veidā mēs izrādām 
mīlestību arī Viņam. Laipns smaids, uzmanība un iejūtība pret tiem, kas atrodas līdzās, 
laicīgi izteikti mierinājuma un atbalsta vārdi dažkārt var kļūt par vissvarīgākajiem 
darbiem, kurus mums ir iespēja veikt mūsu Kunga labā. 

Un šodien, kad pasauli plosa konflikti un pretrunas, bet daudzu cilvēku sirdīs 
mitinās ienaids, bailes un naidīgums, īpaši svarīgi neaizmirst par savu kristīgo aicinājumu 
un izrādīt pret tuviniekiem patiesu mīlestību, ar kuras palīdzību tiek dziedētas brūces, 



ko radījis ļaunums un nepatiesība. Mēs nedrīkstam pakļauties cilvēka dzimuma 
ienaidniekam, kurš cenšas sagraut svēto vienotību starp pareizticīgajiem kristiešiem. 
Dedzīgi lūdzos nāvi Uzvarējušajam Kungam Jēzum un aicinu arī jūs sirsnīgi lūgties 
Viņam, lai visi šķēršļi tiktu pārvarēti, iestātos pastāvīgs miers, bet rētas, kas daudzus šķir, 
tiktu dziedētas ar dievišķu žēlastību. 

Sveicot visus Pashas svētkos, sūtu pār jums visiem Augšāmcēlušos Kristus 
svētību un novēlu jums, mani dārgie, nerimstošu, gaišu Augšāmcelšanās prieku, kas 
stiprina mūs ticībā, cerībā un mīlestībā. Lai Dievs dod, ka šī gaisma mūsu sirdīs nekad 
neizdziest, lai tā vienmēr spīd pār pasauli (Mt. 5, 14). Bet mēs, nenogurstoši iesvētīti ar 
Dieva vārdu – Evaņģēlija lasīšanu – un līdzdalīgi Dievišķajai žēlastībai caur piedalīšanos 
Svētajos Baznīcas Sakramentos, pastāvīgi pieaugtu Kunga atziņā un stiprinātos Viņa 
baušļu izpildē, lai cilvēki, redzēdami mūsu labo darbu gaismu, pagodinātu mūsu Debesu 
Tēvu (Mt. 5, 16) un priecīgi kopā ar mums liecinātu, ka 
 

KRISTUS PATIESI AUGŠĀMCĒLIES! 
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