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Lielvārdes Sv. Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzes izdevums
augšāmcelšanās noslēpumu jaukt ar iedomāto
Kristus ir augšāmcēlies, Alleluja!
Vismīļie draugi, mani dārgie lielvārdnieki!
Visus no sirds gribu sveikt šajos gaišajos un
līksmajos Dieva Dēla Augšāmcelšanās svētkos un
novēlēt mums visiem reāli augšāmcelties no visiem
kritieniem – gan garīgiem, gan ekonomiskiem, lai mēs
spētu ātrāk iziet no vispārējās krīzes, kas ir pārņēmusi
praktiski visu pasauli. Kristus atnāca pirms diviem gadu
tūkstošiem uz šo grēka un nāves pārmainīto pasauli, lai
to restaurētu un visai radībai atgrieztu tās sākotnējo
veidolu. Viņš uzņēmās izlabot Ādama un Ievas
pirmdzimtā grēka vainu, ko viņi atteicās pat atzīt
Paradīzes dārzā, par ko arī saņēma Dieva sodu: zaudēja
garīgo un materiālo labklājību un kļuva mirstīgi. Zemes
paradīze jeb labklājības un pārpilnības stāvoklis
izbeidzās priekš visiem cilvēkiem visās paaudzēs, taču
mūsu Radītājs un Tēvs nevēlējās cilvēka nāvi un
mūžīgās ciešanas ellē, ko bija jau radījis sātans. Tādēļ
Dievs deva cilvēkam otru iespēju būt laimīgam debesu
paradīzē, izlabodams viņa vietā pielaisto kļūdu un
atjaunodams visai cilvēcei Dieva bērnu tiesības, kuras
zaudējām caur pirmdzimto grēku. Neaizmirsīsim, ka šī
grēka pamatā bija lepnība, kas ir visu grēku un
netikumu māte un sakne.
Pirmā cilvēka vēlme būt Dieva vietā nav
mazinājusies arī mūsu modernisma laikmetā, kad
cilvēks labprāt grib saraut visas attiecības un saistības
ar savu Radītāju un ieņemt vietu Dieva tronī. Mīlestības
harmonija tika izjaukta caur mūsu pirmvecākiem, bet
Jēzus Kristus to restaurēja caur savas bezgalīgās
Mīlestības Upuri, ko Viņš salika uz krusta Lielajā
Piektdienā par visiem grēciniekiem visās paaudzēs. Te
parādās Debesu Tēva neizmērojamā Žēlsirdība pret
cilvēkiem, kuru atpestīšanas labā Viņš nesaudzēja pat
savu Viendzimušo Dēlu, kurš pieņēma cilvēcisko dabu
un cieta mūsu vietā krusta nāvi, vissmagāko ciešanu
sodu tā laika romiešu sodu sistēmā. Būdams nevainīgs,
Kristus nomira vainīgās cilvēces vietā, izlīdzinādams
Ādama grēku un atgriezdams mums visiem tiesības
Dievu atkal saukt par Tēvu. Vēl vairāk – dievišķais
Glābējs sagrāva mūžīgās Nāves un elles varu, kas turēja
savos grēka valgos visu cilvēci. Caur savu
augšāmcelšanos Kristus atgrieza mums mūžīgās dzīves
dāvanu, ko bijām zaudējuši. Kaut arī laicīgais sods –
cilvēka miesas nāve – palika, tomēr tika nocelts mūžīgais
sods – mūžīgā nāve. Kristus mirusī Miesa tika
pārveidota Viņa augšāmcelšanās brīdī. Arī mūsu
nākamās augšāmcelšanās brīdī Dievs mums dāvās jaunu
miesu, kas būs pēc Kristus Augšāmcelšanās godības
apstarotās Miesas parauga. Šo lielo noslēpumu
cilvēciskais prāts nav spējīgs aptvert, tāpēc tas vienmēr
paliks mūsu ticības pamatnoslēpums, ko tikai ticībā
spējam
pieņemt.
Jāpiebilst,
ka
nedrīkst
šo

reinkarnācijas ideju, jo Dievs mūs katru ir radījis
individuāli kā oriģinālo būtni, nevis kserokopiju. Un
Jēzus ir izlējis savas Visdārgās Asinis par katru no
mums, dāvājot arī personīgo atpestīšanu katram
indivīdam, kurš to ir pieņēmis. Ja mēs ticam, ka Dievs
mūs ir radījis no nekā, tad ticībā arī pieņemam, ka Viņš
spēs Augšāmcelšanās brīdī jeb Pastarā dienā dāvāt
jaunu miesu cilvēka dvēselei, kas ir nemirstīga. Svinot
Kristus Augšāmcelšanās svētkus, kristieši svin reizē arī
savas nākamās augšāmcelšanās svētkus, kurus gaida
atnākam laiku beigās. Tas ir viens no šo vislielāko
kristiešu ticības svētku – Lieldienu svinību objektiem.
Bet ikgadēji Lieldienu svētkos ticīgie tiek aicināti
ar prieku svinēt Kristus uzvaru pār nāvi un pāreju no
Nāves un Dzīvību, kas notiek Pashas svētajā naktī.
Baznīca, kas ir Kristus iemīļotā Līgava, Lieldienu naktī
cieši vienojas un ir solidāra ar savu debesīgo Līgavaini –
Kristu cīņā ar Sātanu un Nāvi un ļoti priecājas par
Pestītāja lielo triumfu – Līgavaiņa spīdošo uzvaru pār
mūžseno cilvēces un Dieva ienaidnieku – elli, grēku un
nāvi. Visiem kristiešiem tie ir liela prieka un sirsnīgas
pateicības Jēzum svētki, kuros viņi tiek aicināti
neaizmirst Pestītāja milzīgo Mīlestības Upuri, ko
Kristus veica cilvēces labā. Tādēļ būtu ļoti skumīgi, ja
šie visnozīmīgākie ticības svētki ļoti daudziem
kristiešiem aprobežotos tikai ar Lieldienu olu krāsošanu
un „olu kaujām”, šūpolēm, ar laicīgām izpriecām pie
dabas vai svētku galda, ieviešot pagāniskus un
māņticības elementus tajos. Kristus Dzimšanas svētki un
Adventa laiks ir jau pilnībā aprīti caur biznesu un
peļņas darījumiem. Nedrīkstam upurēt šim dēmonam
arī Dieva Dēla Augšāmcelšanās svētkus, tāpēc aicinu
visus kristiešus un labas gribas cilvēkus tos svinēt
kristīgā veidā kopā ar Baznīcu, piedaloties svinīgajos
dievkalpojumos un pieņemot savās no grēkiem
attīrītajās dvēselēs Pestītāju. Tad mūsu prieks būs
līdzīgs Kristus mācekļu priekam. Tad varēsim arī cerēt
saņemt Kunga svētību mūsu ģimenēm, darbiem, tautām,
ja palīdzēsim uzturēt Kristus atjaunoto Mīlestības
harmoniju pasaulē ar savu cēlo kristieša paraugu.
Lai Kristus Uzvaras spēks dāvā izturību un drosmi
visiem slimajiem, vecajiem, vientuļajiem un vājajiem
nest savu ciešanu un slimību krustu uzticībā un paļāvībā
uz Kungu! Lai mīlestība izspiež naidu ievainotajās sirdīs
un dod spēkus piedot visiem pāridarītājiem! Bet visiem
materiālajās grūtībās nonākušajiem un darbu
zaudējušajiem gribu novēlēt nekrist izmisumā un
bezcerībā – atdosim Jēzum visas mūsu laicīgās dzīves
problēmas un stipri paļausimies lūgšanās uz Viņa
atbildi! Dievs Jūs visus mīl – priecāsimies par to kā Viņa
patiesie bērni un būsim uzticīgi Debesu Tēva gribas
pildītāji virs zemes, tad arī mūsu prieks debesīs būs
mūžīgo Lieldienu prieks!!! Lai Augšāmcelšanās Gaisma
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Lielā diena
Vairs sāpju nav, liels ir prieks,
Ausis Lielās dienas rīts.
Kad trešā diena klāt jau bija,
Dievs savu Dēlu modināja.
Savā dievišķajā spēkā
No kapa Kristus Augšāmcēlās,
Elles spēkus salauzt spēja,
Nāvi uzvarēja. Aleluja!
Lielas sāpes Kristus cieta,
Nu tukša kļuva kapa vieta.
Kas vakar Kristu krustā sita
Pats šodien kauna nāvē krita.
Dieva namos torņu zvani
Prieka vēsti zvanot sauc:
Dieva Dēls ir augšāmcēlies! Patiesi, augšāmcēlies.
Aleluja, aleluja, aleluja!

apstaro visu drūmo siržu tumsības un ļauj dvēselei
priecāties Kristus mācekļu priekā par Pestītāja dāvāto
mūžīgās dzīves dāvanu! Izturību visos dzīves
pārbaudījumos un paļāvību uz Kungu visās grūtībās,
vairojot savu ticību Lieldienu brīnumam! Saglabāsim
savu kristīgo un latvisko identitāti, nezaudējot ticību arī
savas tautas gaišākai nākotnei, kaut arī tik daudz tumšu
mākoņu ir pie mūsu mīļās Dzimtenes debesīm patreiz.
Tomēr vienreiz arī tur atspīdēs tautas augšāmcelšanās
gaismas stars. Turaties un esiet uzticīgi Kristum un Viņa
Baznīcai! Lai augšāmcēlies Kristus Jūs sargā un svētī!
Vēlreiz visiem priecīgus un mierpilnus Kristus
Augšāmcelšanās svētkus, ko lai pavada šis Lieldienu
laika kristiešu sveiciens:
Kristus ir augšāmcēlies! – Patiesi ir augšāmcēlies!
Patiesā cieņā un lūgšanu piemiņā: pr. Andris Solims

Pūpolsvētdiena
Mazs pavasara pūpolzariņš
Ar svētību, kā labais gariņš,
No baznīcas tiek nests uz mājām,
Kā palmas zars zem Kristus kājām.

Svētības maize uz Lieldienu galda
Baznīcā svētīta maize uz Lieldienu galda
Nes svētību, mieru un saticība valda.
Ģimenē, kur Lieldienu svētību bauda,
Pats Kristus ir Viesis pie viņu galda!

Pūpoldiena — svēta diena,
Vienaldzīga nav neviena,
Dieva Dēls ir godināts,
Ceļš ar palmu zariem klāts.

Žēlsirdīgais Jēzu,
kas nomiri uz krusta mūsu dēļ, Tavā nāves stundā mēs
saucam uz Tevi un lūdzam - izlej savu žēlsirdību pār visu
cilvēci, sevišķi par nabaga grēciniekiem un mirstošajiem.
Vissvētākā Jēzus Sirds, mūsu žēlsirdības avots, nox kura
izplūda Asinis un ūdens straumes, mēs paļaujamies uz Tevi.
Jēzu, Tava mīlestība ir kā kalni, kam virsotņu nava.
Pasaules Pestītāj. Tu atdevi sevi nāvei uz krusta, lai
izpestītu grēciniekus. Mana dvēsele Tevi slavē. Tu zini
Kungs, cik bieži es esmu ļaunuma piemeklēts, Tu zini cik
trūcīgs es esmu savos teikumos, es lūdzu Tevi, kuram ir
atklāta visa mana dvēsele un, kurš vienīgais vari mani
stiprināt, dari man Kungs pēc savas žēlastības.
Eleonora Graube
______________________________________________
Gavēņa laika pārdomas...
Parasti gavēņa laiks velkas ļoti gausi un bez izmaiņām, bet
šogad tas bija citāds... Mūsu priesteris mums atgādina
„Esiet gatavi aiziešanai, attīriet savas dvēseles!” Jau
apmēram divus gadus mani nodarbināja doma - kā, kad un
vai vajag veikt lielo grēku atkārtotu nožēlošanu un saņemt
slimnieka sakramentu? Tādēļ šo gavēni es veltīju visu grēku
nožēlai - katru dienu lūdzos, lasu Jauno Derību un ievēroju
gavēni. Pateicoties rekolekcijām 29. martā un doto iespēju
veikt Lielā gavēņa grēksūdzi. Tagad, kad visus grēkus esmu
uzticējusi savam priesterim A. Solimam, jūtos labāk,
atvieglota un zinu, kas jādara grēku izpirkšanai. Paldies!
Uzticieties mūsu priesterim, viņš mūs gana ar lielu
pārliecību, aizrautību un cer no mums sagaidīt atsaucību.
Viņš jau pirmajā avīzītē atklāti pastāstīja visu par savu
ģimeni, skolas gaitām un darbu. Kāpēc, lai mēs viņam
grēksūdzē nestāstītu par saviem klupieniem un kritieniem
savā dzīvē? Viņš ir mūsu gans, kas ies un meklēs pazudušo
avi.
Marija Apsīte

Nav vītuši vēl palmu zari,
Dieva Dēlam mestie ceļā,
Nesnauž mierā ļaunie gari:
Drīz Jēzum jāiet Krusta ceļā.
Gods Tēvam, Dēlam, Svētam Garam,
Kā bijis tas, tā mūžam būs.
Lai dzīvē labus darbus darām,
Debesis lai svētī mūs.
Augšāmcelšanās Vēsts
Kapakmens atvelts - kāds spēks!
Augšāmcēlies Dieva Dēls. Grēks uzvarēts.
Kristus ir mūžīgi slavēts, Aleluja!
Patiesi, patiesi augšāmcēlies,
Rokā Krustu un karogu pacēlis.
Dzīvības ceļš tālāk nes debesīs
Ieklausies, tici, paļaujies —
Ticība tevi nepievils,
Skan priecīgā Lieldienu vēsts.
Aleluja! Aleluja! Aleluja!
Svētība Lieldienās
Darba augļus, ko svētījis Dievs,
Uz baznīcu svētībai groziņā liec.
Lieldienas svētībā dalies ar citiem,
Tiem, kuriem Lieldienās svētības trūkst.
Ģimenes lokā, pie svētības galda,
Dievs tevi un ģimeni svētīs.
Viņš šodien ir ienācis tavā namā
Augšāmcelšanās godībā, Aleluja!
KRISTUS PATIESI IR AUGŠĀMCĒLIES!
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