„Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši; vērodami
viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai!” (Ebr.13:7)
PIEMINIET savus vadītājus!
Apustulis Pāvils to saka mums, Baznīcai, lai atceramies savus vadītājus, kuri ar savu
dzīvi un kalpošanu ir mācījuši mūs sekot Jēzum Kristum.
Šis gads mūsu Baznīcā paiet četru ievērojamu latviešu mācītāju simtgades gaismā.
Roberts Akmentiņš, Dr. theol. (27.01.1910. - 14.05.1994.) – Saldus iecirkņa
prāvests, profesors, Baznīcas Teoloģijas Semināra filosofijas un psiholoģijas
katedras vadītājs, Teoloģijas Semināra rektors, vēlāk LU Teoloģijas Fakultātes
dekāns.
Pauls Žibeiks, Dr. theol. (02.03.1910. - 15.09.2006.) – Bauskas iecirkņa
prāvests (62 gadus), profesors, Teoloģijas Semināra Vecās Derības katedras
vadītājs un pasniedzējs.
Kārlis Roberts Kalderovskis (06.04.1910. - 09.07.1989.) – mācītājs, Baznīcas
Teoloģijas semināra docents.
Roberts Emīls Feldmanis Dr.theol. (04.08.1910. – 28.05.2002.) – virsmācītājs,
Teoloģijas Semināra un Fakultātes profesors, Baznīcas vēstures katedras
vadītājs, mūsu Baznīctēvs.
Pateicībā Dievam, vēlamies pieminēt šos Evaņģēlija kalpus, kuri veltīja savu dzīvi
Labās Vēsts sludināšanai, atstādami paliekošus svētības nospiedumus mūsu Baznīcā.
SEKOJIET viņu ticībai!
Šie apustuļa vārdi vērš mūsu skatu pagātnē, lai mēs mācītos dzīvot un ticēt tā, kā to
darījuši mūsu priekšteči.
Bet, lai varētu mācīties no saviem ticības skolotājiem, mums ir jāredz viņu dzīves
liecība - kā viņi ir ticējuši un kalpojuši.
Tāpēc vēršamies pie Jums ar lielu lūgumu: atsaukties ikvienu, kuram ir jelkāda
informācija par kādu no šiem mācītājiem, - atmiņas (arī šķietami nesvarīgu lietu sakarā),
pieraksti, fotogrāfijas, sprediķi, piemiņas lietas, video vai audio ieraksti utml.
Garantējam materiālu saglabāšanu un atdošanu.
Palīdziet apzināt, saglabāt, novērtēt un nodot tālāk mūsu Baznīcas kopīgo garīgo
mantojumu!
Ielūdzam Jūs piedalīties piemiņas pasākumā „Atceries savus skolotājus!” 29. maijā
Rīgas Domā plkst. 13.00, kurā pieminēsim šos četrus ievērojamos Baznīcas mācītājus –
simtgadniekus un svinēsim mācītāja Dr. Roberta Feldmaņa grāmatas „Latvijas
Baznīcas vēsture” atklāšanu.
INFORMĀCIJA NODODAMA:
Mājas lapā www.robertsfeldmanis.lv
mācītājs Māris Ziemelis t: 26171837 katlakalns@gmail.com
mācītājs Ilmārs Rubenis t: 29191289 ilmarsrubenis@gmail.com
mācītājs Guntis Kalme t: 28884021 guntiskalme@hotmail.com

