#25 Gavēšana
Mateja ev. 6:16-18
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Ievads
Jēzus Kalna svētrunā uzskaita dažādas mūsu dzīves sfēras – Viņš sāk ar mūsu
raksturu (5.nodaļas sākumā), tad uzskaita sešas mūsu ikdienišķās aktivitātes
(5.nodaļas turpinājumā), un tad seko trīs mūsu reliģiskās aktivitātes (6.nodaļas
sākumā). Pirmā no šīm trim bija ziedošana, otrā – lūgšana, un šodien runāsim par
trešo – gavēšanu.

Šodienas lasījums
Izlasiet Mateja ev. 6:16-18.

Diskusijas pirmā daļa
1. Vai Tu esi kādreiz gavējis? Ja esi, kāds bija mērķis, ko ar to vēlējies sasniegt, un vai
tas nesa gaidītos rezultātus?

2. Ko vispār nozīmē gavēšana? No kā var gavēt?

3. Ja gavēšana ir neēšana, vai ārpus gavēšanas mums ir dotas vēl kādas norādes, kas
ierobežo to, ko drīkstam un nedrīkstam ēst?

4. Kādu iemeslu dēļ cilvēki vispār gavē? Kādēļ nekristieši, un kādēļ kristieši? Vai
Dievs gavēšanu ir pavēlējis?

Gavēšanas piemēri
Tā kā gavēnis ir personīgs un brīvprātīgs solis, aplūkosim piemērus no Bībeles, kur
cilvēki izvēlējušies gavēt, reaģējot uz dažādiem dzīves apstākļiem. Visiem šiem
gadījumiem ir viena kopīga pazīme, mēģināsim to ieraudzīt.
5. Izlasām Mat 9:14-15 – kādu iemeslu gavēšanai Jēzus šeit min?

6. Izlasām 2 Laiku 20:3-4 – kādēļ Jošafāts izvēles gavēni?

7. Izlasām Jon 3:5-9 – kādēļ Ninives ļaudis izlēma izsludināt gavēni?

8. Izlasām Dan 9:1-3 un 21-23 – kādēļ Daniēls izvēlas gavēt?

9. Apd 14:23 – kādēļ draudzes gavēja?
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10. 1 Moz 24:1-33 – kādeļ Ābrahāma kalps atteicās ēst?

11. Tātad, gavēšana ir reakcija uz skumjām, bailēm, grēka nožēlu, Dieva Vārda un
Dieva gribas izpratnes meklējumiem. Bet visos gadījumos gavēšana nenotiek viena,
bet nāk komplektā ar ko citu. Kas tas ir?

12. Ja gavēšanas kompanjons ir lūgšana, tad par to Jēzus iepriekšējās nodarbībās
skaidri izteicās – lūgšanai jānāk no sirds, citādi tā ir tukša pļāpāšana Dieva priekšā.
Tādēļ Dievs arī par gavēšanu brīdina, ka ir gavēņi, kuri Viņu neaizsniedz – izlasām
Jes 58:3-11. Ko Dievs šeit saka, kāda gavēšana Viņam patīk?

Noslēgums
Jēzus mums neaizliedz gavēt, bet arī nepavēl gavēt. Viņš vēlas, lai rūpējamies par
savām sirdīm, lai tās būt skaidra, jo no tādām nāk vēlme būt paklausīgiem, un no tās
sekos vēlme pēc gavēšanas.
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