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Sist Viņu krustā ! 
(Mateja 27;22)

Viņš ir augšāmcēlies, Viņš nav šeit... 
(Marka 16;6)

Divas vēstis

Klusajā  nedēļā,  Lieldienās  mēs  dzirdam  divas
vēstis. Pirmā nāk no zemes to pavēsta grēcīgie cilvēki. Tā
ir pilna ienaida, dusmu, ļaunuma, tā pasludina nāvi- sist
Viņu krustā! Grēka cilvēks vienmēr ir gribējis brīvību no
Dieva.  Gan  filozofi,  gan  franču  komunāri,  gan  viņu
epigoņi  padomju savienībā  ir  pasludinājuši  Dieva  nāvi.
Bet tā visa bija tikai rotaļāšanās ar vārdiem. 

Bet Jeruzālemes iedzīvotāji to pasludināja burtiski,
fiziski  uzbrūkot  Dievam, un Viņu nogalinot.  Tie  nebija
kādi bandīti, teroristi, komunisti vai ļauni fašisti, tie bija
sava ikdienā jauki, mīļi, kulturāli ļaudis. Tajā dienā viņi
pārstāvēja visu grēcīgo cilvēci. Kādu brīvību tad cilvēki
varētu iegūt atbrīvojoties no Dieva? Brīvību smakt grēka
važās  un  mocīties  velna  un  elles  valstībā.  Grēka
aizmiglots skats to nesaprot un Lielajā Piektdienā tas tiek



piepildīts.
Otra vēsts nāk no Debesīm no Dieva, to atnes svēts

eņģelis. Tā ir pilna prieka un mīlestības, tā nes mieru un
izlīgumu. Tā pasludina uzvaru pār lielāko ienaidnieku –
nāvi, atbrīvošanu no grēka važām un elles varas. Ne velti
šo  vēsti  tāpat  kā  Kristus  dzimšanas  vēsti  atnes  svētie
Debesu eņģeļi. Cik atšķirīgi ir šie dievkalpojumi Lielajā
Piektdienā un Lieldienu rītā,  cik atšķirīgas ir šīs vēstis,
cik atšķirīgi vēsts nesēji.

Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, nereti arī mēs
tā  daram meklējam Pestītāju pie  filozofiem,  kultūrā  un
cilvēcībā, bet Viņa tur nav, nemeklējiet Viņu pasaulē un
pasaulīgumā, Viņa tur nav. Viņš ir augšāmcēlies, un mūs
augšāmceļ līdz ar sevi kristībā, Svētaja Vakarēdienā, savā
baznīcā  un  dievkalpojumā.  Kristus  ir  augšāmcēlies
alleluja! Viņš patiesi augšāmcēlies alleluja!

Māc. K. Puķītis

 ~Lozungs~

 Kristus nomira un tapa dzīvs, lai valdītu
pār dzīviem un mirušiem. 

(Romiešiem 14;9)  

~Lūgšana~

   Kungs Jēzu, mūsu augšāmceltais Pestītāj! Mēs
Tev pateicamies par šo vēsti, ka Tu esi pārspējis

mūsu lielos ienaidniekus – grēku, pasauli un
nāvi, palīdzi mums dzīvot šai ticībā, lai arī mēs
varētu būt starp tiem, kuri tiek pestīti mūžībā.

Āmen.

 ~Informācija~

Dievkalpojumi Klusajā nedēļā un Lieldienās:

2.04 plkst. 10:00 Palmarum, pūpolu svētdiena
6.04 plkst. 18:00 Viridium, Zaļā Ceturdiena
7.04 plkst. 10:00 Pasha, Lielā Piektdiena
9.04 plkst. 10:00 Kristus augšāmcelšanās, 
Lieldienas        


