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Kas ir bīskapi jaunajā derībā?
Pirmkārt, mums ir jāsaprot tas, ka Kristus ir vietējās draudzes galva. Efeziešiem
1:22 ir teikts, "Un visu Viņš nolicis zem Viņa kājām un iecēla Viņu par galvu visai
Baznīcai."
Dievs mums Bībelē ir devis norādījumus par to kā draudze ir organizēta. Taču
mūsdienās pastāv dažas neskaidrības par bīskapa vietu draudzē. Mēs
paskatīsimies ko Raksti māca par bīskapiem. Vārds bīskaps nozīmē
parraudzītājs. Tas tiek lietots pārmaiņus ar vārdiem vecajs un gans. Viņu
pienākums ir pārraudzīt draudzes garīgo labklājību (1. Pētera 5:2), mācīt un uzturēt pareizu
mācību draudzē (Titam 1:9), apmeklēt slimos (Jēkaba 5:14) un būt viesmīlīgiem (1. Timotejam
3:2). Par to kādam ir jābūt bīskapam mēs varam lasīt 1. Timotejam 3:1-7 un Titam 1:5-14.
Vietējām draudzēm jaunajā derībā ir savi bīskapi, vecaji un gani. Apustuļu d. 14:23 - "Ikvienā
draudzē viņi tiem iecēla vecajus; gavēdami un Dievu lūgdami, viņi tos nodeva Tā Kunga ziņā, kam
tie bija sākuši ticēt." Raksti norāda, ka draudzēs bija vairāki vecaji. Apustuļu d. 20:17 - "No
Milētas viņš sūtīja uz Efezu un ataicināja draudzes vecajus." Kā arī Apustuļu d. 20:28 - "Tāpēc
sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva
draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu."
Šajās rakstu vietās mēs varam redzēt, ka viņu pienākums bija arī draudzes pārraudzīšana. Tāpat,
draudzes pienākums ir pakļauties vecaju vadībai. Ebrejiem 13:17 mēs lasām, "Paklausait saviem
vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm kā tādi, kam būs jādod
atbildība. Lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūzdamies, jo tas jums nav derīgi." Kā arī 1.
Tesaloniķiešiem 5:12-13 ir teikts, "Mēs lūdzam jūs, brāļi, atzīstiet tos, kas jūsu labā strādā, kas ir
jūsu priekšnieki Tā Kunga draudzē un kas jūs pamāca. Turiet viņus mīļus un augstā cieņā viņu
darba dēļ! Savā starpā turiet mieru."
Bīskapi ir arī cienīgi saņemt algu kā mēs to redzam 1. Timotejam 5:17-18, "Presbiteri, kas ir labi
priekšnieki, lai būtu divkārša goda cienīgi, visvairāk tie, kas darbojas sludināšanā un mācībā. Proti,
raksti saka: vērsim, kas klonā min labību, tev nebūs aizsiet purnu, un: strādnieks ir savas algas
cienīgs."
Bīskapi izmanto savu vadītāja lomu vietējās draudzes kontekstā. 1. Pētera 5:2-4 ir teikts, "Ganiet
Dieva ganāmo pulku, kas ir jūsu vadībā, ne piespiesti, bet labprātīgi, kā Dievs to grib, nedz arī
negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds, ne kā tādi, kas grib valdīt pār viņiem piešķirto daļu, bet
būdami par priekšzīmi ganāmam pulkam. Tad, kad Augstais Gans parādīsies, jūs saņemsit
nevīstošo godības vainagu."
Ir svarīgi zināt, Jēzus Kristus ir draudzes galvenais Gans un ir pāri draudzes vietējam ganam. Jeb
kuram cilvēkam ārpus vietējās draudzes, kurš sevi sauc par bīskapu nav varas pār vietējo
draudzi. Šī autoritāte pieder Kristum Jēzum.
Mācītājs Andris Briggs

Mārtiņa sleja
Ir pagājuši divi mēneši
kopš mācību gada
sākuma Baltijas
Pastorālajā Institūtā.
Šogad studijas esam
uzsākuši kopā septiņi studenti: Lūkass
Balodis (Valmieras draudze), Sandis
Kažmirs (Ventspils draudze), Kārlis
Kleinhofs – Prūsis (Nāriņciema draudze),
Māris Popmanis (Pitraga draudze),
Vjačeslavs Staršnovs (Rīgas Misiones
draudze) un Jānis Uplejs (Rīgas
Vīlandes draudze).
Sākot ar Septembri esam mācījušies
Vecās un Jaunās Derības pamatus,
kurus pasniedz mācītājs Edgars Mažis
un Dr. Ilmārs Hiršs. Turpinām studēt
Bībeles pārskatu un mācāmies kā
studēt Bībeli, ko pasniedz Līva Fokrote.
Septembrī lekcijas mums pasniedza arī
trīs vieslektori no Amerikas. Vollijs
Skūns mācīja par jauno dzīvi Kristū un
palīdzēja izprast mūsu attiecības ne
tikai ar Kristu, bet arī ar pasauli. Vollijam
ir īpaša dāvana izskaidrot saražģītas
rakstu vietas jeb kuram bērnam
saprotamā valodā. Vollijs jau 37 gadus
kalpo Zviedrijā, kur viņš pasniedz
Bībeles studijas un kristīgo psiholoģiju
un katru gadu ierodas arī Latvijā.

Teoloģiskā Semināra.

• 7.12. no plkst.14.30 līdz 16.30

Mārtiņš Balodis no Liepājas Pāvila
baptistu draudzes mums pasniedz
antropoloģiju Bībeles redzējumā. Mēs
mācāmies par to kas ir cilvēks un
kādu Dievs cilvēku ir radījis, kā grēks
mūs ir ietekmējis un kā mēs
atspoguļojam Dieva līdzību.
Septembrī bijām izbraukumā uz
Rāmavas muižu, kur mums bija
iespēja palīdzēt praktiski ar muižas
atjaunošanas darbiem. Tas arī bija
lielisks sadraudzības laiks un iespēja
nedaudz atpūsties no intensīvajām
mācībām.
Paldies katram par jūsu atbalstu un
lūgšanām. Es vēlos arī aicināt jūs lūgt
par katru no studentiem un
pasniedzējiem, lai Dievs sagatavo
nākošos kalpotājus un atklāj Savu
gribu katra studenta dzīvē. Nākamajās
reizēs, centīšos jūs nedaudz
iepazīstināt ar katru no studentiem kā
arī pastāstīšu par to kas ir DZI grupas.
"Un Viņš tiem sacīja: "Pļaujamā daudz
un strādnieku maz: tad nu lūdziet
pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta
savā pļaujā." - Lūkas 10:2. Mārtiņš Z.

Draudzes pilnsapule
2.novembrī notika mūsu draudzes kārtējā

uzsākam kalpošanu sievietēm ārpus
draudzes "Māmiņu māzā grupa".
Māmiņas no draudzes arī laipni
aicinātas pievienoties! Programma
plānota 7 reizēm ik pa 3 nedēļām.
Tikšanās būs svētdienās pēc
dievkalpojuma Ozolnieku baptistu
dievnama telpās. Sīkāka informācija pie
Jutas Bumbieres vai Lindas Briggs.
• 21.12. 4.Adventa svētdienā pēc
dievkalopjuma draudzes Ziemassvētku
sadraudzība.
• 21.12. Ziemassvētku svetdienas skolas
priekšnesums.
Draudzes locekļi laipni aicināti lietot
savus talantus Adventa svētdienu
dievkalpojumos, pagodinot mūsu
Kungu Jēzu Kristu.

Gaviļnieki novembrī
3.novembris - Egils Strauts (dz.d.)
6.novembris - Alise Zvaigzne (dz.d.)
7.novembris - Aleksandra Līdaka (v.d.)
10.novembris - Mārtiņš Bušmeisters (v.d.)
10.novembris - Mārtiņš Zeltiņš (v.d.)
10.novembris - Markuss Rautmanis (v.d.)
10.novembris - Marks Cimermanis (v.d.)
22.novembris - Aldis Cimermanis (v.d.)
30.novembris - Andris Briggs (v.d.).
30.novembris - Andris Melderis (v.d.)

Sirsnīgi sveicam!

pilnsapulce, kuras gaitā tika nolemts:
• Ievēlēt par draudzes padomes
priekšsēdētāju Mārtiņu Bušmeisteru.
• Ievēlēt par draudzes padomes locekli
Andri Suščiku.
• Dana Bajāre un Alens Pavlovskis kļuvuši
par mūsu draudzes locekļiem.
(no kreisās) Mārtiņš Zeltiņš, Māris Popmanis, Vjačeslavs
Staršnovs, Kārlis Kleinhofs – Prūsis, Lūkas Balodis, Sandis
Kažmirs un Jānis Uplejs

Kopā ar Holmsu Braienu mācījāmies
finanšu piesaistes pamatus un šomēnes
sākām mācīties draudzes vēsturi, kuru
pasniedz Bils Martins no Dalasas

Ziņojumi
• 15.11. un 29.11. plkst.18.00 kalpošana

Lielplatonē.

• 30.11. I. Adventa svētdiena.
• 6.12. plkst.9.00 vīru lūgšanas brokastis.
• 16.11. Draudzes pilnsapulce.

Ozolnieku baptistu draudze
Skolas iela 21,
Ozolnieki, LV 3018
www.ozolniekudraudze.lv
ozolniekudraudze@gmail.com

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!

