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Mīļie brāļi un māsas Kristū! 

 

"Dievs To Kungu ir uzmodinājis, un Viņš uzmodinās arī mūs ar Savu spēku." /1.Kor.6:14/ 

Ar šiem vārdiem vēlos jūs sveikt Lieldienās. Kad savos ikdienas Bībeles lasījumos, sekojot 

plānam, kas publicēti mūsu Baznīcas gadagrāmatā un mājas lapā, martā sākumā nonācu pie šī 

panta, uzreiz sapratu, ka šis būs mans šīgada Lieldienu sveiciens. "Dievs To Kungu ir 

uzmodinājis, un Viņš uzmodinās arī mūs ar Savu spēku." 

 

Pirmkārt, tas ir apliecinājums tam, ka Kristus ir augšāmcēlies:  

“Dievs To Kungu ir uzmodinājis.” Novēlu šajos svētkos piedzīvot Jēzus augšāmcelšanos tik 

reāli, lai nešaubītos par to, vai Viņš ir augšāmcēlies, vai ne. Lai tiešām varam teikt “Patiesi 

augšāmcēlies!” Tāpēc svinam šos svētkus, lai stiprinātu savu ticību uz Kristus 

augšāmcelšanos. Tas ir notikums, kas risinājies pirms 2000 gadiem. Vienlaikus tas ir 

notikums, kuru varam piedzīvot arī šodien, jo Viņš taču ir dzīvs! Un, dzīvs būdams, Viņš pats 

var pārliecināt katru par to, ka Viņš ir dzīvs un darbojas. 

 

Viņš ir uzvarējis nāvi, un arī mēs varam būt līdzdalīgi šajā uzvarā. Šī ir labā vēsts, un tā 

ir aktuāla mums visiem, jo visi esam mirstīgi un tuvinieka nāve skar ikvienu. Tāpēc nevaram 

teikt, ka Baznīcas vēsts ir vecmodīga, nav aktuāla un, ka tagad mums ir citi svarīgāki 

jautājumi. Mums ir ļoti labs pamatojums ticēt Kristus augšāmcelšanai, tie, kas bija klāt, ir 

snieguši liecības, apustuļi izgāja no Jeruzālemes un to sludināja, bija gatavi mirt par to, jo 

nešaubīgi zināja, ka ‘Viņš uzmodinās arī mūs ar Savu spēku’. Gadsimtu laikā cilvēki ir 

piedzīvojuši dzīvo Kristu un to, kā Viņš darbojas vēl šodien caur savu Baznīcu. Baznīcas 

pastāvēšanas laikā ir sakrājušās daudzu liecinieku liecības, un mēs esam aicināti tās dot tālāk, 

kā arī pievienot savu liecību par Kristus nozīmi mūsu dzīvē.  

 

Nāve nav beigas tiem, kas ir savienoti ar Kristu ticībā un kristībā. Mēs, cilvēki, esam 

savienoti ar Ādamu un Ievu, mūsu gēnos ir mantojums no viņiem, tāpat arī iedzimtais grēks, 

ko katrs var sevī atklāt. Mūsu grēcīgums ir iemesls, kāpēc esam mirstīgi, jo grēka alga ir 

nāve. /Rom.6:23/ Tomēr no šīs nolemtības Dievs mūs ir izglābis caur Kristus augšāmcelšanos. 

“Jo, kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti.” /1.Kor.15:22/ Tāpēc 

nevajadzētu teikt, ka Baznīca ir drūma. Tā piedāvā izeju no neizbēgamā, dod nākotnes 

perspektīvu, kas sniedzas pāri horizontam. 

 

Ir tik labi, ka kāds ir gājis pa priekšu, sagatavojot mums ceļu cauri nezināmajam, cauri 

nāves tumsai. Pateicoties Kristus augšāmcelšanai, tas, kas mūs, Kristus ticīgos sagaida, vairs 
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nav nezināms. Mēs nepazūdam, mēs atkal būsim miesa, dvēsele un gars vienā veselumā, bet 

ar apskaidrotu miesu tā, kā Jēzus. Ko nozīmē apskaidrotā miesa varam jau noprast, domājot 

par augšāmcelto Kristu. Notikumi pēc augšāmcelšanās norāda uz to, ka apskaidrotā miesa ir 

miesa un ne tikai gars (jo Jēzus ēda), citā kvalitātē (Jēzus gāja caur sienām), ir atpazīstams 

(rādīja Tomam savas rētas) un vairs nevar mirt. 

 

Lieldienās mēs svinam turpinājumu, proti, ka Jēzus dzīve nebeidzās kapā, bet turpinājās ar 

augšāmcelšanos, līdzīgi arī mūsu dzīve nebeigsies kapā, bet turpināsies. Arī svētki turpinās, ir 

otrās Lieldienas, ir Lieldienu nedēļa, ir gaviļu laiks. Gavēņa laikā pirms Lieldienām mēs 

sagatavojāmies, tagad svinēsim. Lieldienas ir svētku svētki, svinību svinības. Svinēsim 

dzīvību! “Es dzīvoju, un jums būs dzīvot,” saka Jēzus /Jņ.14:19/. Dzimšanas dienā mēs parasti 

svinam. Svinam, ka cilvēks ir nācis pasaulē, svinam dzīvību. Kristībā mēs svinam otro 

dzimšanu, ka neesam piedzimuši tikai šai pasaulei, bet mūžībai.  

 

Turpināsim svinēt Lieldienās tā, lai vēl jo vairāk iepazīstam augšāmcelto Kristu un, caur 

Viņu, Trīsvienīgo Dievu. Turpināsim nākt kopā dievkalpojumos un draudzē. Katra svētdiena 

ir mazas Lieldienas, mazi augšāmcelšanās svētki, tāpēc nedēļas galveno dievkalpojumu 

svinam svētdienās un parasti no rīta, lai pat diena un laiks atgādinātu par Kristus 

augšāmcelšanos. 

 

Svinēsim dzīvību visvairāk ar to, ka mēs katru savas dzīves dienu dzīvojam kopā ar Kristu, 

kas ir augšāmcelšanās un dzīvība! /Jņ.11:25/ 

 

Kristus ir augšāmcēlies! 

Priecīgus svētkus un svētīgu svētku turpinājumu! 

 

+Hanss Martins 

Liepājas bīskaps 


