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GAVĒŅA LAIKS

Trešdien, 9.martā ir Pelnu diena, ar kuru sākas Lielā gavēņa laiks.  
Gavēņa laiks sākas 40 dienas pirms Lieldienām, izņemot svētdienas, jo katra 
svētdiena ir mazas Lieldienas, kad mēs svinam Jēzus augšāmcelšanos. Ja 
atskaita svētdienas, tad Pelnu diena iznāk 40 dienas pirms Lieldienām. Ka tās 
ir tieši 40 dienas, ir saistīts ar to, ka vairākās vietās Svētos Rakstos mēs re-
dzam, ka tas ir sagatavošanās skaitlis vai laika periods. Israēļa tauta pavadīja 
tuksnesī 40 gadus, atrazdamies ceļa uz Apsolīto zemi. Tas bija liels  pārbau-
dījums tās cilvēkiem, un pats Dievs viņus brīnišķīgā veidā apgādāja un glāba. 
Pēc Dieva norādījuma viņi no verdzības devās uz brīvību. Tāpat Mozus 40 
dienas bija kalnā, kur runāja ar Dievu, pirms saņēma no Viņa baušļu plāk-
snes. Arī pravietis Elija savā 40 dienu ceļojumā cauri tuksnesim uz Horeba 
kalnu iztika bez ēdiena un dzēriena /1.Ķen. 19:8/.  Jēzus uzreiz pēc savas 
kristības gavēja 40 dienas tuksnesī, lai tādā veidā sagatavotos savai publiskai 
kalpošanai.  Gavēšanas laikā Viņš piedzīvoja trīs  svarīgākos kārdinājumus. 
Vispirms velns piedāvāja Jēzum izmantot varu un pārvērst akmeņus par mai-
zes klaipiem, jo Jēzus gavējot bija ļoti izsalcis. Jēzus šo kārdinājumu noraidīja 
teikdams, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk 
no Dieva. Ko varam šajā laikā darīt šodien? Varam atsacīties no pārmērīgas 
ēšanas, lai dalītos ar trūkumcietējiem, cilvēkiem, kuri  dzīvo mūsu vidū, bet 
kam trūkst dienišķās maizītes. Tā varam vingrināties tuvākmīlestībā, atmetot 
miesas kārības. Kas to spējis un izjutis, tas zina, kādu gandarījumu sniedz 
šāda sevi pārvarēšana un atvēršanās citu bēdām.

Otrs kārdinājums, ko noraidīja Jēzus, ir varaskāre. Velns Jēzum pie-
dāvāja visas pasaules valstis. Taču Jēzus kategoriski atbildējis, ka jāpielūdz 

vienīgi Dievs un tikai Viņam jākalpo. Jēzus māca kalpot nevis uzkundzēties  
citiem.

Trešais kārdinājums, ko Jēzus noraidīja, bija godkāre. Velns Viņam 
ieteica lepoties cilvēku priekšā, lai  cilvēki  Viņu apbrīnotu. Arī  šodien ne -
trūkst cilvēku, kuri ir godkārīgi, kuri grib būt apbrīnoti, grib pacelties pār ci -
tiem. Gavēnis ir laiks, kad jāieskatās spogulī, lai pamanītu savus trūkumus.  
Jāieskatās Jēzus spogulī,  nevis  pašu taisītajā greizajā  spogulī,  kurā re-
dzam sev tīkamajā gaismā. Pasaulē tiek izšķiestas milzu bagātības, dzeno-
ties pēc goda un slavas. Jēzus mūs ved pie Debesu Tēva. Turēsimies tuvu 
Viņam, sekosim Viņam kā īsti mācekļi.

Gavēņa konteksts

Gavēnis pēc būtības ir saistīts ar ziedošanu un lūgšanu. Kad Jēzus 
runā par gavēni Mateja evaņģēlija 6.nodaļā, Viņš runā par to kontekstā ar 
ziedošanu un lūgšanu. Viņš iesāk šo nodaļu ar brīdinājumu par liekulību:
”Sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā;  
citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs.” (Mt.6:1)
Un tas ir līdzīgi tam, ko Pāvils raksta:
“Pildait Dieva gribu kā Kristus kalpi, no visas dvēseles, ne tikai acu  
priekšā, cilvēkiem izpatikdami,bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jā-
dara Tam Kungam un ne cilvēkiem.” (Ef.6:6-7)
Ja mēs to darām, lai cilvēkiem izpatiktu, tad mūsu ieguvums ir tikai tā atzi-
nība, ko cilvēki dod - iedomāti vai reāli. Bet Jēzus šajā kontekstā runā par  
ieguvumu vai atzinību, kas nāk no Dieva. Katru no šīm trim tēmām (ziedo -
šana, lūgšana un gavēnis), Viņš noslēdz ar  “…un tavs Tēvs, kas redz  
slepenībā, tev to atmaksās.” (Mt.6:4,6,18)
Tas ir iedrošinājums mums skatīties tālāk, nekā redzēt tikai to, kas ir mūsu 
acu priekšā. Ja mēs ziedojam, gavējam un lūdzam, tas nesīs svētību - par 
to mums ir Jēzus apsolījums šajā Kalna sprediķa daļā. Viņš nesaka, kā šī  
svētība izpaužas, bet tā noteikti būs. Dievs ir tik personisks, ka Viņš dod  
savu svētību īpaši sagatavotu ikkatram no mums. Ja pazemīgi pēc tā lūdz  
un no sirds pēc tā tiecas, tad Dievs mūs pārsteidz, un tā ir Dieva liela žēlas-
tība, ja Viņš atver mūsu acis, lai redzam šo svētību.
Lai Dievs atver mūsu acis savām svētībām! 



TEMATISKĀ  DAĻA

Pelnu diena

Gavēņa  laiks  iesākas  Pelnu  dienā,  ko  citur  pasaulē  sauc  arī  par 
Pelnu trešdienu. Atkarībā no Lieldienu datuma tā var iekrist datumā starp 4. 
februāri un 10. martu, bet vienmēr trešdienā. No Pelnu dienas līdz Lieldienām 
ir 46 dienas, no kurām sešas ir svētdienas. Šajā dienā baznīcā tiek noturēts  
Pelnu dienas dievkalpojums, kas ir īpašs ar to,ka tā laikā baznīcēni piedzīvo 
īpašu grēksūdzi, kā arī to, ka viņu pieres, viņu saprašana, viņu domāšana tiek 
apzīmēta ar pelnu krustu, kā atgādinājums tam, ka “no pīšļiem tu esi ņemts,  
pie  pīšļiem  tev  jāatgriežas”/1.Moz.3:19/.  Pelni  savukārt  ir  norāde  uz 
grēknožēlu, lielām bēdām, izmisumu un savas vainas atzīšanu Dieva priekšā, 
kad,  kā teikts  Rakstos,  cilvēks“  saplēsa  savas drēbes,  apģērba  maisu un 
kaisīja pelnus uz savas galvas” /Est.4:1/ Šos pelnus ņem no pagājušajā gadā 
Pūpolu svētdienā svētītiem un tagad sadedzinātiem pūpoliem. 

Baznīcās  un  mācītāju  tērpos  tiek  lietota  violetā  krāsa  -  sarkanās 
(asiņu,  upura krāsa)  un zilās  (cerības krāsas)  savienojums,  kas simbolizē 
ciešanas un grēknožēlu.

DRAUDZES AKTIVITĀTES
Astrīda Briede

Rekolekcijas „Gavēņa laiku sagaidot”
No 25. līdz 27. februārim mūsu draudzē notika rekolekcijas „Gavēņa 

laiku sagaidot”. Rekolekcijas vadīja Liepājas sv.Annas draudze mācītājs Jānis 
Bitāns. Atsaucība bija ļoti liela, jo kopā bijām vairāk kā 60 dalībnieki no 13  
draudzēm. Rekolekcijas atstāj pēdas ikviena dalībnieka garīgajā dzīvē. Dieva 
vārds saka:  “Jo, kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas,  
pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu  
sējējam un maizi  ēdējam, tāpat tas ir  ar Manu vārdu, kas iziet  no Manas  
mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos,  
un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju." /Jes.55:10-11/  Rekolekciju 
dalībnieki  par  to  vairs  nav  jāpārliecina.  Tas  bija  pasākums,  kurš  tika  
organizēts priekš tā, lai cilvēks no jauna sevi sakopotu garīgi – savu prātu,  
savas domas, savas jūtas, lai dziļāk piedzīvotu Dievu un labāk apzinātos sevi. 

 Rekolekcijas iesākās piektdienas vakarā ar Krusta ceļu, kurā kopīgi 
izdzīvojām Kristus Krusta ceļa notikumus. Patiesībā mēs atšķiramies no tiem 
cilvēkiem, kas toreiz bija kopā ar Jēzu tikai ar to, ka mēs dzīvojam diezgan 
patālu no tās vietas un citā laikā. Nekas cits mūs nedara atšķirīgus, un visas 

citas  cilvēciskās  kategorijas  mūsos  ir  tās  pašas,  mums  ir  tie  paši  
kārdinājumi,  tie  paši  prieki  kā  tiem cilvēkiem toreiz.  Tāpēc  Krusta  ceļā 
Kristus ciešanas priekš mums vienmēr ir aktuālas un nozīmīgas. 

Ievadlekcijā  mācītājs  īsumā  iepazīstināja  ar  rekolekciju 
galvenajiem notikumiem – stundu lūgšanām, meditāciju, Krusta ceļu, īpašu 
uzmanību  pievēršot  vīraka  lietošanai  baznīcā,  kas  jau  ir  bijusi 
pašsaprotama lieta Vecās Derības templī.  Vīraks Baznīcā tiek lietots  kā 
viena no trīs dāvanām, ko austrumu gudrie atnesa Jēzus bērnam, un ar šo 
brīdi kristīgā baznīca šo dāvanu vienmēr lieto Kristus priekšā. Vīrakam ir  
pielūgsmes nozīme, jo vīraks ārēji atspoguļo to, cik saldai un patīkamai ir 
jābūt mūsu lūgšanai un pielūgsmei. Vīraks ir arī Svētā Gara augļu zīme un 
simbolizē  Svētā  Gara  nākšanu  mūsos.  Pie  vīraka  lietošanas  svarīgi 
atcerēties, ko tas simbolizē, kad mēs dievkalpojuma laikā to lietojam.

Mācītājs īsumā pastāstīja par svētītā ūdens pareizu lietošanu, kā 
un kādos gadījumos to lietot,  jo  sestdienas dievkalpojumā notika ūdens 
svētīšana  un katrs,  kas  vēlējās,  varēja  to  dabūt.  Ievadlekcijā  klātesošie 
varēja  uzzināt  par  mājas  altāra  veidošanu.  Kā  mācītājs  Jānis  Bitāns 
uzsvēra, ka mājas altāris ir vieta, kur viss nams lūdz Dievu, un rāda, ka tur  
dzīvo ticīgi cilvēki. Altāris prezentē Dieva tuvumu, tā klātbūtni acīmredzamā 
un arī neredzamā veidā. Ir logi, kas no mūsu mājokļa paver skatu uz dārzu,  
uz ielu, bet mājas altāris ir logs, pa kuru skatāmies uz Dieva valstību, uz  
Dievu.  Tas,  kas  nepieciešams mājas  altāra  iekārtošanai,  ir  lietas,  kuras 
prezentē Dievu un Viņa klātbūtni izpauž konkrētā veidā. Ļoti bieži mājas 
altārī  atrodas  krusts  vai  krusta  zīme  ar  krustā  sistu  Pestītāja  tēlu  jeb 
krucifikss. Tur jābūt Svētajiem Rakstiem, jo Bībele nav jātur vienā plauktā  
kopā ar sekulārām grāmatām. Tai jāierāda goda vieta. Labākas vietas kā 
mājas altāris nemaz nevar būt. Bieži vien cilvēki lūgšanas laikā aizdedzina 
sveces, tāpēc arī šie gaismekļi ir neiztrūkstoša lieta. Krusts izpauž Kristus  
klātieni, bet to var papildināt ar Kristus svētbildi. 

Sestdienas  rīts  iesākās  ar  Laudēm  (rīta  lūgšanu),  kam  sekoja 
sirdsapziņas izmeklēšana, lai  mēs katrs ieraudzītu savu ļaunumu un tās 
ciešanas, kuras darām sev un citiem, un ar kurām tiek apbēdināts Dievs. 
Lai grēksūdze mūsu dzīvē ienestu īstas, radikālas pārmaiņas, lai tie nebūtu 
tikai vārdi, kurus pasakām un pie tiem nepakavējamies, un lai grēksūdze 
darbotos, tai ir nepieciešama rūpīga sagatavošanās. Grēknožēlas lūgšana 
ir daļa no mūsu dzīves. Mēs Dievam varam kaut ko lūgt tad, ja mēs esam 
lūguši nozīmīgāko. Viņš ir nācis mūs pestīt un tā ir mūsu pirmā vajadzība, 
un Viņš ir nācis, lai darītu mūs par „zemes sāli un pasaules gaismu”, tāpēc 
mēs Dievam lūdzam grēku piedošanu un arī dažādas svētības, lai varētu 



Viņam kalpot. Ir ļoti nejēdzīgi Dievam lūgt ārkārtīgi daudz Svētā Gara spēku 
un  dāvanu,  lai  kalpotu,  lai  spētu,  lai  varētu,  lai  mācētu,  lai  izdotos,  lai  
uzvarētu, bet tajā pašā laikā nelūgt par savu grēku piedošanu. It īpaši, ja tie ir  
apzināti.

Rekolekciju  priekšlasījumos  mācītājs  Jānis  Bitāns  ļoti  konkrēti 
pastāstīja, kāpēc kristieši gavē, ko tas nozīmē un kā tas izpaužas praktiski. 
Un izpaužas tas tiešām ļoti reāli, jo, kā nav iespējams ēst tikai prātā, tā arī  
nekāds gavēnis nesanāks no atturības tikai galvā. Bez miesas līdzdaļas nav 
ne lūgšanas, ne žēlsirdības darbu, ne paša gavēņa, savādāk ticība pārvēršas 
par intelektuālu pārliecību, ne praktisku ikdienas krusta nešanu. Gavēnis ir  
lūgšana,  sava veida ticības apliecināšana, ko kristietis  parāda arī  ar  savu 
miesu. Un gavēnis, pirmkārt, ir grēknožēlas lūgšana, tāpēc ir svētīgi savās 
ikdienas  lūgšanās  iekļaut  grēknožēlas  psalmus:  6.,  32.,  38.,  51.,  102;  
130.,143., bet kā grēku nožēlas augli pienest atturību no visa sliktā, nederīgā 
un ļaunā visos savos darbos, vārdos un pat domās. Gavēnis ir atturība ne 
tikai barības izvēlē, tas attiecas uz visām maņām – acīm, ausīm, dzirdi, tausti,  
kad stingri tiek šķirots, kam tiek atļauts caur tām ienākt dvēselē un kur tiek  
ņemta  aktīva  līdzdaļa.  Gavēņa  laikā  atsākās  no  visa  veida  koncertiem, 
teātriem, kino, nerīko lielus svētkus (ja šai laikā ir dzimšanas diena, tad to 
svin  klusināti),  saviesīgus  pasākumus,  gandrīz  pilnībā  atsakās  no  TV  un 
citām acu un ausu izklaidēm utt. Mūsdienās gavēni ievērot ir daudz grūtāk, jo  
apkārtējā sabiedrība to nerespektē, tāpēc uz atbalstu var cerēt tikai un vienīgi  
Baznīcā. Un tavs pirmais gavēnis var sākties ar to, ka tu vispirms uzzini, ka  
tāds ir, un tad soli pa solim ej uz tālāk, katru gadu kāpinot intensitāti un vairāk  
izprotot tā jēgu un vietu Baznīcas un tavā ticības dzīvē. Un, ja esi pakritis – 
celies augšā un atsāc no vietas, kur kriti!

Mācītājs  vairākkārt  uzsvēra,  ka  gavēnis  nav  pašmērķis,  bet  tikai 
līdzeklis,  un,  nenoliekot  gavēņa  centrā  Kristu,  gavēnis  var  aizvest  pa 
nepareizu garīgu ceļu, kļūstot no svētības par grēku. Gavēnis ir, lai postītu 
velna darbu pie mūsu dvēseles un miesas. Visbiežāk mēs nespējam gavēt kā 
Jēzus,  bet  gavējam  tāpēc,  ka  Viņš  to  darīja,  ierādīdams  svētu  piemēru 
disciplinētībai un garīgajai cīņai ar pašu kārībām un velnu. Caur gavēni, kas 
savienots  ar  pareizu  sirds  attieksmi,  sekojam  Kristum  un  līdzdalām  Viņa 
ciešanas, gaidot Viņa atnākšanu. 

IESVĒTĪBAS

27. februārī mūsu draudzē tika iesvētīts Jānis Vanags.

INFORMĀCIJA

Madonas prāvesta iecirkņa sapulce 
26. martā plkst. 1100 Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā baznīcā. 

Mīļie Madonas iecirkņa draudžu locekļi!
Aicinu jūs  uz dievkalpojumu, sadraudzību, lekciju un sarunām par mūsu 
kopīgo aicinājumu šajā iecirknī. Šī sapulce nav domāta tikai mācītājiem un 
draudžu priekšniekiem, bet arī ikvienam draudzes loceklim, lai mēs vairāk 
piedzīvotu sadraudzību starp draudžu locekļiem iecirknī. Ir iecerēts, ka mēs 
varētu nākt kopā uz šādu dienu katru gadu, lai izbaudītu iecirkņa kopību un 
labāk iepazītu cits citu. Ir plānots arī katru gadu mainīt sapulcēšanās vietu, 
lai vairāk iepazītos ar mūsu draudzēm. Šogad mūs laipni uzņem Bērzaunes 
draudze. Pēc dievkalpojuma mēs varēsim arī tuvāk iepazīties ar draudzi, 
baznīcu un tās apkārtnes kultūrvēsturi. 

Esiet  atsaucīgi  un  nāciet  kopā  šajā  dienā,  jo  mums  šoreiz  ir  arī  tā  
privilēģija, ka mūsu arhibīskaps Jānis Vanags var būt klāt mūsu vidū.

Uz tikšanos!
Prāvests Hanss Jensons

PROGRAMMA
Bērzaunes baznīcā
10:30 – 11.00 Reģistrācija tiem, kas vēlēsies pusdienot. 
11:00 Dievkalpojums ar  Madonas  iecirkņa  prāvesta  ievešanu  amatā. 

Dievkalpojumu vadīs arhibīskaps Jānis Vanags.
12:30 Iepazīšanās ar Bērzaunes draudzi, dievnamu un tā apkārtnes 

kultūrvēsturi (draudzes mācītājs Kaspars Eglītis, arhitekte Helēna 
Dekante)

Sauleskalna tautas namā 
13:00 Pusdienas 
14:00 Arhibīskapa Jāņa Vanaga lekcija: 

Lūgšanas ar Svētajiem Rakstiem
15:00 Madonas prāvesta iecirkņa Diakonijas darbinieku mācību cikla

 noslēgums, diakonijas darbinieku apliecību izsniegšana.
15:10 Prāvesta atskaite.

Plānotās aktivitātes 2011. gadā, darba plāns un budžets.
16:30 Noslēgums



KATEHĒZE (IESVĒTES MĀCĪBA)

Mūsu draudzē ir iesācies jaunais iesvētes mācības kurss. 
Nākamā nodarbība 12. martā plkst. 1600

Nodarbības vada prāvests, draudzes mācītājs Hanss Jensons.
Mīļi aicināt piepulcēties visi interesents, bet īpaši tie, kuri vēlas kristīties, 
iesvētīties, kristīt bērnus, laulāties.

INFORMĀCIJA

No 13. – 20. martam LELB mācītāju grupa (t.sk. mācītājs Hanss Jensons un 
vēl divi mācītāji no Madonas prāvesta iecirkņa) apmeklēs tālākizglītības kursu  
SELK, Vācijā.

20. martā dievkalpojumu Cesvaines draudzē vadīs mācītājs Valdis Strazdiņš.

KALENDĀRS

“Ja Tas  Kungs  tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to.”
/Jēk. 4:15/

Cesvaines draudzes kalendārs

9.marts TREŠDIENA Pelnu diena
1700 DIEVKALPOJUMS 

11. marts piektdiena       1800 Padomes sēde
12. marts sestdiena 1600 Iesvētes mācības

1900 Filmu vakars 

13. marts SVĒTDIENA  Gavēņa laika pirmā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS. Svētdienas skola.

20. marts SVĒTDIENA Gavēņa laika otrā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS Svētdienas skola. 
Sadraudzība pēc dievkalpojuma.

25. marts piektdiena Marijas pasludināšanas diena
1800 Bībeles stunda
1900 DIEVKALPOJUMS 

27. marts SVĒTDIENA Gavēņa laika trešā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS Svētdienas skola.

1. aprīlis piektdiena 1800 Bībeles stunda
1900 DIEVKALPOJUMS 

3. aprīlis SVĒTDIENA Gavēņa laika ceturtā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS Svētdienas skola.

8. aprīlis piektdiena 1800 Bībeles stunda
1900 DIEVKALPOJUMS 

          LIELDIENAS

Klusā 
nedēļa

Lieldienu 
nedēļa

Ciešanu laiks
Lieldienu laiks ar 
augšāmcelšanās 
tēmu

                                

Gavēņa laiks Lieldienu laiks līdz 
debesbraukšanas dienai 

(40 dienas)          (40 dienas)

Pirmsgavēņa 
laiks Novenna

Pirmsgavēņa un gavēņa laiks Lieldienu laiks

(70 dienas) (50 dienas)

Draudzes avīzes numuri
Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7

KONTAKTI
Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 1700 -1800, bet vēlama iepriekšēja 
pieteikšanās pa telefonu. Ir iespējams vienoties arī par citu laiku. 
Draudzes mācītājs Hanss Jensons, tel. 26524555, hanss.jensons@lelb.lv
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Dr. priekšnieka vietniece, lietvede Astrīda Briede, tel. 26673450, astrida.briede@inbox.lv
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871, Reģ. nr. 
90000507727, GE Money Bank, konta nr. LV37BATR0051J01815900 
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