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Bet kad tu gavē, svaidi savu galvu
un mazgā savu vaigu. 

(Mateja 6;17)

Īsas pārdomas par gavēni

Vispirms par to, kas gavēnis nav. Gavēnis bibliski
attiecās tikai uz ēšanu, tādēļ mazāk skatīties televīziju vai
nesēdēt pie datora ir  gana laba tradīcija, bet nav gavēnis.
Tāpat  kad  kristieši  meklē  popularitāti  un  pasaules
atbalstu,  sakot  ka gavēnis  ir  veselīgs,  uzlabo pašsajūtu,
palīdz iegūt labu izskatu, tad tas vairs nav gavēnis,  bet
diēta, jo pazaudēta gavēņa jēga un nozīme.

Gavēnis ir jau ielikts cilvēka dabā, jo saskaroties ar
lielām  nelaimēm  organisms  atsakās  no  ēdiena,  nav
apetītes,  jeb kā saka, kumoss mutē nelien.  Jēzus kalna
sprediķī mācība par gavēni seko mācībai par lūgšanu un
mācībai  par  piedošanu,  un  ir  pirms  mācības  par
ziedošanu. Tātad Pestītājs gavēni sasaista ar šīm lietām,
bez  tām  gavēnis  nav  gavēnis,  bet  sanāk  vienkārša
badošanās. 

Jaunā  derība  stāsta  par  Jēzus  gavēni  tuksnesī,  tas



notiek  pirms  Viņa  publiskās  kalpošanas  uzsākšanas  un
saistīts  ar  kārdinājumu uzvarēšanu.  To gan nevajadzētu
atkārtot,  jo  neviens no mums nav pasaulē  nācis  izpirkt
grēkus ,un nav vienpiedzimušais Dieva Dēls.

Pāvils  un  viņa  līdzkalpotāji  gavē  pirms  uzsākt
misijas  ceļojumus  un  kad  jaundibinātajās  draudzēs
vajadzēja iecelt mācītājus. Bet nav apraksta cik ilgi viņi
gavēja un no kā atteicās, bet nozīmīgi, ka tas saistās ar
lūgšanu.

Vecaja derība gan ir daudz aprakstu. 
Daži  piemēri  :  Dāniels  gavē  pēc  redzētām  nakts

parādībām, lūdzot no Dieva to izskaidrojumu. Ķēniņiene
Estere gavē kad apmelojumu dēļ viņas tautiešiem draud
nāves  briesmas.  Pagāni  ninivieši  gavē  pēc  Jonas
pasludinājuma  par  Dieva  dusmām viņu  grēku  dēļ,  šeit
ķēniņš  pavēl  pat  lopiem  gavēt.  Tāpat  kad  Dieva  tauta
novēršas  no  Dieva  un  dzīvo  elku  kalpības  grēkā,  tās
pravieši  aicina  uz grēku nožēlas  gavēni.   Šie  gavēņi  ir
atšķirīgi gan iemeslu dēļ, gan ilguma ziņā, gan dziļuma
ziņā.  Piemēram  citur  atsakās  no  vīna  un  dārgiem
ēdieniem, citur pat no sausas maizes dzerot tikai ūdeni. 

Tas ir tikai ļoti īss ieskats, ļoti plašā tēma. Un viens
ļoti īss secinājums : gavēt vajadzētu pirms privātbikts, ja
ģimenē paredzētas kristības, ja ģimenē ir kādam veselības
problēmas,  jo  īpaši  pirms  operācijām,  pie  darba  vai
dzīvesvietas maiņas. Protams ir vēl daudz arī citi iemesli,
bet šie nu būtu tie galvenie. 

Māc. K. Puķītis

 ~Lozungs~

Sāra teica : Dievs man devis smieklus. 
(1.Mozus 21;60)     

~Lūgšana~

   Dievs, Debesu Tēvs pasargi mūs no jebkādas
liekulības. Lai Tavs Svētais Gars mūsos arvien

rada patiesu grēknožēlu, ka mēs vienmēr varam
slavēt Tavu Svēto Vārdu mūsu Kunga Jēzus

Kristus dāvātās pestīšanas dēļ. Āmen.

 ~Informācija~

22.02. Pelnu diena, dievkalpojums plkst.: 18:00
05.03.  Mūsu draudzē viesosies LELB Liepājas diacēzes 
bīskaps Hans Martins Jensons un Grobiņas iecirkņa 
prāvests Ainars Jaunskalže, dievkalpojums plkst.: 10:00, 
pēc dievkalpojuma sadraudzība.

2022. gads ciparos : mūsu draudzē notika 10 kristības, 4 
iesvētības, 3 laulības, noturēti 58 dievkalpojumi, kuros 
kopsummā ir piedalījušies 1086 dievgaldnieki.   


