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GANA SLEJA
Draudzes mācītājs Reinis Bikše
Šajā nedēļā, Lubānas senioru dievkalpojuma beigās aiz pieraduma nodziedājām Alleluja dziedājumumu, lai
gan gavēņa laikā to nelietojam. Tas lika uzdod jautājumu: "Ar ko mūsu dzīves ir aizpildītas?". Cik svētīgi, ja mūsu
ikdiena var būt piepildīta ar mūžīgām vērtībām. Alleluja izskanēja, jo draudze dzīvo līdzi dievkalpojumam un
tā ir liela svētība, ja mūsu dzīvēs skan pateicība un slava Dievam.
Gavēņa laikā, mēs esam aicināti domāt, ar ko mēs katrs esam piepildīti, kas ir tās mūsu izvēles, kādi ir
mūsu ieradumi, grēki, kas būtu jānoliek malā. Vācu ārsts Dr. Hellmuts Lutzners raksta: "Spēks, ātrums, neatlaidība
un koncentrācija nekādā ziņā nav jūsu uztura funkcijas. Gluži pretēji, jūs domājat labāk un ātrāk, ja jūsu kuņģis nav
pilns. Vai kāds alpīnists ēd tieši pirms došanās kalnos? Sprinteri nekad nespēs sasniegt maksimālo sniegumu, ja
viņa ēd tieši pirms sacīkstes sākuma." To pašu mēs varam attiecināt uz garīgo dzīvi, ja esam sevi piepildījuši ar
daudz dažādām lietām, tur var neatlikt vietas Dieva vārdam.
Cik procentus savas dienas laika mēs veltām attiecībām ar Dievu? Aicinu tevi, draudzes brāli un māsa, uz rakstīt, cik draudz laika no dienas tu pavadi attiecībās ar Dievu. Tas var būt par labu pamatu ieraudzīt, kā patiesībā
ar mani ir. To nav jāredz nevienam citam, bet to tu vari izrunāt ar Tēvu debesīs. Mateja evaņģēlijā lasām vārdus:
"Bet, kad tu gavē, ... nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs Tēvs, kas redz
slepenībā, tev to atmaksās. " /Mat. 6:17-18/
Pārdomājot Mateja ev. teiktos vārdus, mēs ieraudzīsim, ka gavēņa būtība ir mūsu attiecībās ar Dievu Tēvu.
Viņa priekšā (Dieva vārdos), mēs ieraugām sevi, mūsu grēcīgumu, aplamības, kļūdas un vainas. Tēva priekšā es
varu apņemties uzlikt mērķi, sakot: "Kungs Dievs, es vēlos, lai manā dzīvē mainītos mana attieksme, rīcība, valoda.
Kungs palīdzi man tikt galā ar grēku, nesavaldību, patmīlību, naidu, pornogrāfiju, atkarību utt..! " Mateja evaņģēlijs
apliecina, ka Tēvs debesīs dzird mūsu lūgšanas un atalgos. Jēzus saka: "Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad
jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. ...Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāva nas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?" /Mat. 7:7,11/
Būt attiecībās ar Dievu kā Tēvu, mēs varam patiecoties Jēzum Kristum. Viņš atteicās no savas godības pie
Tēva Debesīs, lai nāktu pie mums. Viņš atteicās no iespējām (kārdinājumiem), iemainot visu pasauli, vinš atteicās
vienmēr būt paēdis, vinš atteicās no mierīgas dzīves, bet nekad neatteicās no Tēva gribas, jo tik ļoti tevi mīlēja, lai tu
un es, mēs varētu dzīvot."Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā." /Ebr. 4:16/ Debesu Tēvs dāvā lielāko atgalgojumu, kuru neesam pelnījuši - grēku piedoša nu Jēzū Kristū. Viņā mēs esam pestīti un apustulis Jānis aicina: "Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis. " /1.Jņ.
4:19/
„Lai mīlētu Dievu ar visu savu sirdi, dvēseli un prātu, tam jāpieliek visas pūles un spēks. Tā nevar būt rem dena rīcība.” (Ezra T. Bensons) Saņēmuši Dieva mīlestību, pestīšanu Jēzū Kristū un Svēto Garu, mēs varam nākt
Viņa priekšā ar visu mūsu dzīvi. Dieva vārdā mēs atrodam ticības vīrus un sievas, kuri ir nākuši Dieva Tēva priekšā
ar gavēni, tā apliecinot savu sirds dedzību un ilgas pēc Dieva prāta.
Estere, pirms devās tikties ar ķēniņu, lai runātu par savu tautu, gavēja. "Ej, sapulcini visus jūdus, kas atrodas Sūsās, un gavējiet manis dēļ: neēdiet un nedzeriet trīs dienas un naktis; arī es ar savām kalponēm tāpat gavē šu. Un pēc tam es iešu pie ķēniņa, kas gan nav pēc likuma, un, ja es aiziešu bojā, tad aiziešu bojā!" /Est.4:16/
Dzīves svarīgos lēmumos, mēs varam nākt Dieva priekšā, uzticot tos Viņa rokām. To piedzīvoja arī pravietis
Ezra. "Un es izsludināju tur gavēni pie Ahavas upes, lai zemotos mūsu Dieva priekšā un izlūgtos no Viņa līdzenu
ceļu sev pašiem, mūsu mazajiem bērniem un visai mūsu mantai...Tā mēs gavējām un lūdzām no mūsu Dieva palī dzību šai lietā, un Viņš mūs uzklausīja." /Ezr. 8:21,23/ Arī pie Pāvila un Barnabas mēs redzam sirdis, kuras meklē
Dieva prātu. Pāvils un Barnaba regulāri gavēja pirms pieņemt svarīgus lēmumus par kalpošanas darbu.

Aicinu, ka gavēņa laiks var būt tavs un mans laiks, kurā mēs varam nolikt visu smagumu un grēku, kas ap
mums tinas, un raudzīties uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju.
Jēzus saka: "ES ESMU dzīvības maize. Kas pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.
" /Jņ.6:35/
LELB JAUNUMI

Arhibīskapa Jāņa Vanaga skaidrojums par mācītāja Jura Rubeņa lūgumu atbrīvot viņu no
mācītāja amata pildīšanas
Mācītājs Juris Rubenis vērsās pie manis ar lūgumu atbrīvot viņu no kalpošanas mācītāja amatā. Šo lūgumu viņš
man izskaidroja personīgā sarunā, taču nevēlējās tuvākus paskaidrojumus iekļaut iesniegumā. Viņš uzskatīja, ka ie mesli ir tik personīgi, ka tos var atklāt savam bīskapam, bet ne nodot publiskai apspriešanai. Man tas jārespektē.
Varu tikai vispārīgi norādīt uz diviem aspektiem. Pirmkārt, tas saistās ar Rīgas iecirkņa mācītāju aicinājumu uz teolo ģisku diskusiju par viņa grāmatās paustajām atziņām. Mācītāja statuss uzliek pienākumu sarunāties ar kolēģiem par
mācības jautājumiem. Domāju, ka saruna būtu devusi labumu visiem, taču Juris nejuta motivāciju ieguldīt laiku un
spēku šādā diskusijā. Tur varu viņu saprast. No otras puses šis lēmums saistās ar Jura paša garīgo ceļu un meklē jumiem. 36 gadus viņš ir bijis mācītājs, bet nu ir laiks to atstāt un sekot Dieva noslēpumainajai vadība. Tādu viņš
redz savu tālāko ceļu Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā.
Draudzē Juris Rubenis vairs nekalpo daudzus gadus, bet līdz šim noturēja dievkalpojumus savā Elijas nama reko lekciju centrā. Turpmāk viņš to vairs nedarīs. Taču viņš negatavojas atstāt LELB, veidot savu konfesiju vai kļūt par
brīvmācītāju. Viņš arī nevēlas celt nekādas apsūdzības baznīcai – kas izskaidro viņa atturēšanos no komentāriem.
Dr. Rubenis joprojām ir mācībspēks Lutera akadēmijā un loceklis Torņakalna draudzē. Un protams, svarīgi ir tas, ka
paliekam draugi, kādi esam bijuši vairāk nekā 30 gadus.
STIPRAIS PAMATS
Gavēņa laiks ir iesācies ar lieliem jautājumiem, kuri tiek uzdoti baznīcai un līdz ar to katram vienam kristie tim. Stambulas konvencijas jautājumā baznīca iestājas par Biblisku formulējumu dzimumu jautājumos un noraida
visus citus formulējumus. Dieva vārds skaidri māca, ka vardarbība vārdos un darbos ir grēks, un mēs kā kristieši at balstām šo mācību, jo Dieva vārds skaidri runā par vīrieti un sievieti, kuri veido ģimeni.
Ticības pamats, uz kura mēs stāvam, ir Dieva vārds un ticība uz Jēzu Kristu Dieva Dēlu. Pāvils vēstulē Ko rintiešiem raksta: "Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus. .... Vai jūs nezināt, ka
jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo? Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās; jo Dieva nams ir
svēts, tas jūs esat. Lai neviens sevi nepieviļ! Ja kas jūsu starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop ģe ķim, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība. Jo ir rakstīts: Viņš satver gudros viņu viltībā, un atkal: Tas Kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. - " /1.Kor. 3:11/
"...Turklāt kristīgā reliģija ir absolūta, tas ir, pilnīga un nepārspējama tādēļ, ka tās avots un norma ir nevis
vājo cilvēku kļūdainie vārdi, bet gan nemaldīgā Dieva nekļūdīgais Vārds, kā tas ir fiksēts Svētajos Rakstos... Tā kā
Svētie Raksti ir Dieva iedvesmoti, tad tie ir absolūtā dievišķā patiesība..., un kristīgā reliģija, kas pamatojas šajā ab solūtajā patiesībā, ir vienīgā patiesā reliģija. Savukārt visas citas reliģijas, kuras nepamatoti tā tiek dēvētas, patiesībā vispār nav reliģijas. Šis fakts mūsdienās būtu īpaši jāuzsver, jo uniātiskās un sinerģiskās tendences pašlaik ir ār kārtīgi spēcīgas pat kristīgajās aprindās, kur labprāt iek pieņemtas normas, kas ir ārpus Svētajiem Rakstiem vai pat
pretrunā tiem. Svētie Raksti ir vienīgā ticības norma, un vienīgā patiesā reliģija ir tā, kura māca patiesi biblisku mācību.
Šo patiesību mēs nelokāmi apliecinām ne tikai modernisma priekšā, kurš pilnīgi noraida Rakstus, bet arī mūsdienu
racionalizējošās teoloģijas priekšā, kura līdztekus Svētajiem Rakstiem ir ieviesusi arī citas normas, piemēram, "kristīgo apziņu", "kristīgo pārliecību", "kristīgo pieredzi" utt....
Kristīgā reliģija tika dota grēcīgajai cilvēcei tūdaļ pēc grēkā krišanas - un gan tad, gan arī pašlaik ir vienīgā absolūtā
reliģija, jo tā vienīgā piedāvā un sniedz cilvēkam pestīšanu no grēka ticībā Dieva dotajam pasaules Pestītājam... .”

PĀRDOMU STŪRĪTIS

CEPUMU PACIŅA
Reiz kāda jauka meitene autoostā gaidīja savu autobusu – tas kavējās, tāpēc meitene, atradusi kur
apsēsties, izvilka no somas cepumu paciņu un telefonu un sāka sērfot internetā. Pēc mirkļa, atcerējusies par
cepumiem, pastiepa roku, paņēma cepumu, tad vēl vienu, - un tad pēkšņi pamanīja, ka cepumu no paciņas paņem
arī blakus sēdošais puisis. «Tas nu gan ir nekauņa» - padomāja meitene, bet izlikās neko nemanām. Pēc brīža viņa
pamanīja, ka pazūd vēl viens cepums.. tad vēl viens.. un vēl - nu gluži kā kanēļmaizītes no Bokas jaunkundzes
palodzes. Nu, ja es nebūtu tik jauka, tad gan es viņam pateiktu, ko par to domāju - nodomāja meitene.
Paciņā bija palicis vēl viens cepums - un pēkšņi puisis pasniedzās, smaidīdams pārlauza to uz pusēm, savu
pusi iebāza mutē, bet otru sniedza meitenei. Nē, nu tas jau ir par daudz - nodomāja meitene, un uzmetusi puisim
iznīcinošu skatienu, devās uz autobusu. Būtu vismaz pateicis paldies, viņa pie sevis nodomāja.. bet tādiem
nekauņām jau ne kauna ne goda..
Jau iekāpjot autobusā, meitenes skatiens somā pēkšņi pamanīja ko neparastu.. Kā tas iespējams, domāja
meitene, mēs taču apēdām tos manus cepumus? Manus cepumus?? Kā cepumus tad mēs ēdām? Tikai tagad viņa
saprata, ka visu laiku cienājusies ar smaidīgā puiša cepumiem.. Nu kurš tagad izrādījās nekauņa?!
Dīvaini, bet vairumam cilvēku aizvien šķiet, ka viņiem vienmēr kāds dara pāri. Tam, protams, var būt daudz
skaidrojumu, taču psiholoģijas pētījumi liecina, ka vairums cilvēku par sevi ir vienkārši pārāk augstās domās! Un ja
tā godīgi ielūkojamies savā sirdī, tad jāatzīst, ka tā tiešām var būt – mums ikvienam reizēm šķiet, ka esam mazlietiņ
attapīgāki, vai gudrāki, vai labāk kā citi izprotam situāciju. Mums itin labi patīk kādu aprunāt un pakritizēt, jo tas reizē
netieši apliecina mūsu pašu, kaut nelielu, bet tomēr – pārākumu.
Ne par velti Svētajos rakstos ir atrodama līdzība par skabargu, ko pamanām brāļa acī un baļķi, ko
nepamanām savā. Mums gan patīk iedomāties, ka šī līdzība ir par tiem citiem, par tiem liekuļiem – bet tā domājot,
paši tādi kļūstam. Jo katram savs baļķis acī atrodams un ārā ņemams.
Svētais Jānis Pakāpnieks ir teicis ka pazemība ir debešķīgs virpulis, kas dvēseli spēj pacelt no grēku
dziļumiem līdz debesu augstumiem. Pazemība Dieva priekšā, tā, kas ļauj savu baļķi atrast un atdot Dievam, pretim
saņemot Viņa mieru un mīlestības pilno piedošanu.
Vai gribi to mācīties?
Nodibinājuma „Luterāņu stunda” sagatavots materiāls

IESVĒTES MĀCĪBAS

Cesvaines ev.lut. draudzē ar š.g. 21. februāri tiks uzsākts iesvētes mācības kurss. Tā ir iespēja tuvāk iepazīt Dievu, lasot un studējot Bībeli, iepazīties ar kristīgo ticību un tās pamatvērtībām. Kursa laikā apskatīsim tēmas par Dievu, cilvēku un mūsu dzīves jēgu un mērķi, par attiecībām ar Dievu, par piedošanu
un vēl citām svarīgām tēmām. Tā ir iespēja iepazīt kristīgo ticību un tās mācību un apliecināt savu ticību,
kļūstot par pilntiesīgu draudzes locekli.
Nodarbības vadīs draudzes mācītājs Reinis Bikše.
Pieteikties pie draudzes mācītāja līdz 28.februārim.
JAUNIEŠIEM
Artūrs Dimitrijevs
26. janvārī Lubānas, Cesvaines un Madonas jaunieši devāmies kopīgi uz Lubānu, lai vienotos jauniešu vakarā. Šī
jauniešu vakara tēma bija par to, kas mūs sagaida šajā gadā, un kā mēs varam būt droši par savu nākotni. Kopīgi
pavadītajā jauniešu vakarā mēs gan spēlējām dažādas spēles, gan klausījāmies mūsu mācītāja Reiņa Bikšes
uzrunu, kura mūs aicināja aizdomāties par lietām, uz kurām mēs balstām savu cerību un drošību ikdienā.
Nākamais kopīgais jauniešu vakars ir plānots 23.februārī, kad visi dosimies uz Madonas mācītājmuižu, kur
skatīsimies kādu filmu. Ja pats vēlies pievienoties vai arī zini kādu, kurš to vēlētos, tad dod ziņu mācītājam Reinim!

Tiekamies jauniešu vakarā!

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