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Izplatītākie klupšanas akmeņi bērnu evaņģelizēšanā
(turpinājums no iepriekšējā numura)
Pieņēmums par atdzimšanas realitāti
Nākamais klupšanas akmens ir tad, ja mēs ar pārliecību pieņemam, ka bērna pozitīvā reakcija
uz evaņģēliju ir pilnvērtīga, glābjošā ticība. Šajā gadījumā ir kārdinājums uzskatīt atdzimšanu par
“nokārtotu lietu”, par pamatu ņemot ārēju apliecinājumu, ka bērns ir sācis ticēt. Taču mēs nedrīkstam
pieņemt, ka ikviens ticības apliecinājums atspoguļo patiesu Dieva darbu cilvēka sirdī (Mat. 7-21-23), it
īpaši attiecībā uz bērniem.
Bērni bieži vien reaģē pozitīvi uz evaņģēlija vēsti dažādu iemeslu dēļ, no kuriem daudziem nav nekāda
saistība ar grēkapziņu vai pilnīgu izpratni par garīgo patiesību. Daudzi bērni, piemēram, apliecina savu
ticību tikai vienaudžu spiediena vadīti draudzē vai arī dēļ vēlmes izpatikt saviem vecākiem.
Papildus tam, Svētie Raksti norāda, ka bērni vēl ir nenobrieduši (1.Kor. 13:11; 14:20), naivi (Sal.pam. 1:4), neprātīgi
(Sal.pam. 22:15), vieglprātīgi (Jesejas 3:4), nenosvērti un mainīgi (Efez. 4:14). Bērni mēdz domāt, ka viņi ir sapratuši dotā solījuma
daudzveidīgo nozīmi, bet patiesībā tā nav. Viņu spriedumi vēl ir sekli un viņu spēja, saskatīt savu lēmumu ietekmi, ir vāja. Par spīti
vislabākajiem nodomiem, viņiem reti ir prasmes saskatīt ko tālāku par šodienu, kā arī viņi nespēj uztvert savu izdarīto izvēļu
ietekmi rītdienā. Tas padara bērnus vieglāk ievainojamus un pakļaujamus maldiem, un tāpēc vecākiem ir daudz grūtāk saskatīt
Dieva glābjošo darbu viņu sirdīs.
Tieši šī iemesla dēļ, tikai tad, kad bērna paustā pārliecība un ticība tiek dzīves apstākļu pārbaudīta, viņam nobriestot,
vecāki var vairāk saprast par bērna dzīves garīgo virzību. Lai gan daudzi cilvēki patiešām izdara patiesu izvēli nodot savu dzīvi
Kristum jau bērnībā, ir daudzi citi (varbūt pat lielākā daļa) nenonāk līdz pilnīgai evaņģēlija izpratnei līdz pat pusaudžu gadiem.
Bērna pestīšanas apstiprināšana
Pēc tam, kad vecāki ir pārliecināti, ka viņu bērns ir piedzīvojis pestīšanu, viņi steidz verbāli bērnus iedrošināt par viņu
pestīšanu. Tā rezultātā, draudzes ir pilnas ar pusaudžiem un pieaugušajiem, kuru sirdīs nemājo īsta Kristus mīlestība, bet kas
tomēr uzskata, ka viņi ir patiesi kristieši dēļ tā, ko viņi reiz izdarīja bērnībā.
Tas ir Svētā Gara, nevis vecāku, uzdevums – dot apstiprinājumu pestīšanai (Rom. 8:15-16). Pārāk daudz cilvēku, kuru
sirdis ir aukstas pret Tā Kunga lietām, uzskata, ka viņi nonāks debesīs tā vienkāršā iemesla dēļ, ka viņi kā bērni pozitīvi atsaukušies
evaņģelizācijas aicinājumam. Pēc tam, kad “ieaicinājuši Jēzu savās sirsniņās”, viņi saņēmuši viltus apstiprinājumu, kas viņiem
mācījis nekad vairs sevi nepārbaudīt un neizpaust nekādas šaubas par savu pestīšanu. Vecākiem vajadzētu priecāties par
patiesas pestīšanas pierādījumiem savu bērnu dzīvēs tikai tad, kad viņi zina, ka viņu bērns saprot evaņģēliju, tic tam un pauž
patiesas pestīšanas pazīmes savā dzīvē - nodošanos Kristum, paklausību Dieva vārdam un mīlestību pret citiem.
Steiga īstenot kristību pavēli
Visbeidzot, vecāki pieļauj kļūtu, uzriez pēc ticības apliecinājuma, steigt īstenot kristību pavēli bērna dzīvē. Lai gan
Svētajos rakstos ir pavēle ticīgajiem tikt kristītiem (Mat. 28:19; Ap.d. 2:38), domājot par bērniem, ir labāk nesteigties kristībā. Kā
jau iepriekš minējām, ir ļoti, ļoti grūti atpazīt patiesu pestīšanu bērna dzīvē. Tā vietā, lai mēs steidzinātu bērnu uz kristībām uzreiz
pēc ticības apliecinājuma, ir gudrāk izmantot nemitīgas iespējas vecāku – bērnu attiecībās meklēt un sagaidīt arvien jaunus
pierādījumus tam, ka bērns ir izdarījis neatgriezenisku apņemšanos sekot Kristum. Lai arī bērns spēj savā liecībā pateikt
pietiekami, lai skaidri saprastu, ka viņš izprot evaņģēliju un to ir pieņēmis, ar kristībām būtu jānogaida līdz mirklim, kad bērns
demonstrē atdzimšanas pazīmes, kas nav atkarīgas no vecāku kontroles.
Bērnu evaņģelizācija sastāv ne tikai no verbāla evaņģēlija izklāsta, bet arī no tā patiesas demonstrēšanas savā dzīvē.
Greisas kopienas draudzē (Grace Community Church) mūsu ierastā prakse ir nogaidīt, līdz bērns sasniedzis divpadsmit gadu
vecumu pēc tam, kad ir apliecinājis savu ticību. Tā kā kristība tiek uzskatīta par kaut ko skaidru un noslēdzošu, mūsu galvenās
bažas gadījumos, kad tiek kristīti jaunāki bērni, ir par to, ka jaunāks bērns kristību pieredzi uzskata par savas glābšanas
pierādījumu. Tādējādi bērnam, kurš, iespējams, nav patiesi atjaunojies garā, kristība kaitē. Tāpēc labāk ir nogaidīt.
Mācītājs Andris Briggs

Ziņojumi

Mārtiņa sleja

▪ ️ 19.04 mūsu draudzē viesnosies
ciemiņo no Kvazibantu draudzes. Visi
laipni aicināti uz tikšanos.

Svētīgi sirdsšķīstie, jo
tie Dievu redzēs Mateja 5:8
Nav nekā vairāk, ko
Dieva bērni vēlas, kā skatīt Dievu. Mozus
vēlējās redzēt Dievu. 2.Mozus 33:18,
Mozus saka Dievam, "Rādi man, lūdzams,
Savu godību!" Un Dievs lika Mozum
stāvēt klints spraugā un, aizsedzot Mozu
ar savu roku, Dievs lika savai godībai
paiet garām. Jo cilvēks nevar Dievu
redzēt un palikt dzīvs.
Ta č u J ē z u s s a k a - s v ē t ī g i
sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Kad
Bībele runā par cilvēka sirdi, tā runā par
mūsu iekšējo cilvēku. Ar savu sirdi mēs
pazīstam Dievu. Ar savu sirdi mēs
pieņemam svarīgus lēmumus dzīvē. Mūsu
sirds nosaka mūsu dzīves gājumu. Ar savu
sirdi mēs domājam. Ar sirdi mēs jūtam.
Mēs varētu teikt, ka tas, kas es esmu
patiesībā ir tas, kas es esmu savā sirdī.
Salamans raksta, “Pāri visam, kas
jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes
rosās dzīvība!” (Sal. Pam. 4:23). Kaut arī
mēs esam glābti un Dievs mums ir devis
jaunu sirdi, mēs turpinam dzīvot ar
grēcīgu dabu. Un tāpēc mums ir
nepieciešams ikdienā uzturēt savu sirdi
šķīstu. Mēs varam uzturēt savu sirdi šķīstu
mazgājoties Dieva Vārdā. Psalmists raksta
119.psalmā, "Kā jauneklis uzturēs savu
ceļu šķīstu? Kad turēsies pie Taviem
vārdiem. Es Tevi meklēju no visas sirds.
Neļauj man aizmaldīties projām no Taviem
baušļiem. Es turu Tavus vārdus savā sirdī,
lai negrēkotu pret Tevi."

▪ ️ 26.04 - ģimenes dievkalpojums
vecākiem un bērniem (svētdienas
skola nenotiek).

▪ ️No 12. - 17.jūlijam mūsu draudze
r ī ko s n o m e t n i 1 5 0 j a u n i e š i e m
Gančauskās. Aicinam ikvienu
draudzes locekli lūgt par to un izvērtēt
savas iespējas kalpot šajā nometnē, kā
arī finansiāli atbalstīti jauniešus no
Lielplatones, kas varētu piedalīties
nometnē. Meklējam atbalstītājus vēl
19 jauniešiem. Vienai jaunieša dalībai
nometnē vajadzīgi 40 EUR.
▪ ️ Iespēja pievienoties kalpošanai
Lielplatones jauniešiem 14.03. un
11.04. Sīkāka informācija pie Lāsmas
un Alda Cimermaņiem.
▪ ️Māmiņu grupiņa pulcēsies 01.03.,
22.03., 12.04. un 29.04 Sīkāka
infromācija pie Jutas Bumbieres un
Lindas Briggs.
▪ ️ 7.03. plkst.9.00 Vīru lūgšanas
brokastis.
▪ ️ Šogad mūsu draudze īstenos
"Visslielākās dāvanas" akciju
Lielplatones skolā. Aizlūgsim, lai bērni
caur to sadzirdētu Dieva vēsti.
▪ ️28.03. visi laipni aicināti piedalīties
konferencē "Radīšana vai evolūcija".
Sīkāka informācija pie Mārtiņa Zeltina
vai www.radisanaskonference.lv

Mēs varam uzturēt savu sirdi
šķīstu izsūdzot Dievam un viens otram
savus grēkus. Mēs varam uzturēt savu
sirdi šķīstu esot sadraudzībā ar brāļiem un
māsām. Un kad mūsu sirdis būs šķīstas,
mēs raudzīsimies uz Kristu un spēsim
saskatīt Viņa godību mūsu dzīvēs.
Mārtiņš Z.

▪ ️ Trešdienās plkst.19.00 Bībeliskās
evaņģelizacijas skola.
▪ ️Katra mēneša otrajā un ceturtajā
svēdienā mācītājs sludina Olainē.

Gaviļnieki martā un aprīlī
4.marts - Alise Zvaigzne (v.d.)
7.marts - Antra Embrekša (dz.d.)
7.marts - Ruta Rozentāle (dz.d.).
9.marts - Linda Briggs (dz.d.)
12.marts - Agnese Sladzevska (dz.d.)
19.marts - Emīlija Bušmeistere (dz.d.)
19.marts - Viktors Rautmanis (dz.d.)
22.marts - Tamāra Gerone (v.d.)
25.marts - Marita Veldre (v.d.)
25.marts - Ralfs Cimermanis (dz.d.)
27.marts - Gustavs Veldre (v.d.).
31.marts - Aldis Cimermani (dz.d.)
4.aprīlis - Laura Bajāre (dz.d.)
8.aprīlis - Edgars Šneiders (v.d.)
11.aprīlis - Laura Bajāre (v.d.)
13.aprīlis - Egils Strauts (v.d.)
13.aprīlis - Marita Veldre (dz.d.)
26.aprīlis - Sandris Jansons (dz.d)
26.aprīlis - Sandris Jansons (v.d.)

Sirsnīgi sveicam!

Ozolnieku baptistu draudze

Skolas iela 21,
Ozolnieki, LV 3018
www.ozolniekudraudze.lv

Ziedojumiem: Ozolnieku baptistu draudze - reģistrācijas Nr.99500003601 - konts: LV81HABA0551008428829 - Swedbank
Savas aizlūgšanas un pateicības varat nosūtīt uz e-pasta adresi:
oz o l n i e k u d r a u d ze @ g m a i l . c o m u n d r a u d z e n ā k a m a j ā
dievkalpojumā aizlūgs par to.

Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet izslēgt mobilā
telefona skaņu!

