Kaut jel Mana tauta klausītu Man!
/Ps 81:14/
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Bāreņu svētdiena ir starptautiska iniciatīva, kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta bez ģimenes
palikušajiem bērniem un Dieva dotajam uzdevumam, kā norādīts Bībelē, - draudzei rūpēties par šiem
bērniem.
Katru gadu viena no lielākajām konfesijām uzņemas organizēt Bāreņu svētdienu ar īpašiem
pasākumiem savās draudzēs, TV dievkalpojumu utt. Šīs konfesijas pārstāvji arī izvēlas, kas būs šī gada
Bāreņu svētdienas galvenais uzsvars. Pagājušajā gadā tika izcelts jautājums par viesģimenēm.
Šogad galvenie organizatori ir katoļi. Komandu vada priesteris Andris Kravalis. Šogad
aicināsim pievērst īpašu uzmanību tiem cilvēkiem draudzēs, pilsētās un ciemos, kuri kalpo kā adoptētāji,
aizbildņi, audžuģimene vai strādā ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Viņu darbs bieži ne tikai nav
novērtēts, bet nav saprasts un ir pat nosodīts. Veltīsim šo dienu, lai īpaši pateiktos un godātu, un
aizlūgtu par šiem cilvēkiem, kā arī lai ieskatītos sevī un uzdotu jautājumu – ko es un mana draudze
varam darīt, lai Latvijā katram bērnam būtu sava ģimene.

Bārenis
Maikls Doriss
Kristīgās Alianses Bāreņiem (CAFO) dibinātājs un valdes loceklis iesaistīts bāreņu svētdienas
organizēšanā visā pasaulē
Man ir bijusi priekšrocība kalpot Latvijas
bērniem vairāk nekā 10 gadus. Kalpošanā
bāreņiem esmu pavadījis 40 savas dzīves gadus.
Latvija ir tuvu manai sirdij; kalpot Latvijas
bērniem un redzēt, kā pieaug audžuģimeņu un
adoptētāju skaits, ir bijusi liela svētība laikā, kad
esmu kalpojis Latvijā. Esmu bijis iesaistīts
sākotnējā audžuģimeņu sistēmas izveidē Latvijā.
Esmu redzējis, kā audžuģimeņu sistēma ir
izaugusi gan lielumā, gan kvalitātē.
Pašreiz es kopā ar organizāciju “Miera osta”
piedalos kalpošanā bērnu namos, kā arī Liepājas
dienas centrā bērniem, kuriem vajadzīga
kalpošana nestabilas ģimenes situācijas dēļ.
Daudzi no šiem bērniem dzīvo tikai ar vienu no
vecākiem.
Esmu bijis iesaistīts Bāreņu svētdienas
organizēšanā visā pasaulē kā Kristīgās Alianses
bāreņiem (CAFO) dibinātājs un valdes loceklis.
Tā ir milzīga svētība redzēt, ka Latvija ir
nolēmusi ieviest Bāreņu svētdienu Latvijā.
Bāreņu svētdiena pirmajā novembra svētdienā
tiek ievērota daudzās pasaules valstīs, vairāk
nekā 100 dažādās vietās.
Bieži vien tiek uzdots jautājums, kāpēc draudzēm
vajadzētu ieviest Bāreņu svētdienu? Atbilde

slēpjas gan Bībeles teiktajā par bāreņiem, gan arī
Dieva sirdī. Dievs ir bāreņu aizstāvis.
Kas ir bārenis? Vecajā Derībā bārenis ir “tāds,
kas palicis bez tēva”. Bībele parasti runā par
“atraitnēm” un “bāreņiem” kopā. Tas ir
saprotams, jo pēc tēva nāves, atraitne palika
viena ar bērniem. Dievs saka tautām, kuras
gatavojas sodīt: “Es darīšu jūsu sievas par
atraitnēm, bērnus par bāreņiem.” Pēc Vecās
Derības definīcijas bārenis ir bērns, kas ir
zaudējis tēvu, ģimenes galveno apgādnieku.
Interesanti, ka Jaunajā Derībā Dievs saka: “Es jūs
neatstāšu bāreņos.” Pirms tikām glābti, grēks
šķīra mūs no Dieva – mēs visi bijām bāreņi. Tēvs
sūtīja savu Dēlu samaksāt par mūsu grēkiem.
Viņš upurēja savu Dēlu pie krusta un augšāmcēla
Viņu, lai mēs vairs nebūtu bāreņi. Tad Dievs
adoptēja mūs savā ģimenē kā savus dēlus un
meitas. Tas ir saskaņā ar Vecās Derības
definīciju par adopciju.
Ir tikai vēl viena rakstu vieta Jaunajā Derībā,
kurā minēts bārenis – Jēkaba 1:27. Tur teikts:
“Tīra un neaptraipīta kalpošana Dieva un Tēva
priekšā ir šāda: apraudzīt bāreņus un atraitnes
viņu nedienās un sargāt sevi no šīs pasaules
nešķīstības.” Kad Jēkabs skaidro, kas ir tīras

kalpošanas definīcija, viņš min atraitnes un
bāreņus kā piemēru. Tam ir iemesls. Jēkabs zina,
ka Vecajā Derībā ir vairāk nekā 40 rakstu vietas
par bāreņiem.
Daudzās no šīm rakstu vietām Dievs runā par
Izraēla sodīšanu, jo viņi ignorēja un izmantoja
atraitnes
un
bāreņus
–
sabiedrības
visneaizsargātāko
daļu.
Kristieša
dzīve
atspoguļo, kāds ir viņa sirds stāvoklis. Ja Izraēls
nerūpējās par atraitnēm un bāreņiem, tas
nozīmēja, ka viņu sirds bija tālu no Dieva, jo
Viņš sevi uzskata par “bāreņu Tēvu”.
Tāpat Jēkabs atbalso Dieva teikto Izraēlam – ja
jūsu sirds pukst vienā ritmā ar Dieva sirdi, tad jūs
rūpēsieties par visvājākajiem un jūsu dzīve būs
pilna tīras un neaptraipītas kalpošanas.

Kā tas izskatās kalpošanā? Ja draudze
mērķtiecīgi nekalpo bāreņiem, tā neatspoguļo
Dieva sirds attieksmi. Draudžu dibināšana,
pastorālā apmācība un evaņģelizācija ir
nozīmīgas kalpošanas. Gadu gaitā kalpošana
bāreņiem ir uzskatīta par sekundāru. Esmu
pabeidzis Dallasas Teoloģisko semināru un ne
reizi netiku mācīts par adopciju vai bāreņu
aprūpi. Katram mācītājam ir jāprot kalpot
ģimenēm, kurās ir adoptēti bērni, kā arī saprast
kalpošanu bāreņiem. Mums, kuri piederam
Kristum, ir jārūpējas par šiem bērniem. Mēs
esam Kristus rokas un kājas. Dievs sūta mūs kā
atbildi uz izmisīgām bērnu lūgšanām, kuras Viņš
dzird ik dienas. Dievs pazīst katru bērnu tik labi,
ka Viņš sūta mūs kā Savus vēstnešus, lai mēs
nestu vēsti, ka Bāreņu Dievs viņus mīl.
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Rūpes par bāreņiem Bībelē
“Bāreņu tēvs un atraitņu tiesnesis, Dievs savā svētajā mājoklī” Psalmi 68:5-6
Bībelē un kristīgajā ētikā īpaša vieta tiek ierādīta “vājajiem” un “izstumtajiem” – atraitnēm, bāreņiem,
svešiniekiem, bērniem utt.
Vecā Derība
• Rūpes par bāreņiem skaidri minētas bauslībā —2. Mozus 22:21-24. Jāievēro, ka šeit minēto
cilvēku atstāšana novārtā izraisa Dieva dusmas.
• Kad bauslība no jauna tika dota 40 gadus vēlāk, šī tēma ir ne tikai skaidri minēta, bet pat uzsvērta
– 5. Mozus 10:18, 14:29, 16:11-14 (Dieva ļaudīm jāievēro, lai šī vājāko cilvēku grupa netiek izslēgta no
reliģiskajiem svētkiem) 24:17-22, 26:12-13, 27:19.
• Pravieši vairākkārt aizrādīja tautai, ka tā nerūpējas par vājajiem viņu vidū – Jesajas 1:14-23
(ievērojiet, ka šis ir viens no pirmajiem klasiskajiem piemēriem, kur cilvēki ievēro reliģiskos rituālus, bet
nerūpējas par reāliem cilvēkiem. Jesajas 10:1-3; Jeremijas 5:28-31, 7:5-7, 22:3; Ecehiēls 22:7; Zaharija
7:8-14; Maleahija 3:5.
• Pat Dzejas un gudrības grāmatās mēs redzam Dieva sirds attieksmi pret bāreņiem — Psalmi
10:14-18, 68:5-6, 82:1-4, 94:1-7, 146:9; Salamana pamācības 23:10.
• Varam redzēt, ka šī tēma vijas cauri visai Vecās Derības vēsturei, kā arī to var atrast pārējā
Bībeles literatūrā. Tā ir nozīmīga tēma Vecajā Derībā.
Jaunā Derība
• Jēkabs savā vēstulē izmanto Vecās Derības tēmu. To redzam Jēkaba 1:27. Īpaši viņš parāda to, ka
palīdzēt cilvēkiem vajadzībās, īpaši vājākajiem, ir svarīgāk par reliģisku rituālu ievērošanu.
• Jēzus uzskatīja bērnus par ļoti svarīgiem, kaut arī plašākā sabiedrība, tai skaitā Viņa mācekļi,
gribēja bērnus nostumt malā.
• Jaunajā Derībā bāreņi tieši pieminēti tiek daudz mazāk. Tam ir divi cēloņi:1)draudzes aprūpē
nebija tik daudz bāreņu; rūpes par atraitnēm bija lielāka problēma. 2) Jaunās Derības draudzei bija pats par
sevi saprotams, ka par bāreņiem jārūpējas draudzei.

• Jaunajā Derībā tiek uzsvērta viesmīlība, kas, iespējams, arī ir norāde par to, ka bāreņi ir jāuzņem
savā namā. Piemērs varētu būt Jēzus mācītais Mateja 25:31-46, kurā teikts, ka jāuzņem izsalkušie,
izslāpušie, bez apģērba palikušie un svešinieki, kā arī Lūkas 14:12-14, kurā bāreņi varētu būt tie trūcīgie,
kuriem nav iespējas atdarīt labdarim. Par viesmīlību runāts Romiešiem 12:13 un 1. Pētera 4:9, 1.
Timotejam 3:2 un Titam 1:8.
/www.barenusvetdiena.lv/
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Pārdomām Bērnu slimnīcas darbinieku ieraksts sociālajos tīklos:
"Šodien slimnīcā izdzisa kāda bērna dzīvība. Mediķu darbā šādas cīņas ir ikdiena, tāpēc ārsti ir
iemācījušies pieņemt to, ka ne vienmēr ir iespējams uzvarēt un atviegloti secināt, ka ir izdevies. Taču tas,
ko ir grūti pieņemt un ar ko samierināties nav vienkārši, ir apziņa, ka daļa šo traģēdiju varēja arī nenotikt.
Jā, ir autoavārijas un negadījumi, kuru izraisīšanā cietušie nav vainīgi, taču kļūst par upuriem, tas noteikti
nav godīgi, taču tas nav arī prognozējami un noteikti nav novēršami. Taču visvairāk sāp traģēdijas, kuras
lēnām un nenovēršami briest mūsu acu priekšā. Dažreiz līdzcilvēkus jau pēc tam var dzirdēt sakām: ‘tas
bija tikai laika jautājums, līdz tas notiks’.
Ja tā, tad kāpēc mēs neko nedarījām, lai tas nenotiktu? Ikkatrs no mums, sabiedrības loceklis,
skolotājs, pārdevējs, policists, sociālais darbinieks un, visbeidzot, visu redzošais kaimiņš? Šodien mēs
nedzīvojam izolētā vidē. Vakarā, nākot no darba, mēs redzam puisēnu, kurš līdz tumsai nepieskatīts klīst
pa ielām. Iespējams, omulīgi vakariņojot daudzdzīvokļu nama virtuvē, katru otru vakaru dzirdam
kliedzienus, lamas un bērna raudas blakus dzīvoklī , vai rīta agrumā, atvadoties no savas atvases bērnu
dārzā, redzam mazu cilvēciņu, kura acīs ir visas pasaules bailes, vientulība un uz rokas zilums.
Diemžēl ne vienmēr lielas nelaimes notiek tikai tad, ja ģimenē ir skaidri redzama vardarbība.
Tikpat svarīgi ir vienkārši rūpēties par bērnu, lai tas nepieskatīts nenokrīt pa kāpnēm, neapēd bīstamus
priekšmetus vai neiedzer viegli aizsniedzamā vietā noliktas ķimikālijas. Ja bērns ir pamests novārtā un par
savu drošību ir atbildīgs pats, tad tas patiešām var būt tikai ‘laika jautājums, līdz tas notiks’. Un būsim
godīgi, šādi apstākļi visbiežāk no malas ir viegli pamanāmi.
Ir jauki, ja par laba darīšanu mēs atceramies Ziemassvētkos un iepriecinām kāda bērnu nama
mazuļus, taču vēl svarīgāk ir būt modriem ikdienā un paraudzīties ārpus savas komforta zonas un
iesaistīties.
Tā mēs citkārt varam padarīt labāku kāda maza neaizsargāta cilvēka ikdienu, bet citkārt, iespējams,
glābt dzīvību."
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Katru gadu Pasaules Baptistu sieviešu departaments aicina svinēt Lūgšanu dienu
novembra mēneša pirmajā pirmdienā. Sievietes visā pasaulē tiek aicinātas organizēt
Lūgšanu Dienas pasākumus, kuros aizlūgt par mūsu māsām dažādos kontinentos.
11. un 12. novembrī Rīgā notiks Global Leadership Summit (GLS) konference, kas
visdažādāko jomu vadītājiem piedāvā lielisku iespēju mācīties no labākajiem savu
jomu speciālistiem, iegūstot jaunu motivāciju savam darbam un kalpošanai.
Šogad jau trešo gadu pēc kārtas notiks akcija “Zvaigzne austrumos” ar mērķi
iepriecināt karā cietušos bērnus, kas patvērumu atraduši kaimiņu zemē, jo pašu
mājās ir karadarbība.
Pēdējā novembra sestdienā kultūras namā atkal labdarības tirdziņš. Vai tu esi
padomājis, ko tu vari darīt? Kā iesaistīsies?

Bībeles lasīšanas plāns novembrī
1. Cah. 5; Ebr. 3
2. Cah. 6; Ebr. 4:1-13
3. Cah. 7; Ebr. 4:14-16 & 5:1-10
4. Cah. 8; Ebr. 5:11-14 & 6:1-12
5. Cah. 9; Ebr. 6:13-19 & 7:1-10
6. Cah. 10; Ebr. 7:11-28
7. Cah. 11; Ebr. 8
8. Cah. 12-13; Ebr. 9:1-15
9. Cah. 14; Ebr. 9:16-28
10. Mal. 1:1-2:9; Ebr. 10:1-18
11. Mal. 2:10-17; Ebr. 10:19-39
12. Mal. 3:1-12; Ebr. 11:1-16
13. Mal. 3:13-4:6; Ebr. 11:17-40
14. Jes. 1; Ebr. 12:1-13
15. Jes. 2; Ebr. 12:14-29

16. Jes. 3-4; Ebr. 13
17. Jes. 5; Jēk. 1
18. Jes. 6; Jēk. 2
19. Jes. 7-8; Jēk. 3
20. Jes. 9:1-7; Jēk. 4
21. Jes. 9:8-10:34; Jēk. 5
22. Jes. 11-12; 1. Pēt. 1 & 2:1-3
23. Jes. 13-14; 1. Pēt. 2:4-45
24. Jes. 15-16; 1. Pēt. 3
25. Jes. 17-18; 1. Pēt. 4
26. Jes. 19-20; 1. Pēt. 5
27. Jes. 21; 2. Pēt. 1
28. Jes. 22; 2. Pēt. 2
29. Jes. 23; 2. Pēt. 3
30. Jes. 24; 1. Jņ. 1 & 2
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Sveicam dzimšanas dienā!

Limonāde degvielas vietā ☺

Reiz kāds mācītājs devās uz dievkalpojumu, bet ceļā viņa
4.11. – Zenta Sisene
automašīnai pietrūka benzīna.
5.11. – Alma Gūža
Atradis
limonādes
pudeli, viņš devās uz kādām mājām palūgt
14.11. – Inese Dombrovska
25.11. – Liene (Freiberga)Dewey nedaudz degvielas. Piepildījis pudeli, garīdznieks atgriezās pie auto.
Brīdī, kad viņš sāka bākā liet benzīnu, viņam garām gāja kāda
28.11. – Inese Malūka
sieviete. Ieraudzījusi limonādes pudeli, viņa nogrozīja galvu, pārmeta
30.11. – Ingrīda Šeflere
krustu un sacīja: — Ak, Dievs, dod man arī tādu ticību!
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Kādam mācītājam piederēja mazs kaķēns, kurš pagalmā bija uzkāpis kokā un baidījās rāpties lejā.
Garīdznieks mēģināja piedabūt viņu nokāpt, piedāvājot kaķēnam siltu pienu, bet kaķēns nerāpās zemē.
Koks nebija pietiekoši spēcīgs, lai tajā varētu uzkāpt, tāpēc mācītājs nolēma apsiet ap koku virvi, piesiet
mašīnai un tad vilkt, līdz koks nolieksies, — tā viņš varēs sasniegt kaķēnu un to noņemt.
To viņš arī darīja, ar prieku vērojot, kā mašīnai pamazām izdodas noliekt koku tuvāk zemei. Tad
viņš izrēķināja, ka vajadzētu vēl tikai nedaudz pavilkt koku uz leju, lai viņam būtu iespējams kaķēnu
noņemt no koka. Bet tikko viņš pabrauca mazlietiņ uz priekšu, virve pēkšņi pārtrūka.. Švīks, koks atliecās
un kaķītis aizlidoja pa gaisu, pazūdot viņa skatienam.
Mācītājs jutās briesmīgi. Viņš apstaigāja tuvākās mājas, apvaicājoties, vai kāds nav redzējis mazu
kaķēnu. Nē. Neviens nebija redzējis noklīdušo. Tad viņš lūdza: “Kungs, es ielieku šo kaķēnu Tavā
apsargāšanā”, un gāja savās gaitās.
Dažas dienas vēlāk, kad mācītājs iepirkās kādā lielveikalā, viņš satika vienu no savas draudzes
loceklēm. Viņam gadījās iemest acis viņas iepirkumu grozā, un skats viņu pārsteidza — tur atradās kaķu
barība. Šī sieviete bija viena no tām, kas ciest nevarēja kaķus. Visi to zināja, tāpēc viņš apvaicājās: “Kāpēc
jūs pērkat kaķu barību, ja tik ļoti neieredzat kaķus?”
Viņa atbildēja: “Jūs man neticēsiet!” Tad viņa stāstīja, cik ļoti viņas mazā meitiņa ir lūgusies, lai
viņa nopērk kaķīti, bet viņa visu laiku ir atteikusies to darīt.
Dažas dienas atpakaļ bērns atkal tā lūdzies, ka viņa teikusi meitenei: “Labi, ja Dievs dos tev kaķi,
es tev atļaušu viņu paturēt. Es vēroju savu bērnu, kā viņa izgāja ārā dārzā, nometās ceļos un lūdza.
Dievam kaķīti. Mācītāj, jūs man neticēsiet, bet es redzēju pati savām acīm — pēkšņi, no zilām debesīm
nāca kaķēns izstieptām ķepiņām un piezemējās tieši meitiņas priekšā!
Paldies palīgiem avīzes tapšanā zentasvara50@inbox.lv

