
Nāve ir uzvarēta!  

Nāve ir uzvarēta!  Cik ļoti man šī 
patiesība šogad vajadzīga! Šis svētais 
Kristus apsolījums, šī Lieldienu cerības 
un prieka Vēsts!!  Kristus uzvara pār to, 
kas ir tas ienaidnieks, kas salauž sirdis, 
no mums atrauj cilvēkus, ko mīlam, un 
bez kuŗiem negribam, un pat domājam, 
ka nevaram dzīvot, kamēr.  Kamēr 
mēs ticības un tikai Dieva mīlestības 

un žēlastības spēkā iedomājamies, ka varbūt viņi mums vēstītu, ka ir brīvi no visa, kas 
ir tik nepilnīgs un sāpīgs šajā dzīvē? Kamēr viņi mūs mierinātu - neskumstiet, es esmu 
ar Viņu, kas mani aicinājis mūžīgā dzīvībā. Ar Jēzu – jaunā dzīvībā, citā  valstībā! Vai 
tad mēs sauktu viņus atpakaļ, kuŗus tik dziļi esam mīlējuši un kuŗu nāves atstājušas 
tādu tukšumu un sāpes mūsu sirdīs? 

Pie krusta mirstot sešos neaizmirstamos vārdos Kristus noziedzniekam saka: “Šodien, 
Tu būsi ar mani paradīzē!”  Tur, kur nekad vairs nebūs jāraud, jo tik ļoti kāds mums 
pietrūkst.  Kur nebūs jāpiedzīvo to elli, kas ir ap mums, kad ģimenei jālemj atvienot no 
dzīvības uzturošām sistēmām, jo mums saka, ka nav vairs iespējams dzīvot kā Dievs 
to savā žēlastībā un mīlestībā mums paredzējis.  Kristus saprot tādas ciešanas un 
mokas!  Viņš neatstāj mūs vienus, bet ir Pats klāt, kad sirdī liekas kāds mums čukst: 
Dieva mīlestība nekad nebeidzas. Nāve būs aprīta uzvarā.  

Kristus augšāmcelšanās vēsts manā dzīvē bijis kā cements dzīves ēkai. Šogad, ka šī 
ēka tiek kārtīgi pārbaudīta,  Kristus mūžīgās mīlestības un žēlastības apsolījumos, līdz 
ar ģimeni un draugiem esam smēlušies kā ļoti izslāpuši Dieva bērni.  Daži zinat, ka 
mazliet vairāk kā pusgada laikā Dievs mūžībā aizsauca septiņus mūsu ģimenes 
locekļus, starp tiem manu māmiņu un vairākus, kas patiesi mira daudz par agru un 
pēkšņi.  Ieraugot fotogrāfiju, kas raksta sākumā, iedomājos viņus dodoties, ejam aiz 
Jēzus – ārā no kapa!  No nāves valstības dzīvībā!  Pateicos Dievam, ka tā drīkstu 
domāt, jo Viņa Dēls, Pats mūžīgi dzīvais Kristus vēsta: " ES ESMU augšāmcelšanās 
un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs 
nemūžam! (Jņ. 11:26) 

Dievs lai dāvina jums gaišus, dzīvības apliecinošus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! 
LELBĀL Virsvaldes un savā vārdā katram novēlu cerību!  Tiem, kam sāp vai ir grūti, 
lai šie svētki palīdz sirdīm dzīt un ticēt, ka mīlestība nekad nebeidzas.  Kristus iet ar 
mums caur visām grūtībām un sāpēm un arvien aicina sekot Viņam no tumsas gaismā, 
pretīm dzīvības uzvarai!   Viņam lai ir gods un slava! 
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