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                                                                                                                                                              GANA SLEJA     
Draudzes gans  Hanss Jensons

Gavēņa laiks = žēlsirdības dāvanu došana, lūgšana un gavēnis.
Trīs darbības, kas īpaši raksturo gavēņa laiku. Pelnu dienā, 40.dienā pirms Lieldienām (svētdienas neskaitot), tiek
parasti lasīts no Mt. ev. 6. nodaļas, kurā visas šīs trīs darbības tiek minētas viena pēc otras. Tās ir arī savstarpēji
saistītas. Gavēnis nav tikai ierobežojums ēšanā, bet tas iet kopā ar palielinātu lūgšanas dzīvi un žēlsirdības dāva -
nām. Tīri praktiski tas arī iet kopā - ja mēs mazāk un vienkāršāk ēdam, mēs ietaupām laiku, ko veltam lūgšanai un ie -
taupām līdzekļus, ko ziedojam cilvēkiem, kam vajadzīgs mūsu atbalsts.
"Neesiet kā liekuļi….lai cilvēkiem izrādītos"
Jēzus brīdina, lai mēs šīs trīs darbības nedarām liekuļojot vai lai izrādītos.
Kad tu dari žēlsirdības darbus, neliec savā priekšā tauri pūst, kā to dara liekuļi …, lai cilvēki tos godinātu. (Mt.6:2)
Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielu stūriem stāvēt…., lai cilvēkiem izrādītos. (Mt.6:5)
Kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu sēju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. (Mt.6:16)
Dariet to apzinoties, ka Dievs redz pat slepenībā.
Bērns grib būt redzēts, un tas ir dabiski. Jēzus neaizliedz šo mūsu gribēšanu būt pamanāmiem kā Dieva bērniem, bet
Viņš apgalvo, ka Dievs mūs redz pat slepenībā. Mums nevajag parādīties cilvēku priekšā, vai dabūt cilvēku apstipri -
nājumu par šīm garīgajām darbībām, lai Dievs mūs ievērotu. Nav tā, ja cilvēki to redz, tad arī Dievs to redz, un ja cil -
vēki to neredz, tad arī Dievs to neredz. To mēs, protams, zinām, bet viegli ir, ka mūsu uzvedība izriet no tādas nepa-
reizas motivācijas. Jēzus pie katras minētās darbības apliecina, ka Dievs mūs redz, nav jāparādās cilvēku priekšā, lai
Viņš to manītu: "tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos." (Mt.6:4,5,18)
Darīsim to visu no sirds! :)
Ir patīkami no visiem viedokļiem darīt lietas no sirds. Mums pašiem, citiem un Dievam. Dievs, kas redz mūsu sirdi, to
visvairāk novērtē, jo Viņš grib attiecības no sirds uz sirdi. Jautājums ir, vai mēs arī to gribam. Ja mēs uzvedamies kā
liekuļi, tad mūsu rīcība par to neliecina. Šie Jēzus vārdi "neesiet kā liekuļi…." ir ka dvēseles spogulis mums, lai mēs
redzētu savu motīvu. Jēzus arī dod mums ieteikumu, kas var veicināt mums to darīt ar pareizu motīvu.
Kad tu dari žēlsirdības darbus, lai tava kreisā roka nezina, ko labā dara, ka tavs žēlsirdības darbs paliek apslēpts.
(Mt.6:4)
Mēs parasti darām visvairāk lietas ar labo roku. Tad es iedomājos, ka, ja es kaut ko daru un gribu, ka citi to redz, tad
es varu pacelt kreiso roku un pamāt, lai dabūtu uzmanību un lai cilvēki redz, ko es daru. Šeit mēs tiekam aicināti ne -
iesaistīt savu kreiso roku tādās darbībās, vispār nedot kreisai rokai informāciju par to labo, ko labā rokā dara, lai ne -
kārdinātu uz izrādīšanos!
Kad tu lūdz, tad ieej savā kambarī un, durvis aizslēdzi, lūdz savu Tēvu apslēptībā. (Mt.6:6)
Šeit mēs tiekam aicināti lūgt vienatnē, jo lūgšana ir sirds saruna ar Dievu. Tas ir aspekts, kas šeit tiek uzsvērts, un tas
nav pretrunā lūgt kopā, ko Jēzus citviet aicina. Ja norobežojam sevi no cilvēkiem, lai lūgtu, tad mūsu fokuss ir vairāk
tieši uz Dievu, un lūgšana vienatnē atgādina mums, ka mēs to nedarām lai izradītos, bet lai no sirds sarunātos ar Die -
vu.
Kad gavē, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā savu seju, ka tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam Tēvam ap -
slēptībā. (Mt.6:18)
Lai netiktu kārdināts parādīties cilvēkiem kā gavētājs, šeit tiek aicināts darīt pretdarbību, īpaši kopt sevi, lai gavēšana
netiek pamanīta. Tā darot, mēs darbojamies pret kārdinājumu "izrādīties".
…un vēl par gavēni!
Gavēnis - garīgās dzīves stiprināšanai.
Lai vēders nekļūst par mūsu dievu, lai vēders nav tas, kas mūs vada un kļūst par vissvarīgāko, ir labi ievērot atturība ēšanā. Ga-
vēnis ir arī kā pārbaudījums, vai es tiešām valdu pār vēderu, vai vēders valda pār mani. Bieži mēs ēdam vairāk, nekā mums va-
jag, tādēļ, ka vienkārši garšo. Gavēņa laikā vismaz ir ieteicams ēst mazāk. Bet tam jāiet kopā ar palielinātu garīgās dzīves akti -
vitāti, lūgšanām un Dieva vārdu uzņemšanu. Tāpēc veltīsim vairāk laiku šīm sarunām ar Dievu vienatnē, kopā dievkalpojumos
un citās draudzes aktivitātēs.
Ar to es gribu jums novēlēt svētīgu gavēņa laiku.



PĀRDOMĀM
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Jānis Diekonts

Vai aborts patiešām ir brīvprātīgs? Šķiet, ka sabiedrībā valda pārliecība, ka sievietes ļoti vēlas abortu un dzīvības
aizstāvji mēģina viņām šo iespēju nolaupīt. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas cīnās par abortu, ir labi izdarījuši savu darbu.
Sabiedrība vairs neieklausās sievietēs pašās, bet gan dažādos “ekspertos”, kas pārliecinoši apgalvo, ka aborts ir sie -
vietes tiesības un, ka viņām tās ir ļoti nepieciešamas. Bet vai kāds pajautāja sievietei, kas ar asarām acīs kāpj uz gi -
nekologa krēsla, vai viņa uzskata tās par tiesībām. Tiesības būt nabadzībā, kurai neredz izeju? Tiesības tikt spiestai
veikt abortu pēc vīrieša ultimāta? Tiesības baidīties par savu nākotni, darbu, ģimeni? Tiesības būt maldinātai par ie -
spējamajām aborta sekām? Tiesības pēc aborta cīnīties ar depresiju un nepanesamām skumjām, kuras reizēm no-
ved pat pie pašnāvības? Kaut arī ir sievietes, kas pieprasa šo iespēju, ļoti daudzos gadījumos tas nav ne tuvu brīvas
izvēles rezultāts, bet gan drīzāk lēmums, kas pieņemts pārliecībā, ka nav citas izvēles. Tas ir lēmums, kas pieņemts
bailēs, neticībā un tumsā. Un pēc šī lēmuma viņas arī paliek tumsā, kamēr kāds, kas to saprot nepasludina piedoša -
nu, vainas izpirkšanu un jaunu dzīvi gaismā un mīlestībā, kas nāk no krustā sistā un augšāmceltā Dieva Dēla – Jēzus
Kristus.
“Un daži no jums bija tādi. Bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus Vārdā
un mūsu Dieva Garā.” (1. Kor. 6:11)

9.marts Gavēņa laika pirmā svētdiena

Tāpēc, ka mēs saņemam žēlastības pārpilnību un taisnības dāvanas, mēs valdīsim dzīvībā caur Jēzu Kristu 
(Romiešiem 5:17b). Jēzus dēļ nāve vairs nav valdniece, mēs valdām. Mēs uzvaram nevis paši, bet gan krustā sistā 
un dzīvā Glābēja dēļ. Mēs dzīvosim mūžīgi bez nāves! Arī šobrīd mēs dzīvojam un saskaramies ar dzīves 
kārdinājumiem, zinādami, ka nāve nav mūsu draugs, bet gan sakauts ienaidnieks.

Lūgšana: Kungs Jēzu, mēs pateicamies Tev par tavu uzvaru pār kārdinājumiem, grēku un nāvi. Palīdzi mums dzīvot 
šajā uzvarā ar prieku. Āmen.

16.marts Gavēņa laika otrā svētdiena

Šodien mēs ne tikai redzam kā mēs tiekam taisnoti, bet arī šīs taisnošanas rezultātu. "Laimīgi tie, kam pārkāpumi 
piedoti un grēki apklāti, laimīgs tas vīrs, kam Kungs nepieskaita viņa grēkus." (Romiešiem 4:7-8) Tie, kam grēki ir 
piedoti, ir laimīgi. Tā ir spēcīga vēsts, kuru vajadzētu pielietot redzot aborta grēku un citus grēkus, kuri bieži vien šķiet
pārāk smagi, lai tiktu piedoti.

Lūgšana: Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka esi mūs taisnojis. Mēs Tev pateicamies, ka esi mūs svētījis un darījis 
laimīgus piedošanā. Āmen.

23.marts Gavēņa laika trešā svētdiena

Cik gan labas ziņas! "Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki" (Romiešiem 5:8). Laba vēsts! Jēzus 
nāk pie mums grēkā grimušajiem tāpat kā Viņš gāja pie Samariešu sievas (Jāņa 4:5-26). Viņa mīlestība mums liek 
censties aizsniegt tos, kas cieš no grēka un palīdzēt viņiem ieraudzīt ciešanu patieso iemeslu un patieso piedošanas 
un cerības avotu.

Lūgšana: Svētais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs mīli tādus, kādi esam. Dod, ka mēs tāpat mīlam arī savus 
tuvākos. Āmen.

30.marts Gavēņa laika ceturtā svētdiena

Šodien postmodernisti droši vien nejautātu Jēzum, kādu grēku akls piedzimušais vīrs ir darījis, ka viņam tā noticis 
(Jāņa 9:2). Taču viņi varētu jautāt tā: "Kāda viņam jēga? Kāda tad ir viņa dzīves kvalitāte? Ko viņš tāds var dot 
sabiedrībai?" Jēzus atbilde būtu tāda pati: "tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi" (9:3). Mūsu dzīves jēga un 
mērķis nav atkarīgs no tā, ko mēs spējam vai nespējam izdarīt, bet gan no tā, ko Dievs dara mūsos un caur mums.

Lūgšana: Kungs, lai arī kādi būtu mani apstākļi, lai manī parādās Tavi darbi. Āmen.

KRISTĪBAS

28. februārī mūsu draudzē kristīta Megija Elizabete Isačenko

http://luteranidzivibai.lv/sendpress/eyJpZCI6IjI0NiIsInJlcG9ydCI6IjM5NzQiLCJ1cmxJRCI6IjIzMiIsInZpZXciOiJsaW5rIn0/
http://luteranidzivibai.lv/sendpress/eyJpZCI6IjI0NiIsInJlcG9ydCI6IjM5NzQiLCJ1cmxJRCI6IjIzMSIsInZpZXciOiJsaW5rIn0/
http://luteranidzivibai.lv/sendpress/eyJpZCI6IjI0NiIsInJlcG9ydCI6IjM5NzQiLCJ1cmxJRCI6IjIzMCIsInZpZXciOiJsaW5rIn0/
http://luteranidzivibai.lv/sendpress/eyJpZCI6IjI0NiIsInJlcG9ydCI6IjM5NzQiLCJ1cmxJRCI6IjIyOSIsInZpZXciOiJsaW5rIn0/
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Daina Briede
Draudze – tā ir mana skola, kurā es mācos garīgi augt – saskarsmē ar citiem vairāk ielūkoties sevī, 
saredzēt sevi, izvērtēt, cīnīties ar savām vājībām, mācīties pazemību, utt. Iegūtais ļoti palīdz 
laicīgajā darbā!

Valda Januma
Esot draudzē izjūtu, ka Dievs tas Kungs, mūsu Pestītājs Jēzus Kristus un Svētais Gars ir kopā ar 
mums. 
Draudzē lūgšanās, Dieva slavēšanā saņemu Viņa svētību, un ar Svēto Vakarēdienu stiprinājumu 
Dvēselei un miesai.
Dievs ir ienācis manā sirdī, lūgšanas ir mana ikdiena, un Dievs tās uzklausa. Pateicība Dievam!

Ausma Audže
Esmu guvusi sirdsmieru un pārliecību par Dieva klātbūtni, vadību, aizsardzību un mīlestību!

Alise Dimitrijeva
Esot un kalpojot draudzē, bieži rodas dažādas atziņas. Pirmkārt, mums kā draudzes locekļiem nav 
tik daudz jāpaļaujas uz cilvēkiem, bet gan uz Jēzu, jo cilvēki bieži vien var pievilt, bet Jēzus nekad 
mūs nepievils. Otrkārt, bieži vien ejot uz draudzi mēs nemākam būt kopībā un esam katrs pats par 
sevi, tādā veidā nepamanot citus cilvēkus, kas varbūt 1.reizi ienāk baznīcā un no mūsu attieksmes 
spriež par visu draudzi kopumā. 
Varu minēt  salīdzinājumu: Vilks nebaidās no 1 aitas, taču viņš baidās no liela aitu bara. Mēs sevi 
varam salīdzināt ar šīm aitām, bet sātanu ar vilku. Manuprāt, šis salīdzinājums ļoti labi paskaidro, 
kāpēc ir svarīgi būt draudzes kopībā, dalīties gan priekos, gan arī bēdās ar citiem cilvēkiem 
draudzē, un laipni uzņemt katru jaunu draudzes locekli, lai neviens neatdalītos no visa pulka un 
pulks tikai augtu daudzumā un spēkā.

Anita Jansone
Esmu sapratusi, ka, paļaujoties uz Dievu, kļūst skaidras abas vissarežģītākās mistērijas cilvēka 
dzīvē – dzimšana un miršana. 

Ērika Dogana
Nebiju aizdomājusies un novērtējusi to milzīgo spēku, kas ir lūgšanai. Un ir lieliski apzināties, ka 
kāds lūdz par mani, ka tieši lūgšanā esam visi kopā.Ja vajadzīga aizlūgšana par kādu cilvēku, tad 
droši zinu, kur to meklēt. Daudzreiz, kad man jautā, kā tev var palīdzēt, tad saku ļoti vienkārši - lūdz 
par mani. 
Lūgšana ir kā gaiss, ko elpojam, kā ūdens malks dvēselei.

Ivars Ozoliņš
Ja paļaujos un uzticos Dievam, tad visas lietas labi izdodas. Līdzīgi kā Pēterim, kas gāja pa ūdens 
virsu – ja savā dzīvē acu priekšā ir Jēzus, tad varu pārvarēt visas grūtības, bet, ja uzmanību 
pievēršu pasaulīgām lietām, tad grimstu.
Draudzi izjūtu kā vienu miesu.Priecājos par katru jauno draudzes locekli un vēlos, lai būtu vairāk 
tādu cilvēku, kas grūtā brīdī ir blakus, uzmundrina un iepriecina.

Agneta Kārkliņa
Ir pārliecība par pilnīgu Dieva vadību, ticības brāļu un māsu kopības un vienotības sajūta.



Rudīte Kumsāre
Kopīgās lūgšanas ir liels spēks

Ar Adventa laiku Madonas draudzē aizsākām lūgšanas par meiteni  Zani  no Ērgļiem, kurai ir  nopietnas
veselības problēmas un ārstēšanai nepieciešami ievērojami naudas līdzekļi. Lai Zanei veiktu plaušu transplantācijas
operāciju  Austrijā  ir  jāsavāc  120 000  eiro!  Tas  nepavisam  nav  maz,  ja  domājam  un  spriežam  kā  cilvēki  savā
mazticībā, taču: “No tā, kas cilvēkiem šķiet neiespējams, viss ir iespējams Dievam.” (Mk.10,27)

Dieva darbi caur atsaucīgām un mīlošām cilvēku sirdīm ir  varējuši piepildīties, jo nepieciešamā naudas
summa  ir  savākta,  un  Zane  varēs  doties  uz  Vīnes  Medicīnas  universitāti,  lai  viņai  veiktu  viņas  dzīvībai  tik
nepieciešamo operāciju.

3.marta vakarā sazvanījos ar Zani un stāstīju viņai, ka esam viņu draudzē turējuši savās sirdslūgšanās.
Abas kopā priecājāmies un slavējām Dievu par atbildētajām lūgšanām. Zane ikvienam, kas lūdza par viņu, personīgi
saka vislielāko paldies un ar lielu mīlestību un gaišumu sirdī novēl katram Dieva svētību un Viņa brīnumu darbu
piepildīšanos jūsu katra dzīvēs! Viņa uzsvēra, ka šī kopība, ko varam piedzīvot lūgšanās dod neizmērojamu spēku
pastāvēt un cerēt, ka Dievs būs līdzās arī visā turpmākajā, kas vēl ir priekšā!

Turpināsim nest Zani mūsu sirdslūgšanās gan dievkalpojumos, gan arī katrs ejot savās ikdienas gaitās! 

KONTAKTI

Mācītāja pieņemšanas laiks ir piektdienās no plkst. 1700 -1800,  iepriekš piesakoties pa telefonu. Ir iespējams vienoties
arī par citu laiku. 
Draudzes mācītājs Hanss Jensons, tel. 26524555, hanss.jensons@lelb.lv
Evaņģēlists Jānis Diekonts, tel. 27498953, diekonts@g  mail.com 
Draudzes priekšnieks Normunds Kārkliņš, tel. 29169309, normundskarklins69@inbox.lv
Dr. priekšnieka vietniece Astrīda Briede, tel. 26673450, astrida.briede@inbox.lv
Cesvaines evaņģēliski luteriskā draudze, Baznīcas ielā 4, Cesvainē, LV4871, 
Reģ. nr. 90000507727, AS SEB banka, konta Nr. LV 92UNLA0050011543844

Draudzes avīzi variet lasīt mūsu draudzes mājas lapā:
www.cesvainesdraudze.lv
KALENDĀRS

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

Cesvaines draudzes kalendārs

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

14. marts piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 
_____________________________________________________________________________________________

16. marts SVĒTDIENA  Gavēņa laika otrā svētdiena 
900 DIEVKALPOJUMS.  Svētdienas skola. 
Pēc dievkalpojuma sadraudzība 

21. marts piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 
_____________________________________________________________________________________________

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

28. marts piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 
_____________________________________________________________________________________________

30. marts SVĒTDIENA  Gavēņa laika ceturtā svētdiena
900 DIEVKALPOJUMS.  Svētdienas skola. 

4. aprīlis piektdiena    1800 Sarunas par dzīvi un ticību
             1900 Dievkalpojums 

http://www.cesvainesdraudze.lv/
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