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"Bet arī vēl tagad," saka Tas Kungs, "griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu,
asarām, nožēlām un sērām! Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava
Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam paliks jūsu žēl jums
uzliktā soda dēļ.” /Joēla 2:12-13/
Mīļā draudze, baznīcas gadā ir iesācies lielais gavēņa laiks. Gavēņa un ciešanu laiks ir nozīmīgākais
laiks baznīcas gadā. Tajā pieminām mūsu Kunga Jēzus Kristus ciešanas, Viņa krusta nāvi un
Augšāmcelšanos. Baznīcas liturģijā mēs nedziedam “Alleluja” un “Gods Dievam augstībā”, ievērojam
atturību un savu skatu vēršam aizvien vairāk uz Kungu Jēzu.
Vai nav tā, ja mums dārgs un mīļš cilvēks ir nopietnos dzīves pārbaudījumos un ciešanās, arī mēs
dzīvojam tam līdzi. Tādos kritiskos brīžos nevēlamies izklaidēties, pat nevēlamies īsti ēst vai ēdam tikai tik,
cik nepieciešams, lai izdzīvotu. Mēs dzīvojam līdzi, jo mīlam.
Vai nav zīmīgi, ka apustulis Jānis saka, ka Dievs uz mums savu mīlestību parāda caur savu Dēlu Jēzu
Kristu. “Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.” /1.Jāņa 4:19/ Nav lielākas mīlestības par Kristus mīlestību,
nav stiprākas, drošākas mīlestības par Viņa mīlestību. “Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam
ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.” /1. Jāņa 4:16/
Tādēļ ticīgam cilvēkam, šis laiks ir atšķirīgs un piepildīts ar uzmanību, godbijību un jā, ja tas
nepieciešamas, arī atturēšanos no ārējām lietām. Šajā ceļā esot, mēs apjaušam, ka paši savā spēkā šo
ceļu nespējam iet. Jēzus mācekļus pirms Krusta nāves aicināja palikt nomodā un lūgt, bet: “atrod tos guļam
un saka uz Pēteri: "Tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar Mani nomodā? Esiet modrīgi un lūdziet
Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā, gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja.” /Mateja 26:40/
Pelnu trešdiena atgādina to, ko piedzīvoja mācekļi, ka grēka dēļ esam vāji un nespējam pat vienu
stundu būt līdzās. Pelnu trešdienā tiek teikts: “ņem vērā cilvēk, ka no pīšļiem tu esi ņemts, par pīšļiem tev
atkal jāpaliek.” /1.Mozus 3:19/ Skaudra patiesība, Dieva Vārds, kas brīdina, ka grēka alga ir nāve.
Te nāca prātā nesen redzētais uz ielām. Sniegam nokūstot, šur un tur atklājas ne pārāk patīkami
skati. Izrādās, baltajā sniegā ir daudz atkritumu. Uzreiz to nevar patiekt, tā arī gavēņa laikā, kad esam
Kristus Krusta gaismā, atklājas aizvien skaidrāk, cik daudz grēku, atkritumu ir mūsu sirdīs. Nav cerība
cilvēkā pašā, jo visi ir grēkojuši, tādēļ Dievs caur Joēlu saka: “Bet arī vēl tagad," saka Tas Kungs,
"griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām!" Saplosiet
savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva!”/ Joēla 2:12/
Vecajā Derībā, Dievs caur praviešiem skaidri saka mums visiem - “jūs dzīvojat grēkā” un vienīgais
ceļš, ir atgriezties no grēkiem ar gavēni, asarām, nožēlu un sērām. Ķēniņš Ahaba Vecajā Derībā gavē, jo
apzinājās savu grēku un tā izrādīja savu nožēlu. /1.Ķēniņa21,27/ Jona sludināja Ninivē atgriežsanos no
grēkiem un visa tauta ietērpās maisos un gavēja. /Jonas 3:5-10/ Ķēniņš Dāvids, kad bija grēkojis, gavēja
Dieva priekšā. Patiess gavēnis meklē un sauc pēc Dieva žēlastības. Tādēļ Dievs saka: “saplosiet savas
sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva!” /Joēla 2:12/ Patiess sirds sauciens
pēc Dieva glābšanas. Gavēnis nav tievēšanas un svara nomešanas rīks pirms vasaras sezonas. Dievs
saka: “Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit.” /Jeremijas 29:13/

Cik daudz gavēt, lai būtu pietiekoši, lai varu būt drošs, ka ir piedots? Te labi atcerēties, ka ar gavēni
nevar nopelnīt grēku piedošanu. Caur gavēni cilvēks nespēj sevi pestīt, jo to ir paveicis Dievs, caur savu
Dēlu Jēzu Kristu. Pāvils raksta: “Bet, kad atspīdēja Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība uz
cilvēkiem, Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas
žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi pār mums izlējis
caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, lai, Viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības
mantinieki.” /Titam 3:4-7/
Tā ir liela Dieva žēlastība, būt Viņa Krusta ceļā - svēttapšanas ceļā. Gavēņa laiks ir īpašs laiks, kurā
varam Dieva vārda gaismā un lūgšanā no sirds saukt uz Kungu Jēzu - “Esi man grēcniekam
žēlīgs!” Saņēmuši Viņa žēlastību, paliksim Viņa mīlestībā, kā Pāvils saka: “Bet es norūdu un kalpinu savu
miesu, lai, citiem sludinādams, pats nekļūstu atmetams.” /1.Korintiešiem 9:27/
JĒZUS KALNA SVĒTRUNA
Astrīda Briede

“Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi.” /Mt.5:5/
Lasot šo Dieva apsolījumu, saskaramies atkal ar pretrunu. Parasti cilvēkiem ir priekšstats, ka tie
sparīgākie, kareivīgākie ir tie, kas iemanto zemi. Tie, kas metas otram virsū, pastumj otru malā un ar varu
paņem, nemaz nerīkojas lēnprātīgi, pazemīgi. Bet šeit mums ir Dieva apsolījums, ka tieši lēnprātīgie
mantos zemi.
Vārds “mantos” nav tikai sinonīms vārdiem – iegūt, dabūt. Tas ir saistīts ar mantojumu, kas,
savukārt, ir saistīts ar zināmu laiku, zināmiem apstākļiem un arī ar lielu pacietību neskaisties vai
nesatraukties par to, kur tie skrējēji skrien un tie rausēji rauš. Kā 37. psalmā teikts: “Nesaniknojies par tiem,
kas ir nekrietni, un nekļūsti naida pilns pret ļauna darītājiem! Jo tāpat kā zāle tie ātri nokaltīs un kā lapu
zaļums tie novītīs. Ceri uz To Kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku
savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas! Pavēli Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, gan
jau Viņš tad darīs: Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. Esi
kluss Tā Kunga priekšā un gaidi uz Viņu, neesi sašutis, ja kādam laimējas un ir sekmes, nedz arī par vīru,
kas dara blēdības! Atmet dusmas un neļaujies bardzībai, neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums!
Ļaundari taču tiks izdeldēti, bet, kas gaida uz To Kungu, iemantos zemi. Vēl mazu brīdi - un bezdievīgā
vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīsi. Bet lēnprātīgie iemantos zemi un
baudīs mieru papilnam.” /Ps 37:1-11/
Tas ir apsolījums ne tik vien šai pasaules dzīvei, bet arī mūžīgajai godības valstībai. Netaisnie tiks
izdeldēti – tas ir apsolījums ar skatu uz mūžību. Lai arī Dievs uzliek mums dažādus pārbaudījumus, bet
savus apsolījumus Viņš piepilda. Tas ir tas brīnišķīgākais. Tas, kas sākumā mums liekas kā neveiksme vai
pat nelaime, vēlāk izrādās kā labākais, ko Dievs saviem uzticīgajiem dod.
Izmantoti Biķeru ev. lut. draudzes Bībeles stundu materiāli
AICINAM ZIEDOT
"Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to
neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka
tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. “ /Mat. 5:14-16/
Jēzus runā par draudzi, kā par pilsētu, kas stāv kalnā. Mūsu draudzes dievnams atrodas kalnā,
augstāk par lielāko daļu Cesvaines māju. Un tomēr jājautā vai pati celtne ir tā, kura izstaro gaismu? Lukturs
bez iedegtas sveces ir tikai lukturis. Tā arī Jēzus mūs ir ielicis Cesvaines draudzē, lai mēs Viņa iedegti
izstarotu Dieva mīlestību. Kungs Jēzu, tu mūs esi ielicis draudzē, mēs lūdzam iededzini mūs mīlestībai uz
Tevi, lai ar visu mūsu dzīvi mēs degtu Tev par godu. Āmen!

Aicinām finansiāli atbalstīt Cesvaines ev.lut. draudzes dievnama kroņluktura
izgatavošanu.

DRAUDZES KOPSAPULCE

Atgādinam, ka 31. martā pēc dievkalpojuma būs draudzes kopsapulce, kurā notiks
jaunās draudzes padomes vēlēšanas.
JAUNIEŠIEM

Jau 16.martā (sestdien) plkst.16.00 notiks jauniešu vakars, kuram izvēlēta tēma
„Gavēnis - Kas tas ir? Un ko tas ēd?" Šoreiz jauniešus no Madonas un Lubānas uzņemsim
ciemos mūsu Cesvaines baznīcā (siltajās telpās aiz altāra).
Vakara laikā apskatīsim iemeslus, kāpēc cilvēki vispār izvēlas no kaut kā atturēties,
un vai tam visam vispār ir kāda jēga. Noteikti neiztiksim arī bez dažādām aktivitātēm, tādēļ
jūties brīvi aicināt sev līdzi arī kādus draugus! Tiekamies!
KĻŪDAS LABOJUMS

Atvainojamies par iepriekšējā „Draudzes Vēstis” numurā pieļauto kļūdu 2018.gada
ieņēmumu pārskatā. Ziedojumi pret kvīti pagājušajā gadā ir bijuši 2431,00 Eur nevis
5731,00 Eur. Paldies draudzes māsai, kas šo kļūdu pamanīja!
KALENDĀRS

“Ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”

Cesvaines draudzes kalendārs
Datums
Svētdiena
10.marts
Ceturtdiena
14.marts
Sestdiena
16.marts
Svētdiena
17.marts
Ceturtdiena
21.marts
Svētdiena
24.marts

Dievkalpojumi un
notikumi
900

DIEVKALPOJUMS

Papildinformācija
Invocabit –
Gavēņa laika
pirmā svētdiena
Svētdienas skola

1800 Padomes sēde
1900 Dievkalpojums
1600
900
1800

Gavēnis – Kas tas ir?
Un ko tas ēd?
Reminiscere –
DIEVKALPOJUMS
Gavēņa laika
/pēc dievkalpojuma
otrā svētdiena
būs sadraudzība/
Svētdienas skola
Bībeles stunda
Jauniešu vakars

1900 Dievkalpojums
900

DIEVKALPOJUMS

Oculi –
Gavēņa laika
trešā svētdiena
Svētdienas skola

/Jēk. 4:15/

Ceturtdiena
28.marts

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
31.marts

900

Ceturtdiena
4.aprīlis

1800 Bībeles stunda
1900 Dievkalpojums

DIEVKALPOJUMS

Svētdiena
7.aprīlis

900

Ceturtdiena
11.aprīlis

1800 Padomes sēde
1900 Dievkalpojums

Svētdiena
14.aprīlis

900

Ceturtdiena
18.aprīlis
Piektdiena
19.aprīlis
Svētdiena
21.aprīlis

DIEVKALPOJUMS

DIEVKALPOJUMS

Laetare –
Gavēņa laika
ceturtā svētdiena
Svētdienas skola

Judica –
Ciešanu laika
pirmā svētdiena
Svētdienas skola

Palmarum –
Pūpolu svētdiena

1900 Dievkalpojums

Zaļā ceturtdiena

1700 Krusta ceļš

Lielā piektdiena

900

DIEVKALPOJUMS
/pēc dievkalpojuma
būs sadraudzība/

Kristus
Augšāmcelšanās
svētki –
Lieldienas

KONTAKTI

Mācītāja pieņemšanas laiks ir ceturtdienās no plkst. 1800 -1900.
Mācītājs Reinis Bikše, tel.26899309, bikse.reinis@gmail.com
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Draudzes locekļu ikgadējo ziedojumu pret kvīti var samaksāt pie Līgas Čeveres ,
tel. 29763670
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871,
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844

