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Bīskapa vēstījums Klusās nedēļas un Lieldienu laikā 

 

 

Mīļie brāļi un māsas Kristū! 

 

Mēs katrs esam kā pilsēta, kurā Jēzus grib ienākt un uzņemties vadību. Jēzus iejāšana 

Jeruzalemē pārnestā nozīmē arī norāda uz to, ka Viņš grib ienākt mūsos un darboties mūsos. Jēzus 

iejāja uz ēzeļa, viņš nenāca uz liela stipra zirga ar karapulku, bet miermīlīgs. Viņš negrib 

ielauzties, Jēzus gaida, lai mēs Viņu sveicinām un brīvprātīgi atveram mūsu sirds durvis Viņam. 

Viņš nenāk, lai mūs izmantotu, bet - lai palīdzētu. 

 

Klusās nedēļas notikumi norāda uz to, ko Jēzus grib darīt mūsos. 

 

Jēzus izdzen tirgotājus no tempļa 

Jēzus, ienācis Jeruzalemē, dodas uz templi un: “izdzina laukā visus, kas Templī pārdeva un 

pirka, apgāza naudas mijēju galdus un baložu pārdevēju solus un saka tiem: "Ir rakstīts: Manam 

namam jābūt lūgšanas namam, - bet jūs to padarāt par slepkavu bedri.” /Mt 21:12-13/ Viņš sāk 

iztīrīt to, kas ir ieņēmis Dieva vietu jeb traucē tuvākām attiecībām ar Dievu.  

Apustulis Pāvils saka, ka mūsu ķermenis ir Svētā Gara templis. Dieva nodoms ir, lai arī ar 

savu ķermeni godinām Dievu. Tāpēc nedrīkstam ar to tirgoties, pārdot citam mērķim, jo mūsu 

ķermenis ir domāts Dievam un pieder Viņam! Kā templis, tā arī mūsu ķermenis nepilda savu 

funkciju, ja nenotiek lūgšana. 

 

Jēzus dziedina 
Nākošā lieta, ko Jēzus dara iejājis Jeruzalemē - Viņš dziedina. Lasījuma turpinājumā mēs 

varam lasīt: “Un akli un tizli nāca pie Viņa Templī, un Viņš dziedināja tos.” /Mt 21:14/ Mūsos 

daudz kas ir ievainots. Arī mūsu redze, mūsu skatījums uz lietām, uz mums pašiem un uz Dievu un 

Kristu ir neskaidrs, ja ne akls. Mūsu vienaldzību garīgās un mūžīgās lietās var salīdzināt ar 

tizlumu, ar mūsu nedarbiem. Bet Jēzus to visu var dziedināt, lai mēs ieraudzītu Dieva mīlestību uz 

mums caur Viņu. Jēzus var arī dziedināt mūs uz darbošanos Dieva valstības lietās. 

 

Jēzus māca templī 

Pēc tam, kad Jēzus ir izdzinis no tempļa to, kas ir ieņēmis Dieva vietu un dziedinājis to, kas 

ir ievainots, Viņš pilda templi ar savu mācīšanu. Evaņģēlists Matejs apraksta Jēzus mācīšanu 

templī, šīs četras dienas no iejāšanas Jeruzalemē līdz Svētā Vakarēdiena iestādīšanai, piecās 

nodaļās. 

Līdzīgi Jēzus vēlas pēc iztīrīšanas un dziedināšanas mūs pildīt un stiprināt ar savu mācību, 

lai mēs uz to visu atsaucamies ar lūgšanu un sekošanu. “Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un 

Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu.” /Jņ 14:23/ 

 

Zaļā ceturtdiena –  

Jēzus iedibina Svēto Vakarēdienu 

Pashā mielasta sakarā, kurā Jēzus iestāda Svēto Vakarēdienu, Viņš saka: “Es esmu ļoti 

ilgojies šo Pashā jēru ar jums ēst, pirms Es ciešu.” Arī šodien Jēzus ilgojas dot sevi mums un 

ienākt mūsos, kad mēs svinam Svēto Vakarēdienu. Jāņa atklāsmes grāmatā Jēzus saka: “Redzi, Es 

stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un 

turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” /Atkl 3:20/ 

 



 

 

Lielā piektdiena –  

Jēzus tiek notiesāts mūsu vietā 

Tieši Jeruzalemē Jēzu notiesā - vispirms savas tautas garīgie vadītāji, pēc tam okupācijas 

varas pārstāvji. Tas, ka Jēzus, kurš tik daudziem bija palīdzējis un dziedinājis, nevainīgi tika 

notiesāts, norāda arī uz to, ka tā bija mūsu vaina, ko Viņš uzņēmās. 

 

Jēzus Jeruzalemes pilsētā uzņem cilvēku ļaunumu uz sevi un nes to ārpus pilsētas mūriem 
Pēc notiesāšanas Jēzu sita un Viņam tika darīts pāri. Viņš vislielākā mērā uz savas ādas 

piedzīvoja tautas necieņu un ļaunumu. Bet Jēzus pazemīgā izturēšanās parāda, ka Viņš brīvprātīgi 

ļauj tam notikt, lai burtiski uzņemtu šo ļaunumu uz savu ķermeni un nestu to ārpus pilsētas (ārpus 

mums). Tur, ārpus pilsētas, Viņš kopā ar mūsu ļaunumu pienaglojas pie krusta, lai mūs atbrīvotu 

no grēku soda, kas ir nāve. Vai Jēzus drīkst ienākt arī Tevī, uzņemt Tavus grēkus un ļaunumu, 

iznest tos no Tevis un pienaglot pie sava krusta? Caur to, ka Tu ietici, ka Jēzus nomira Tavu grēku 

dēļ, tas ar tevi notiek un caur kristību Tu esi līdzdalīgs tajā, ko Jēzus ir darījis Tavā labā. 
 

Lieldienas –  

Jēzus pēc augšāmcelšanās parādās saviem mācekļiem pilsētā 

Jēzus mācekļi pēc klusās nedēļas dramatiskajiem notikumiem paslēpās aiz aizslēgtām 

durvīm. Tomēr augšāmceltais Jēzus nāca pie savējiem pat caur slēgtām durvīm un parādījās 

viņiem. Viņš neparādījās visiem, bet tiem, kas Viņam bija sekojuši. Tie, kas atsaucas Jēzus 

aicinājumam sekot Viņam, arī mūsu laikmetā piedzīvo to, ka Viņš ir dzīvs un darbojas mūsu vidū 

arī šodien. 
 

Jēzus dod viņiem savu mieru 

Kad Jēzus, iejājis Jeruzalemē, pēc dažām dienām tiek notiesāts, uzņemas uz sevi cilvēku 

ļaunumu, kā īstais nevainīgais Dieva Jērs tiek iznests no pilsētas, pienaglojis mūsu grēkus kopā ar 

sevi pie krusta, pēc augšāmcelšanās Viņš atgriežas šajā pilsētā ar vārdiem “miers ar jums.” Līdz 

ar to Jeruzalemes burtiskā nozīme “miera mājoklis”  piepildījās! 

Tur, kur augšāmceltais Jēzus tiek uzņemts, tur ir miera mājoklis - Jeruzaleme. Jēzus saka 

arī mums šodien: “Miers ar jums!” /Jņ 20:19/ “Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; 

ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” /Jņ 14:27/ Tas miers, 

ko Jēzus dod, patiešām ir augstāks par visu saprašanu! 

 

Ja Jēzus drīkst Tevī izdarīt līdzīgu darbu, kā Viņš paveica Klusās nedēļas notikumos 

(Lieldienas ieskaitot) toreiz Jeruzalemē, tad Tu kļūsti par miera mājokli, par mazo Jeruzalemi.  

 

Tā Kunga miers, lai ir ar jums visiem! 

 

 

Jūsu bīskaps 

+ Hanss Martins Jensons 

 

Liepājā, 2017.gada 7.aprīlī 

 

 


