Läänemaa Õigeusklike Teabeleht nr.6
Veebruar 2001

KEVADISED JUMALATEENISTUSED

MÄRTS
Pühap., 11.märtsil kell 10 liturgia
Pühap., 18.märtsil kell 10 liturgia

APRILL
Laup., 7.aprillil kell 17 palmipuudepüha õhtuteenistus
Pühap., 8.aprillil kell 10 palmipuudepüha liturgia
Reedel, 13.aprillil kell 11 12 kannatusevangeeliumi lugemine
Pühap., 15.aprillil kell 10 ülestõusmispüha liturgia
Pühap., 22.aprillil kell 13.30 liturgia Kõmsi kogudusemajas
Pühap., 29.aprillil kell 10 liturgia

Nii nagu Jumalaema on esimene naiste seas, nõnda on Ülestõusmise päev
esimene päevade seas.
Püha Hieronymus 398.a.

Kristus on surnuist üles tõusnud! - Nõnda hüüab ja tervitab üksteist
Ülestõusmispühade puhul kogu kristlaskond.
Nõnda nagu igal kevadelgi tärkab loodus, et taas kord minna uuele sünni-elu-surma
ringile, nii on ka meile antud uuestisünni aeg. Ka see on kevadel ja seda mitte
juhuslikult. Ainult ehk selle vahega, et taimed ega loomad ei mõtle oma elu üle, nad
lihtsalt on. Meie oleme aga pahatihti hädas just oma mõtlemisega, luues omale
tõkkeid ja müüre. Meie maine tööriist - aju töötab maiste seaduste järgi, nagu kogu
meie kehalik organism. Meie vaim aga, olles teadlik sellest kõrgest vaimuriigist,
millest ta pärineb, loob meis kõigis alateadliku tungi millegi kõrgema, millegi
puhtama järele. Millegi järele, mida tunnetame kui kaotatut, kuid mis ometi on
olemas.
Kristuse eeskujul ja õpetusel õpime läbi elama VAIMU. Vaimu kui Jumalat, vaimu
kui Armastust, vaimu kui Iseennast. Seeläbi õpime ka õigesti mõtlema. Kasvame ju
seestpoolt väljapoole, nagu seeme, mis on mulda pistetud. Samamoodi ka see vaimne
“seeme”, mis ootab oma idanemist meis endis paisub ja puhkeb siis, kui talle on
loodud sobivad kasvutingimused.
Kristuse ülestõusmine (nagu ka püha armulauasakrament) on sündmus, mis peaks iga
korraga meid viima lähemale meie tõelisele ärkamisele. Ärkamisele, mis on määratud
meile kõigile, kes me selle poole pürgime. Toimugu see siis selles ajalikus vormis või
peale maise keha surma.
Paistku meile kõigile ülestõusnud Lunastaja, meie Issanda Jeesuse Kristuse valgus!
Olgu ta meiega meie eluteedel, nõnda nagu Ta on seda tõotanud olla neile, kes lõpuni
usule kindlaks jäävad.
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