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Mācītāja sleja
Mīļā draudzes ģimene! Ar tik lielu nepacietību gaidu, kad būšu kopā ar Jums Lieldienu laikā.
Esmu pateicīgs Jums par šo iespēju! Mani tik ļoti iedrošinu ziņas, ka Jums klājas labi un kā
Dievs darbojas mūsu draudzē! Šoreiz vēlos Jums līdzdalīt autora Maikla Hodmana (Michael
Houdmann) rakstīto par Rakstu pietiekamību. Es ceru, ka tas no jauna atgādinās mums
atbilstoši cienīt Dieva Vārdu un vienmēr izmantot to kā mūsu ticības un dzīves pamatu!
Rakstu pietiekamības doktrīna ir fundamentāla mūsu kristīgai ticībai. Apgalvot, ka Raksti ir
pietiekami, nozīmē, ka Bībele ir viss, kas mums nepieciešams, lai apbruņotu mūs dzīvei ticībā
un kalpošanā. Tā nodrošina skaidru izpratni par Dieva nodomu atjaunot salauztas attiecības
starp Viņu un cilvēci caur Viņa Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Glābēju un ticības dāvanu, atklājot glābšanu kā Viņa nāves pie
krusta un augšāmcelšanās rezultātu. Nekādi citi apcerējumi nav nepieciešami, lai izprastu šo labo vēsti, kā arī nav
nepieciešami papildus raksti, lai sagatavotu un apbruņotu ticības dzīvei.
Runājot par Rakstiem, kristieši atsaucas gan uz Veco, gan Jauno Derību. Apustulis Pāvils uzsver, ka svētie Raksti “spēj
dot Tev gudrību pestīšanai caur ticību Jēzum Kristum. Visi Svētie Raksti ir Dieva iedvesmoti un ir noderīgi mācībai,
vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam
darbam” [2.Timoteja 3:15-17]. Ja Raksti ir Dieva iedvesmoti, tad tie nav cilvēku iedvesmoti, lai arī tos fiziski
piefiksējuši cilvēki , “kas runājuši Svētā Gara spēkā” [2.Pētera 1:21]. Neviens cilvēka sarakstīts darbs nav pietiekami
spējīgs, lai apbruņotu mūs labiem darbiem, tikai Dieva Vārds to spēj. Vēl jo vairāk, ja Raksti ir pietiekami, lai mūs
apbruņotu, tad mums nekas cits nav vajadzīgs.
Pāvila vēstule Kolosiešiem ir perfekts piemērs tam, kas var notikt, ja draudze apšauba Rakstu pietiekamību un kad
Raksti tiek sapludināti ar nebībelisku materiālu, kas pilns ar bezdievīgu teoloģiju un nostādnēm. Pāvils brīdināja
draudzi Kolosā: “Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku
mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu” [Kolosiešiem 2:8]. Jūda to pasaka vēl konkrētāk, rakstot “Mīļie,
tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds mani spieda jūs pamācīt šinī rakstā turpināt
cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta” [Jūdas 1:3]. Tas skaidri norāda, ka nevieni citi materiāli, lai arī cik
dievbijīgs mācītājs, teologs vai draudze, kas tos veidojuši, nespēj būt līdzvērtīgi Dieva Vārdam un nespēj To
papildināt. Bībelē ir pilnīgi viss, kas nepieciešams ticīgajam, lai saprastu Dieva dabu, cilvēka dabu, grēka, debesu,
elles un pestīšanas Jēzū Kristū doktrīnu. Pāvila vārdi Galatiešiem pastiprina to, cik bīstami ir sludināt vēsti, kas ir
ārpus Bībeles: „Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums
pasludinājuši, lāsts pār to!” [Galatiešiem 1:8].
Visspēcīgākie panti par Rakstu pietiekamību rodami Psalmos. 19.Psalmā no 7. līdz 14.pantam lasām, kā Dāvids
priecājas Dieva Vārdā, pasludinot to par pilnīgu, uzticamu, patiesu, skaidru, apgaismojošu, šķīstu, drošu un taisnīgu.
Bībele ir perfekta un nevieni citi raksti nav nepieciešami, jo Bībele ir Dieva iedvesmota un tajā ir viss
nepieciešamais, lai mēs rastu pestīšanu, dzīvi Kristū un celtu Dieva valstību!
Mūsdienās Rakstu pietiekamība tiek apdraudēta un ar nožēlu jāatzīst, ka bieži vien šie draudi nāk tieši no pašas
Kristus draudzes. Menedžmenta tehnikas, pasaulīgas metodes pūļu piesaistīšanai, izklaide, ne-bībeliskas atklāsmes,
misticisms un dažādas psiholoģiskās konsultēšanas formas bieži apgalvo, ka Bībele nav pietiekama kristieša dzīvei.
Bet Jēzus teica: „Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko” [Jāņa ev. 10:27]. Viņa balss ir
vienīgā, kas mums jādzird un Svētie Raksti ir Viņa balss, pilnībā un absolūti pietiekama.
Lai Dievs Jūs svētī ar vienotību un daudz garīgiem augļiem!
Mācītājs Andris Briggs

Iepazīsties

un tevī nav Dieva iedvestas dzīvības.
Vēlāk sākās kalpošana LKSB Rīgā. Kad
Jelgavas grupai bija nepieciešams kāds,
kas varētu vadīt Bībeles studijas grupu
studentiem nekristiešiem, Rita sāka reizi
nedēļā braukāt uz Jelgavu. Stāsta Rita:
„Pa šiem 12 gadiem kopš pazīstu Jēzu, ir
piedzīvoti arī laiki, kad šķitis, ka esmu
pazaudējusi attiecības ar Kristu. Tomēr
arvien Dievs man atgādina, ka nav nekas,
ko es varu izdarīt, lai Viņš mani mīlētu
vairāk un tāpat – nav nekas, ko es varu
izdarīt, lai Viņš mīlētu mani mazāk.”
„Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve,
nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz
tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz
augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita
radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva
mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu
Kungā.” [Rom. 8:38-39]

Oskara Baloža ģimenē esam četri – sieva Rita
un meitas Madara (3 gadi) un Grieta (9
mēneši). Ģimeni izveidojām pirms sešiem
gadiem un pirmo gadu pavadījām Aucē.
Tajā laikā arī pirmo reizi apciemojām
Ozolnieku Baptistu draudzi, bet nevienu
draudzi regulāri neapmeklējām. Abi gadiem
bijām aktīvi kalpojuši Latvijas Kristīgajā
Studentu Brālībā (LKSB), Oskars arī
Zaļenieku luterāņu draudzē, bet pēc
apprecēšanās un pārcelšanās uz Auci,
beidzām savu kalpošanu. Abu attiecības ar
Dievu un ceļš pie Kristus bija ļoti atšķirīgs.
Oskars uz baznīcu bija gājis jau kopš
bērnības, jo vecāki aktīvi darbojās draudzē
Zaļeniekos. 2. kursā ieraugot afišu, ka LLU
telpās notiek LKSB pasākums, Oskars devās
uz šo pasākumu un beigās šajā organizācijā
Jelgavas grupā aktīvi pavadīja 7 savus
studiju gadus. LKSB tajā laikā Oskaram
aizstāja draudzi. Šajā laikā viņš piedzīvoja
Dievu pavisam savādāku nekā bija uzskatījis
iepriekš. LKSB rindās Oskars noskatīja arī sev
sievu.
Rita uzauga neticīgo ģimenē un Kristu kā
savu glābēju pieņēma nedēļu pirms savas
15.dzimšanas dienas kādas kristīgas
jauniešu nometnes laikā uz kuru bija
devusies kā viena no vadītājām. Rita jau
vairākus gadus bija gājusi uz draudzi, mazo
grupu, piedalījusies kristīgās nometnēs bet
to, ka neesmu kristiete, zināja tikai viņas
draudzes mazās grupas meitenes. Esot kopā
ar citiem kristiešiem ar laiku vari sākt
uzvesties, runāt kā pārējie un nevienam
nemaz nerastos aizdomas, ka iekšēji esi miris

Šobrīd jau četrus gadus dzīvojam Jelgavā
un apmeklējam draudzi Ozolniekos.
Draudzē apmeklējām mazās grupas,
kurās piedzīvojām īpašu laiku un mūsu
vēlēšanās ir ka katrs draudzes loceklis ir
kādas mazās grupas dalībnieks.

Mārtiņa sleja
“Svētīgi lēnprātīgie, jo
tie iemantos zemi”
Mateja ev. 5:5
Kad mēs domājam par
lēnprātību, mums bieži
nāk prātā kāds, kurš ir kautrīgs, vājš, gļēvs
vai pasīvs. Taču tā nav Bībeliskā nozīme
l ē n p rāt ī b a i . Ka d B ī b e l e r u n ā p a r
lēnprātību, tā runā par spēku, kas ir ticis
savaldīts. Atšķirība starp vāju un
lēnprātīgu cilvēku ir tā, ka vājš cilvēks nav
spējīgs neko izdarīt, turpretī lēnprātīgs
cilvēks ir spējīgs taču izvēlas to nedarīt.
Sengrieķu valodā šis vārds tika lietots, lai
runātu par kaut ko kas ir maigs, rāms vai
miermīlīgs. Šo vārdu lietoja, lai runātu par
trenētiem zirgiem. Jauni kumeļi tika
trenēti un pakļauti, lai ar viņu varētu
doties karā vai piedalīties sacensībās. Viņi
tika pakļauti tā saimniekam. Šis
zirgs
vēljoprojām bija tik pat spēcīgs un ātrs kā
pirms tam, taču viņa griba tika pakļauta.
Padarīt zirgu lēnprātīgu nozīmēja pakļaut
to saimnieka vajadzībām.
Un kad šis vārds ir attiecināts uz cilvēku,
tas nozīmē, ka kāds, kurš agrāk ir dzīvojis
sev, kāds kurš ir dzīvojis pēc sava prāta un

gājis savu ceļu ir ticis salauzts un viņa
dzīve pakļauta un nolikta zem Kristus
autoritātes.
4. Mozus 12:3 mums ir teikts, ka Mozus
bija vislēnprātīgākais cilvēks virs zemes.
Kad Ārons un Mirjama kurnēja pret Mozu,
viņš neaizstāvēja sevi. Mozus būtu varējis
teikt, “Es esmu Dieva izredzēts kalps, jūs
nedrīkstiet par mani tā runāt”. Taču tā
vietā Mozus uzticēja Dievam šo situāciju
un Dievs viņu aizstāvēja.
Lēnprātīgs cilvēks uztic Dievam savu
situāciju tā vietā lai aizstāvētu sevi. Tev
nevajag sevi aizstāvēt ja tev ir taisnība.
Lēnprātība ir kā sūklis, kas uzsūc kritiku,
kas ir vērsta pret tevi. Tas ir tas kā Jēzus ir
aprakstīts 1 Pētera 2:23, “Viņš zaimots
n eat b i l d ē j a a r z a i m i e m , c i e z d a m s
nedraudēja, bet atstāja visu Tam, kas
spriež taisnu tiesu.”
Mārtiņš Zeltiņš
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Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet izslēgt mobilā
telefona skaņu!

