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Jēzus Kristus ir ceļā, lai vestu mūs uz debesīm! Pasaule, kādu mēs to pazīstam
šobrīd, nav mūžīga. Reiz būs diena, kad ikvienam grēkam pienāks gals un sacelšanās pret
Dievu beigsies. Tuvojas diena, kad viss nepareizais tiks izlabots.
Iepriekšējā Vēstnesī mēs domājām par to, ko Bībele māca par ticīgo aizraušanu. Ticīgo
aizraušana notiks, kad mūs pēkšņi “izraus” no šīs pasaules, lai mēs būtu kopā ar Kristu.
Tajā mirklī ticīgie, kas jau miruši, tiks augšāmcelti un kopā ar dzīvajiem kristiešiem
padebešos satiksies ar Kristu. Viņš mūs vedīs uz debesīm.
Primārā rakstu vieta, kas māca par ticīgo aizraušanu, ir atrodama 1.Pāvila vēstulē
tesaloniķiešiem 4:13-18. Kad notiks aizraušana? Dievs to mums nav pateicis. Viņš vēlas, lai mēs dzīvojam,
būdami gatavi tam. Viņš vēlas, lai katra nākamā paaudze dzīvotu, esot gatavi. Viņš varētu nākt, lai vestu
mūs mājās, jebkurā mirklī – pat šobrīd!
Pēc ticīgo aizraušanas sākas septiņu gadu periods, ko dēvē par bēdu laiku. Tas ir tiesas laiks pār neticīgo
cilvēci, kad tiks izlietas Dieva dusmas. Savā pravietojumā Daniēls atsaucas uz šo laiku kā uz septiņdesmito
nedēļu, kas tiek izprasts kā septiņperiods, sāja gadījumā – septiņi gadi (Daniēla 9:24-27). Šajā septiņu
gadu periodā Dievs pievērsīs savu uzmanību Izraēla tautai un aicinās jūdus atgriezties no grēkiem un
ticēt. Caur to viņi pievērsīsies Jēzum Kristum (Jeremijas 31:31-34, Cakarija 12:10, Daniēla 9:24,
Romiešiem 11:16-24). Pirmajā bēdu periodā antikrists izlīgs ar Izraēlu, tad viņš liks mitēties viņu
pielūgsmei. Pēdējie 3,5 gadi šajā periodā tiek dēvēti par Lielo Bēdu periodu. Antikrists kļūs par
ienaidnieku ikvienam, kas nepieņems zvēra zīmi un nepielūgs viņu. Šajā laikā būs daudz vajāšanu un
asinsizliešanas. Jēzus saka Mateja evaņģēlijā 24:21 “Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no
pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs.” Jāņa Atklāsmes grāmatā 13:10 sniedz lielāku
ieskatu antikrista darbībā. Jāņa Atklāsmes grāmata 16:19 raksturo Dieva taisnīgo tiesu pār sacēlušos
pasauli. Bēdu periods beidzas ar Kristus atgriešanos un tad iesākas Viņa valdīšanas 1000 gadu periods.
Vai mums vajadzētu baidīties no tā, ko piedzīvosim šajā bēdu periodā? 1.Teseloniķiešiem 5:9 ir
teikts: “Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” Kā
jau iepriekš minēju, es ticu, ka ticīgo aizraušana notiks pirms bēdu perioda. Kristieša dzīvē ir daudz
pārbaudījumi un mēs neesam imūni pret ciešanām. Dievs to visu lieto mūsu labā, taču tā nav Viņa dusmu
izpausme. Jāņa Atklāsmes grāmatā 3:10 ir teikts: “Tāpēc, ka tu esi turējis Manu pacietības mācību, Es tevi
sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes.”
Ja Tu neesi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, tad Tev vajadzētu uztraukties. Neticīgajiem būs
jāiet cauri šim bēdu periodam. Dieva dusmu un tiesas laikā var jau būt par vēlu. Tev vairs var nebūt
iespējas tikt glābtam. 2.Tesaloniķiešiem 2:9-12 ir teikts: “Jo viņa (šī pretinieka) parādīšanās ar visu viņa
viltus varu, zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs, kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas
pazūd, tāpēc ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi. Tāpēc Dievs tagad sūta tiem
maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem, tā ka sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši
netaisnību.”
Nekavējies un sagatavo sevi Kristus otrai atnākšanai! Atgriezies no saviem grēkiem un tici, ka
Jēzus Kristus samaksāja par Taviem grēkiem, mirdams pie krusta. Viņš augšāmcēlās un drīz nāks atkal!
Mācītājs Andris Briggs

Mārtiņa sleja
“Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie
dabūs žēlastību”
Mateja ev. 5:7

Kad mēs redzēsim sevi
Dieva priekšā kā garīgi
nabagus, kad mūsos būs dziļas sēras
par mūsu grēku, kad mēs būsim
lēnprātīgi un slāpsim pēc Dieva
taisnības, tad mēs būsim cilvēki, kuri
parāda žēlsirdību citiem.
Romiešu kultūrā, žēlsirdība tika
uzskatīta par vājību. Kāds pazīstams
Romiešu filozofs žēlsirdību nosauca par
“dvēseles slimību”. Tā bija zīme, ka tev
nebija pietiekami drosmes, lai tu būtu
īsts vīrs. Romieši pagodināja taisnību un
drosmi. Tāpat arī jūdi Jēzus laikā bija
kļuvuši neiejūtīgi pret citiem.
Taču Jēzus saka, “Svētīgi žēlsirdīgie, jo
tie dabūs žēlastību”. Kad Bībele runā
par žēlsirdību, tā runā par sirdi, kas
iežēlojas. Tas ir parādīt mīlestību un
laipnību kādam, kurš ir nokļuvis
nelaimē. Žēlsirdība ir redzēt kādu
izsalkušu un to pabarot, izslāpušu un
tam iedot ūdeni, pliku un to apģērbt,
slimu un to apmeklēt. Žēlsirdība redz
vajadzību un to piepilda. Žēlsirdība ir
spējīga iekāpt kāda kurpēs, kurš cieš,
sajust ko otrs sajūt un atvieglot to no
viņa ciešanām. Žēlsirdība ir būt līdzās
tiem, kam sāp, mīlēt atraidītos un būt
kopā ar tiem, kuri ir vientuļi.

Kalpošana Lielplatonē

Godly Play pieeja
svētdienasskolā
Mīļie vecāki! Ar šī gada septembri,
kad uzsākām jauno svētdienas skolas
sezonu, ar Dieva žēlastību esam
sākuši svētdienasskolā īstenot Godly
Play pieeju. Šī pieeja veicina bērnu
garīgo attīstību, tiecas palīdzēt viņiem
iepazīt un piedzīvot Dievu, ne tikai
uzzināt par Dievu.
Latviski tulkojot šo nosaukumu, tas
skanētu kā „Dievišķā rotaļa” vai
„Dievišķā spēle”. Godly play ir
Montessori pedagoģijā balstīta
reliģiskās audzināšanas metode, ko
var lietot mājās, skolā, svētdienas
skolā, lai bērniem mācītu par Dievu
viņiem saprotamā veidā.
Mūsu Ozolnieku draudzes
svētdienasskolotāji vēl ir šīs pieejas
apgūšanas procesā. Ar draudzes
atbalstu esam iegādājušies
brīnišķīgus materiālus, kas palīdz
bērnus īpašā veidā iepazīstināt ar
Dieva stāstiem, taču daļa no
materiāliem vēl tikai tiek veidoti un
izstrādāti, tāpēc aicinām Jūs atbalstīt
mūsu svētdienasskolu, kopā ar mums
lūdzot pēc Dieva vadības un virzības
šīs metodes pielietošanā darbā ar
mūsu svētdienasskolas bērniem!

Pēc vasaras nometnes jauniešiem
"Rakstura kalve" Ozolnieku baptistu
draudze ir uzsākusi jaunu kalpošanu
- Jauniešu vakari Lielplatonē, kas
notiek katru otro sestdienu
Lielplatones skolas zālē plkst.19.00.
Kalpošanas mērķis ir turpināt
uzsāktās attiecības ar Lielplatones
jauniešiem, palīdzot viņiem tuvāk
iepazīt Dieva mīlestību un piedzīvot
personīgas attiecības ar Jēzu Kristu.
Aicinām aizlūgt par šo kalpošanas
virzienu un mūsu draudzes
locekļiem, kas iesaistījušies šajā
kalpošanā.
Ja kāds vēlas uzzināt
vairāk par šo kalpošanu vai to
atbalstīt, sīkāka informācija pie Alda
un Lāsmas Cimermaņiem.

Gaviļnieki oktobrī
8.oktobris - Anete Bumbiere (v.d.)
19.oktobris - Elīna Bumbiere (v.d.)
19.oktobris - Elīna Jansone (v.d.)
23.oktobris - Dainis Embrekšs (v.d.)
24.oktobris - Lukas Briggs (dz.d.)
26.oktobris - Amanda Zeltiņa (v.d.)
27.oktobris - Elita Burkāne (dz.d.)
29.oktobris - Elviss Jansons (v.d.)

Sirsnīgi sveicam!

Lai tas pagodina mūsu Dievu un nes
augļus mūsu bērnu dzīvēs!

Mēs varam būt žēlsirdīgi arī daloties
Evaņģēlijā. Vislielākā cilvēku vajadzība
ir glābšana caur Jēzu Kristu un
vislielākais žēlsirdības darbs, ko mēs
varam darīt ir dalīties ar vienīgo vēsti,
kas ir spējīga izglābt cilvēku dvēseli.

Septembrī un oktobrī esam meklējuši
Dieva tuvumu caur sekojošiem
Bībeles stāstiem un materiāliem:

Kā tu šodien vari parādīt kādam
žēlsirdību? Vai tu zini kādu, kam ir
bēdas? Vai tu zini kādu, kurš ir nonācis
grūtībās? Un jo vairāk mēs parādīsim
žēlsirdību citiem, jo vairāk Dievs atvērs
debess vārtus un izlies savu žēlastību
pār mums.
Mārtiņš Zeltiņš

Radīšana

Baznīcas gads
Svētā ģimene

Plūdi un šķirsts
Lielā ģimene
Iziešana
Desmit labākie veidi.

Ozolnieku baptistu draudze
Skolas iela 21,
Ozolnieki, LV 3018
www.ozolniekudraudze.lv
ozolniekudraudze@gmail.com

Ziedojumiem: Ozolnieku baptistu draudze - reģistrācijas Nr.99500003601 - konts: LV81HABA0551008428829 - Swedbank
Savas aizlūgšanas un pateicības varat nosūtīt uz e-pasta adresi:
oz o l n i e k u d r a u d ze @ g m a i l . c o m u n d r a u d z e n ā k a m a j ā
dievkalpojumā aizlūgs par to.

Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet izslēgt mobilā
telefona skaņu!

