Vēstnesis
Decembris, 2012

Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!

Macītāja sleja
Mīļā draudze,
Vairāki no Jums man pēdējā laikā esiet
uzdevuši jautājumu par runāšanu mēlēs.
Izmantošu šī mēneša "Vēstneša" mācītāja
sleju, kā iespēju izskaidrot šo jautājumu, lai
saprastu, ko Bībele māca par šo jautājumu.
Esmu sameklējis vienu rakstu no http://
www.gotquestions.org/Latviesu/r unasanameles.html, kas, manuprāt, precīzi atbild uz
šo jautājumu. Tie no Jums, kas lasa angļu
valodā, var apskatīt vēl papildus interneta
resursu http://www.gotquestions.org/praying-intongues.html.
Ja vēlaties vairāk uzzināt par šo
jautājumu, lūdzu, nāciet pie manis, un es to
labprāt ar Jums apspriedīšu.
Jautājums: Kas ir runāšana mēlēs?
Vai šī garīgā dāvana ir domāta arī
lietošanai mūsdienās? Un kā ir ar
lūgšanu mēlēs?
Atbilde: Pirmo reizi runāšana mēlēs
notika Vasarsvētku dienā, kas ir aprakstīts
Apustuļu darbos 2:1-4. Apustuļi sludināja
Evaņģēliju cilvēku pūļiem to valodās
(apustuļi runāja sanākušo dažādo cilvēku
dzimtajās valodās), ”mēs dzirdam tos mūsu
p a š u v a l o d ā s D i e v a l i e l o s d a r bu s
paužam” (Apustuļu darbi 2:11). Grieķu
valodas vārds, kas ir tulkots kā „mēles”,
burtiski nozīmē „valodas”.

Tātad, runāšana mēlēs nozīmē runāt tādā
valodā, ko runātājs nav mācījies, lai kalpotu
kādam, kas runā šajā valodā. 1.vēstulē
korintiešiem 12-14.nodaļā, kur apustulis
Pāvils runā par brīnumainajām Gara
dāvanām, viņš saka: „Ja es, brāļi, nāktu pie
jums, mēlēs runādams, ko tas jums
palīdzētu, ja es nesludinātu jums, nesdams
vai atklāsmi, vai atziņu, vai pravietojumu,
vai mācību?” (1.korintiešiem 14:6). Saskaņā
ar Apustuli Pāvilu un to, kā mēlēs runāšana
ir atspoguļota Apustuļu darbos, mēļu
dāvana ir noderīga un ceļ to cilvēku, kura
valodā tiek runāts, bet tā neko nedod
pārējiem, kas šo valodu nesaprot, ja tā
netiek tulkota.
Cilvēks, kam ir mēļu tulkošanas
dāvana (1.korintiešiem 12:30), varēja saprast
otru, kas runā mēlēs, lai gan viņš pats šo
valodu nebija mācījies un nepazina. Tad šis
cilvēks ar darīja runāto saprotamu pārējiem,
lai visi varētu teikto saprast. „Tādēļ, kas
mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš to var arī
izskaidrot.” (1.korintiešiem 14:13) Pāvila
kopsavilkums par runāšanu mēlēs baznīcā,
ja tas netiek tulkots, ir diezgan skarbs: „Bet
draudzē es gribu labāk piecus saprātīgus
vārdus teikt, lai citus pamācītu, nekā desmit
tūkstošu vārdu mēlēs.” (1.korintiešiem
14:19)

Vai mēlēs runāšanas dāvana ir
domāta arī lietošanai mūsdienās?
1.korintiešiem 13:8 ir runāts par valodu,
jeb mēlēs runāšanas dāvanas beigšanos, bet
tas gan ir teikts kontekstā ar to, ka tā notiks
tad, kad nāks pilnība (1.korintiešiem
13:10). Daži norāda uz tādām vietām no
Bībeles, kā Jesajas 28:11 un Joēla 2:28-29,
lai pierādītu to, ka runāšana mēlēs bija
zīme tam, ka tuvojās Dieva sods.
1.korintiešiem 14:22 ir teikts, ka runāšana
mēlēs ir zīme neticīgajiem. Saskaņā ar šo
argumentu, runāšana mēlēs bija
brīdinājums jūdu tautai, ka Dievs sodīs
Izraēlu, ja tā noraidīs Jēzu Kristu, un
nepieņems Viņu kā Mesiju. Tāpēc, kad
Dievs sodīja jūdu tautu (ar Jeruzalemes
izpostīšanu 70. gadā), mēļu dāvana
zaudēja savu primāro nozīmi. Lai gan šāds
uzskats ir iespējams, tas, ka šī dāvana bija
zaudējusi savu primāro nozīmi, vēl obligāti
nenozīmē to, ka tai bija jābeidzas. Raksti
neapgalvo pilnīgi skaidri, ka šī dāvana ir
beigusies.
Tajā pat laikā, ja mēlēs runāšanas
dāvana būtu dota arī mūsdienu draudzēm,
tai būtu jāizpaužas saskaņā ar Rakstiem.
Tā būtu īsta un saprotama valoda
(1.korintiešiem 14:10). Tās uzdevums būtu
pasludināt Dieva Vārdu cilvēkam
saprotamā valodā (Apustuļu darbi 2:6-12).
Tai būtu jābūt saskaņā ar rīkojumu, ko
Dievs ir devis caur Apustuli Pāvilu, „Un, ja
mēlēs runā, tad lai uzstājas divi, ja daudz,
trīs, un cits pēc cita un viens lai tulko. Un,
ja nav tulkotāja, tad lai tie cieš klusu
draudzē un lai runā tik sev un
Dievam” (1.korintiešiem 14:27-28). Tai
būtu arī jāpakļaujas tam, kas rakstīts
1.korintiešiem 14:33: „Jo Dievs nav
nekārtības, bet miera Dievs.”
Dievs noteikti var dot cilvēkam
dāvanu runāt citā valodā, lai labāk varētu
kalpot kādam cilvēkam, kurš runā šajā
valodā. Svētais Gars piešķir cilvēkiem
garīgās dāvanas pēc Savas izvēles un gribas
(1.korintiešiem 12:11). Iedomājies tik, cik
daudz vieglāka dzīve būtu misionāriem, ja
tiem sākumā nevajadzētu apmeklēt valodas
skolu, bet ja tie jau no iesākuma varētu
uzrunāt vietējos iedzīvotājus viņu valodā!
Taču, izskatās, ka Dievs tā tomēr nedara.

(Turpinājums nākamā lapā)

Iepazīsties
Esiet sveicināti! Mēs esam Veldru
ģimene: vecāki – Jānis un Marita, bērniņi –
Gustavs (5 gadi), Adrians (3 gadi) un
decembrī gaidām, kad pasaulē nāks mūsu
trešais bērniņš. Mūsu ģimenei decembris ir
īpašs mēnesis, jo tieši Kristus dzimšanas
dienā, kad dzimšanas dienu svin arī Jānis,
izvēlējāmies dibināt savu ģimenīti – šogad
svinēsim septīto gadu laulībā, par ko mums ir
īpašs prieks un pateicība!

(Mācītāja slejas turpinājums)

Tā kā paši ticībā visizteiktāk esam
auguši, saņemot no mūsu garīgajiem
vecākiem un citiem brāļiem un māsām
Kristū, ar kuriem esam dalījušies tiekoties
personīgi, vai esot mazajā grupā, tad zinām,
ka tas ir arī tas, ko vēlamies dot un redzēt
savā draudzē Ozolniekos. Katram no mums
ir savs kristīgais briedums un svarīgi, ka mēs,
kas esam saņēmuši, varam paņemt to
briedumu, kas ir mūsos, lai ieguldītu citos. No
šīs pārliecības arī veidojies mūsu ģimenes
moto: „Nepārstāt augt Kristus līdzībā pašiem
un palīdzēt augt citiem!” Tā ir izvēle, tad,
kad Dievs mums pieved klāt kādu cilvēku - iet
viņam līdzās, lai darītu to par mācekli, kurš
vēlāk spēj citus veidot par Kristus mācekļiem
(Mateja ev. 28:19).
Darba vieta ir lieliska iespēja parādīt
Kristu pasaulei. Tieši tādēļ arī Jānis
Ozolnieku draudzē katru otro ceturtdienu
vada mazo grupu, kas apvieno uzņēmējus un
dažādu jomu profesionāļus, kuri vēlas
izdzīvot ticību Jēzum Kristum savā
profesionālajā darbībā.
Jānis, Marita, Gustavs un Adrians.

Gaviļnieki decembrī

Kad satikāmies viens ar otru, Jānis
nepazina Kristu, Marita tajā laikā bija
kristiete. Mums abiem ir īpaša pateicība par
lielo Dieva žēlastību, ka arī Jāni Dievs
uzrunāja un viņš izvēlējās sekot Kristum, jo
kā gan iespējams dzīvot pilnīgā vienotībā, ja
puse no miesas vēlas iet vienā virzienā, bet
otra puse otrā?!
Savas draudzības un laulības pirmos
gadus nodzīvojām Rīgā, bijām Rīgas
Āgenskalna baptistu draudzes locekļi. Uz
Ozolniekiem pārcēlāmies 2007. gada
pavasarī, pirmos gadus svētdienās braukājām
uz dievkalpojumiem Rīgā, bet vēlāk Dievs uz
mums caur citiem ticīgajiem un caur Savu
Vārdu runāja, ka ļoti svarīgi ir piederēt
lokālajai draudzei. Sākām lūgt par to!
Starpposms starp Rīgas un Ozolnieku
draudzēm mums bija kāda mazā grupa, kur
kopā ar citām ģimenēm tikāmies, lai studētu
Dieva Vārdu, iedrošinātu viens otru nest
Kristus gaismu tur, kur esam ikdienā un
censties nodod tālāk to, ko esam saņēmuši no
Dieva.
Vēlāk sapratām, ka mums ir
jāpievienojas Ozolnieku baptistu draudzei.

3.decembris - Andris Briggs (dz.d.)
4.decembris - Baiba Rošonoka (v.d.)
7.decembris - Dzintra Zilberta (dz.d.)
12.decembris - Iveta Dembovska (v.d.)
12.decembris - Iveta Volinska (v.d.)
15.decembris - Jana Jansone (v.d.)
16.decembris - Zane Ratmane (dz.d.)
16.decembris - Ulvis Jansons (dz.d.)
18.decembris - Jānis Burkāns (dz.d.)
18.decembris - Dāvids Embrekšs (dz.d.)
19.decembris - Annija Embrekša (dz.d.)
21.decembris- Tomass Briggs (v.d.)
23.decembris - Anatolijs Jeršovs (dz.d.)
25.decembris - Jānis Veldre (dz.d.)
28.decembris - Inga Bajāre (v.d.)
30.decembris - Dāvids Embrekšs (v.d.)
Sirsnīgi sveicam!

Liekas, ka mūsdienās runāšana mēlēs
nenotiek tādā veidā, ka tas ir minēts
Jaunajā Derībā, lai gan tas būtu ļoti
noderīgi. Lielum lielais vairums no tiem
ticīgajiem, kuri it kā apliecina, ka runā
mēlēs, nedara to saskaņā ar tiem Rakstu
principiem, kas ir aplūkoti augstāk. Šie
fakti noved pie secinājuma, ka mēļu
dāvana ir beigusies, vai, ka tā ir ļoti reti
sastopama mūsdienu baznīcā.
Tie, kas uzskata, ka mēļu dāvana ir
domāta lūgšanai, kas ceļ pašam savu
t i c ī bu , p a m a t o s av u u z s k a t u 1 .
Korintiešiem 14:4 un/vai 14:28, „kas
runā mēlēs, ceļ pats sevi; bet, kas
pravieto, ceļ draudzi”. Visā 14. nodaļā
šajā vēstulē Pāvils cenšas uzsvērt to, ka ir
ļoti svarīgi, ka runāšana mēlēs tiktu
tulkota (sal. 14:5-12). Tas, ko Pāvils
cenšas pateikt 4. pantā, ir sekojošais: „Ja
tu runā mēlēs bez tulkotāja, tu nedari
neko citu, kā vien cel sevi, t.i. tu padari
sevi it kā garīgāku par citiem. Ja tu runā
mēlēs un tas tiek tulkots, tu cel visus.”
Jaunajā Derībā nekur nav atrodamas
kādas instrukcijas par „lūgšanu mēlēs”.
Jaunā Derība neapraksta arī šādas
„lūgšanas mēlēs” mērķi, nedz min kādu
konkrētu cilvēku, kas lūdz mēlēs. Tālāk,
ja lūgšana mēlēs ir domāta priekš paša
ticības celšanas, tad liekas, ka ir netaisni
tas, ka kādiem cilvēkiem šī dāvana nav
dota, līdz ar to viņi nevar celt savu ticību.
Jo 1. Korintiešiem 12:29-30 skaidri
apliecina, ka ne visiem ir dota mēlēs
runāšanas dāvana.
Kristus mīlestībā, mācītājs Andris Briggs

Ziņojumi
7.decembrī evaņģelizācijas grupa "Atklāsme"
apmeklēs Tērvetes bērnu nama bērnus un
bērnus Dobeles slimnīcā, daloties Labajā
Vēstī. Lūgsim par viņiem!
23.decembra dievkalpojumā svētdienasskolas
bērnu Ziemassvētku priekšnesums.
23.decembrī pēc dievkalpojuma draudzes
Ziemassvētku sadaraudzības pasākums.
24.decembrī plkst.17.00 Svētvakara
dievkalpojums.
20.janvārī draudzes kopsapulce.

Ozolnieku baptistu draudze
Skolas iela 21,
Ozolnieki, LV 3018
www.ozolniekudraudze.org
ozolniekudraudze@gmail.com
Tālrunis
Mācītājs: 29357653.

Ziedojumiem: Ozolnieku baptistu draudze - reģistrācijas Nr.99500003601 - konts: LV81HABA0551008428829 - Swedbank
S av a s a i z l ū g š a n a s u n p a t e i c ī b a s v a r a t n o s ū t ī t u z e - p a s t a a d r e s i :
ozolniekudraudze@gmail.com un draudze nākamajā dievkalpojumā aizlūgs par to.

Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet
izslēgt mobilā telefona skaņu!

