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Kungā mīļotie 

augstisvētītie virsgani, 

visgodājamie draudžu gani un diakoni, 

Dievu mīlošie inoki un inokiņas, 

dārgie brāļi un māsas! 

 

 

 Šajā godātajā un svētajā dienā, kad visa redzamā un neredzamā pasaule 

(skat. Pashas kanonu) slavina dzīvības Sācēju un nāves Uzvarētāju, sirsnīgi 

sveicu visus jūs ar Pashas sveicienu: 

 

KRISTUS AUGŠĀMCĒLIES! 

 

 Gadu no gada uzvaroši skan labā vēsts par Augšāmcelšanos, mudinot mūs 

slavēt Dievu un Pestītāju, kurš nāvi ar nāvi uzvarējis un darījis mūs par nākamās 

mūžīgās dzīves līdzdalībniekiem. 

 Svinot šos svētku svētkus un svinību svinības, mēs ar īpašām garīgām jūtām 

atceramies pasaules Pestītāja izpirkuma upura varoņdarbu, Viņa krusta ciešanas 

un gaišo Augšāmcelšanos. Pasha – tā nav kaut kāda skaista leģenda, teorētiska 

teoloģija vai nodevas senā pagātnē iedibinātai tautas tradīcijai. Pasha ir 

kristietības kodols un pati būtība. Tā ir uzvara, kuru mums dāvājis Dievs.  

 Kopš apustuļu laikiem līdz pat šodienai Baznīca vēstī par Kristus 

Augšāmcelšanos kā par lielāko brīnumu cilvēces vēsturē. Tā runā par šo brīnumu 

ne tikai kā par faktu Evaņģēlijā, bet – kas ir īpaši būtiski – kā par liktenīgu 

notikumu visiem, kuri pieņēmuši augšāmcelšanās vēstījumu. Šiem svētkiem ir 

vistiešākais sakars ar ikvienu no mums, jo Kristus Augšāmcelšanās, Kunga 

paveiktais kritušās pasaules izpirkums – tas ir pats lielākais prieks, kuru var izjust 

cilvēks. Lai cik sarežģīta būtu mūsu dzīve, kādas sadzīves vētras mūs neskartu, lai 

kādas ciešanas no ļaudīm un apkārtējās pasaules nepilnības mēs neciestu, - tas 

viss nav nekas, salīdzinājumā ar to garīgo prieku, ar to cerību uz mūžīgo 

pestīšanu, kuru mums dāvā Dievs. 

 Pēc apustuļa Pāvila vārdiem, Viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no 

miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos (skat. 

Rom. 8, 11).  

 Gaišajā Kristus Augšāmcelšanās dienā miljoniem ticīgo sirdis piepildās ar 

pateicību Radītājam, un mūsu zemes esība iegūst savu patieso būtību. Kristus 

Pasha ir dzīves lielākās svinības, uzvaras pār nāvi svinības, kas nes mīlestību, 

mieru un garīgu apskaidrošanos. 

 Svinot Kristus Augšāmcelšanos, mēs katru reizi it kā atklājam jaunu 

periodu savā dzīvē, jo Augšāmcēlies Kungs atjauno cilvēcisko būtību, stiprina 

pārbaudījumos, dāvā spēkus labu darbu veikšanai. 

 Pashas vēsts, kas izmainīja visu pasaules vēstures nākamo gaitu, mudina 

mūs uz tikumisku apskaidrošanos un garīgu atjaunošanos, kuras tik 
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nepieciešamas mūsdienu sabiedrībā. Tā atgādina visiem ļaudīm par kristietības 

pirmsākumiem, kā arī par gaidāmo mūžīgo Valstību, kurā „Dievs būs viss iekš 

visa” (1 Kor. 15, 28).  

 Gaišajās Kristus Augšāmcelšanās svētku dienās mēs esam aicināti dalīties 

mūsu priekā ar saviem radiniekiem un tuviniekiem, izrādīt darbīgu mīlestību un 

žēlsirdību. Tāda ir gadsimtos svētītā tradīcija, kurai sekojot, mēs liecinām par 

savu līdzdalību Kristus mantojumam un ticībai tam, ka Kungs patiesi 

augšāmcēlies. 

 Šodien, tāpat kā agrāk, Krievzemes Pareizticīgā Baznīca pašaizliedzīgi veic 

savu pestījošo misiju, nerimtīgi vēstot Dieva patiesību, nostiprinot evaņģēlisko 

likumu nepārejošo nozīmīgumu, aicinot uz mieru un saskaņu, kalpojot tautu 

garīgajai vienotībai, kuras dzīvo Maskavas Patriarhāta  garīgās atbildības valstīs. 

 Mūsu īpašā lūgšana šodien – par Krievijas un Ukrainas tautām, par to, lai 

iestātos miers asins un gara brāļu un māsu prātos un sirdīs, lai atjaunotos zaudētie 

sakari un tik nepieciešamā sadarbība.  

 Vēstot Dieva mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu (skat. Ef. 3, 

19), kristietība apvieno ļaudis, pārvarot nacionālās, kultūras un valstiskās robežas, 

jo Kristus gaisma apgaismo visus (skat. Jņ. 1, 9).  

 Augšāmcēlies Kungs lai visiem mums dāvā noderīgi dvēselei turpināt 

zemes ceļu, atceroties par augsto kristīgo atbildību un aicinājumu radīt sevī un 

apkārtējos ciešu ticību, patiesu mīlestību un nesatricināmu cerību. Lai šo svētku 

prieks stiprina un iedvesmo mūs labu darbu veikšanai, dāvā mums vīrišķību un 

spēkus bangojošās dzīves jūras vidū saglabāt izturību un mieru, stāvēt pretī 

maldiem un kārdinājumiem, pārvarēt, pēc sirdsskaidrā Radoņežas Sergija 

vārdiem,  šīs pasaules naidu un nesaskaņas. 

 No Dzīvinesošā kapa atspīdējusī Kristus slavas gaisma lai ir ar mums un 

apmirdz mūsu sirdis, sniedzoties pār tuviem un tāliem, pār visiem, kuriem būs 

vajadzīga mūsu uzmanība un atbalsts.  

 Sveicot visus jūs diženajos Svētās Pashas svētkos, lūgšanās vēlu dāsnas 

garīgās dāvanas, miesas spēku un svētīgu palīdzību no augšienes uzvarošajā gaitā, 

sekojot Kristum. Āmen.  
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