
Mīļā draudzes ģimene, 

Es atradu šo rakstu, kura autors ir Džons Makarturs (John MacArthur), ko publicējusi “Žēlastība 
Tev”. Es ticu, ka šo rakstu būtu svarīgi izlasīt un saprast katrai mūsu draudzes ģimenei. Es lūdzu, 
lai tas kalpo kā palīgs un iedrošinātājs Jums, audzinot savus bērnus Kristū. 

Daudziem ticīgajiem Kristus pavēles darīt visas tautas par mācekļiem sākas mājās attiecībās ar 
saviem bērniem. Patiesību sakot, nav daudz citu piedzīvojumu, kas kristīgiem vecākiem var 
sagādāt lielāku prieku, kā redzēt savus bērnus augam un dzīvojam kopā ar Kristu. 

Tomēr evaņģelizēšanas process saviem bērniem var būt biedējošs uzdevums. Daudziem 
vecākiem jautājumi ir praktiski un mulsinoši vienlaikus: Kā man pasniegt evaņģēliju saviem 

bērniem? Kas ir labākā pieeja? Kā man zināt, vai rīkojos pareizi? Klupšanas akmeņu – gan reāli, gan iedomāti – 
iebiedē ikvienu vecāku, kas pilda šo uzdevumu.  No vienas puses ir bažas par to, ka mēs ļausim bērniem domāt, ka 
viņi ir glābti, bet patiesībā viņi nav. No otras puses - vienmēr  ir risks atņemt drosmi bērniem, kas parasti tik dabīgi 
izpauž vēlmi sekot Kristum. 

Kā tad mums labāk evaņģelizēt saviem bērniem? Atbilde uz šo jautājumu nebūs viegla, taču tā sākas, atpazīstot un 
izvairoties no visizplatītākajiem klupšanas akmeņiem evaģelizēšanā. 

Izplatītākie klupšanas akmeņi bērnu evaņģelizēšanā: 

Ja padarām Kristus evaņģēliju pārāk vienkāršotu 

Tā kā bērna izpratnes spēja ir mazāk attīstīta nekā pieaugušajiem, daudzi vecāki  krīt kārdinājumā padarīt evaņģēlija 
vēsti pārāk vienkāršotu, kad viņi evaņģelizē bērniem. Dažreiz tas izriet no ieprogrammētām bērnu evaņģelizācijas 
pieejām, kas bieži saīsina evaņģēliju, samazina evaņģēlija prasības, vai izlaiž galvenos evaņģēlija aspektus kopumā. 

Tāpat kā pieaugušajiem, arī bērniem jāspēj pilnībā saprast evaņģēliju, pirms viņi var būt izglābti. Tas nozīmē, ka 
viņiem jāsaprot tādi jēdzieni kā labs un ļauns, grēks un sods, nožēla un ticība, Dieva svētums un dusmas uz grēku, 
Kristus dievišķība un grēku izpirkšana, Kristus augšāmcelšanās un tas, ka Kristus ir Kungs. Protams, ka vecākiem 
jālieto tāda terminoloģija, ko bērni saprot, un jāspēj skaidri komunicēt evaņģēlija vēsts, taču, kad Rakstos ir runāts 
par garīgās patiesības mācīšanu bērniem, uzsvars ir uz pamatīgumu (5.Mozus gr.6:6-7). Vienkāršošana ir lielāks 
drauds nekā tas, ja bērniem tiek izklāstīts pārāk daudz detaļu. Tā ir patiesībā, kas rodama Dieva vārdā, kas glābj, 
taču patiesība ir jāsaprot. 

Ticības uzspiešana  

Neatkarīgi no tā, vai vecāki izklāsta evaņģēliju pārāk vienkāršoti vai pamatīgi, daudzi uzspiež bērniem uzreiz kaut 
kādā veidā uz to reaģēt. Tas var būt kā aicinājums pacelt roku, atkārtot grēku nožēlas lūgšanu kopā ar viņiem, vai 
jebko citu, kas var tikt uzskatīts par pozitīvu reakciju. Bērni gandrīz vienmēr reaģēs tajā veidā, kā vecāki teiks, taču 
tas nepavisam negarantē reālu ticības soli Kristū. 

Tā vietā, lai panāktu, ka bērns lūdz grēku nožēlas lūgšanu, vai ievilinātu viņus jebkādā virspusējā reakcijā, vecākiem 
pacietīgi, pamatīgi un uzticīgi jāmāca bērniem evaņģēlijs un uzcītīgi jālūdz par viņu bērnu pestīšanu, vienmēr 
paturot prātā, ka Dievs ir Tas, kurš glābj. Nav vajadzības uzspiest grēku nožēlu no bērna mutes, jo patiesa 
atgriešanās pati liks mutei izteikt nožēlu, kad Dievs atvērs bērna sirdi atbildei uz evaņģēlija vēsti.  Un laikam ejot, nav 
pareizi pastiprināti uzsvērt bērnam, ka bērnības lūgšana ir pestīšanas pierādījums. (Turpinājums sekos)  

Mācītājs  Andris Briggs 

VĒSTNESIS 
2015.gada janvāris/februāris 



Apsveicam! 

Apsveicam Agnesi un Edmundu 
L īb e r u s a r m e i t iņa s E m m a s 
piedzimšanu 2015.gada 8.janvārī.    

Gaviļnieki janvāri un februārī 

5.janvāris - Gustavs Veldre (dz.d.)                           
6.janvāris - Aleksandra Līdaka (dz.d.)          
6.janvāris - Edgars Sneiders (dz.d.)     
8.janvāris - Markuss Rautmanis (dz.d.) 
13.janvāris - Emīlija Briggs (dz.d.)          
15.janvāris - Vitalijs Stahovskis (dz.d.)  
21.janvāris - Agnese Sladzevska (v.d.)               
21.janvāris - Agnese Meldere (v.d.)                                             
21.janvāris - Agnese Bumbiere (v.d.)  
24.janvāris - Krišs Cimermanis (v.d.)             
26.janvāris - Amanda Zeltiņa (dz.d.).       
27.janvārī - Ilze Zariņa (dz.d.)              
29.janvāris - Aivars Bajārs (v.d.)               
30.janvāris - Tīna Šneidere (v.d.)        
30.janvāris - Mārtiņš Bušmeisters (dz.d.)   
1.februāris - Indra Bušmeistere (v.d.)    
2.februāris - Ruta Jeršova (dz.d.)        
9.februāris - Renars Sladzevskis (dz.d) 
17.februāris - Elīna Jansone (dz.d.)   
19.februāris - Zane Rautmane (v.d.)  
22.februāris - Adrians Veldre (v.d.) 
23.februāris - Andris Melderis (dz.d.) 
26.februāris - Aivars Bajārs (sen.) (dz.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 

Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet izslēgt mobilā 
telefona skaņu!

Savas aizlūgšanas un pateicības varat nosūtīt uz e-pasta adresi: 
ozolniekudraudze@gmail .com un draudze nākamajā 

dievkalpojumā aizlūgs par to.  

Mārtiņa sleja 

Ir noslēdzies pirmais 
m ā c īb u s e m e s t r i s . 
Šogad BPI māc ības 
pabeidza un gana spieķi 
s a ņ ē m a 3 . k u r s a 

studenti. Kaut arī mācības šiem vīriem ir 
beigušās, darbs Dieva druvā ir tikai 
sācies. Tāpēc vēlos aicināt jūs lūgt par 
jaunajiem absolventiem, lai Dievs dāvā 
gudrību tajā darbā, uz kuru Dievs viņus ir 
aicinājis. Turpretī mums priekšā ir jauns 
semestris. Šajā semestrī esam paspējuši 
gan iegūt jaunas zināšanas, gan arī 
praktiski piedalīties dažādās kalpošanās. 

Šajā semestrī turpinājām apgūt jauno un 
veco derību, mācījāmies par pastorālās 
kalpošanas un padomdošanas darbu kā 
arī gūvām ieskatu par Svētā Gara 
dāvanām, ko pasniedza mācītājs Dainis 
Pandars. 

Novembr ī devāmies uz Ropaž iem 
palīdzēt cilvēkiem ar lauku darbiem. Tā 
bija laba iespēja kalpot un parādīt Kristus 
mīlestību cilvēkiem apkārt. Bija prieks 
redzēt absolventus, kuri aktīvi kalpo savās 
kopienās ar tām dāvanām, kuras Dievs 
viņiem ir devis.  

Decembrī mums bija iespēja piedalīties 
un kalpot pateicības vakariņās, kas arī bija 
3. kursa izlaidums.  

 Kā jau pirms tam apsolīju, vēlos 
jūs nedaudz iepazīstināt ar katru no 
1.kursa studentiem. Šajā reizē pastāstīšu 
nedaudz par Ventspils Baptistu draudzes 
locekli Sandi Kažmiru. Sandis ir aktīvs 
Venstspils draudzes loceklis, kur viņš  

kalpo gan kā draudzes diakons, gan 
arī sludinātājs. Sandis ir iespējams 
visčaklākais grāmatu lasītājs kursā. Ir 
grūti iedomāties grāmatu, kuru viņš 
nebūtu lasījis. Tas dod arī motivācīju 
mums pārējiem. Sandi aizrauj arī 
biškopība, ar kuru viņš nodarbojas 
laukos. Sandis spē j iedroš ināt , 
iepriecināt un iekustināt pārējo kursu 
mācību procesā. Interviju ar Sandi 
variet iz las īt Baptistu Vēstneša 
decembra numurā. 

Mēs pateicamies Dievam kopā ar jums 
un es vēlos aicināt jūs turpināt lūgt par 
k a t r u n o s t u d e n t i e m u n 
pasniedzējiem, lai Dievs sagatavo 
jaunus kalpotājus savam darbam. 

"Mēs vienmēr pateicamies par jums 
visiem Dievam, kad pieminam jūs 
savās lūgšanās, jo pastāvīgi atceramies 
Dieva, mūsu Tēva, priekšā jūsu ticības 
darbu, pašaizliedzīgo mīlestību un 
nesatricināmo cerību uz mūsu Kungu 
Jēzu Kristu." – 1.Tesaloniķiešiem 1:2-3 

Mārtiņš Z. 

Ziņojumi 

• 18.01., 8.02., 1.03. un 22.03. no 
plkst.14.30 līdz 16.30 "Māmiņu 
māzā grupa".  

• Kalpošana Lielplatone 31.01., 14.02. 
un 28.02. 

• 7.02. plkst.9.00 Vīru lūgšanas 
brokastis. 

• Katra mēneša otrajā un ceturtajā 
svēdienā mācītājs sludina Olainē. 

• Trešdienās plkst.19.00 Bībeliskās 
evaņģelizacijas skola. 

• Katra mēneša pēdēja svētdiena - 
ģimenes dievkalpojums vecākiem 
un bērniem (svētdienas skola 
nenotiek). 

• Akcijas "Zvaigzne austrumos" 
ietvaros mūsu draudze saziedoja 
vairāk nekā 20 kastes Sīrijas un 
Irākas bēgļu bērniem. Paldies par 
piedalīšanos.


