VĒSTNESIS
2013.gada novembris

Ziņojumi
Dievkalpojumi notiek katru
svētdienu plkst.12.00.
(dievkalpojuma laikā notiek
svētdienas skola bērniem).
Katru trešdienu plkst.19.00 notiek
draudzes lūgšanu vakari.

Vīru lūgšanu brokastis
Vīru lūgšanu brokastis notiek katra
mēneša pirmajā sestdienā.
2013.gadā vīru lūgšanu brokastis
tiek plānotas 2.novembrī un
7.decembrī plkst. 9.00.

Mācītāji novembrī
Ozolnieku baptistu draudzes
mācītāja Andra Briggs
p ro m b ū t n e s l a i kā s v ē t r u n a s
sludinās šādi mācītāji un
sludinātāji:
•

3.novembrī - Stjuarts Burnsaids

• 10.novembrī - Ilvars Ieviņš
• 17.novembrī - Jānis Veldre

Viesi
Laikā no 7. līdz 11.novembrim
Latvijā viesosies divi Kwasisabantu
misijas pārstāvji, Kwasisabantu
m i s i j a o rg a n i z ē t a j ā š o v a s a r
nometni Šveicē kurā piedalījās arī
mūsu draudzes locekļi. Tādēļ
svētdien 10.novembrī plkst.16.00
mūsu draudzē notiks tikšanās ar
viesiem no Kwasisabantu misijas.
Sīkāka informācija par
Kwasisabantu misiju ir atrodama
www.kwasizabantu.com

MĀCĪTĀJA SLEJA
Sveicināti, mīļie draugi! Bija tik jauki atkal pavadīt laiku
kopā ar Jums! Jutos milzīgi iedrošinats, redzot, ko Dievs
dara savā draudzē. Turpiniet savu gājumu ar Viņu un Dieva
svētības Jūs tajā pavadīs! Īsajā laikā, ko pavadīju Latvijā,
vairāki cilvēki mani uzrunāja un vaicāja par kristībām. Kādā
no iepriekšējiem Vēstnešiem mēs kopīgi domājām par šo
tēmu, tāpēc es nolēmu, ka būtu to labi atkārtot un
atgādināt, ko iepriekš pārdomājām. Bībele ir mūsu
galvenā autoritāte ticības un draudzes prakses jautājumos.
Kad domājam par kristībām, daudzas draudzes un cilvēki savu izpratni un
praksi balsta tradīcijā. Paskatīsimies, ko Svētie Raksti māca par kristību.
Kristības ir Jēzus pavēle, kurai Viņš saviem ļaudīm liek paklausīt līdz pat
laiku beigām (Mateja evaņģēlijs 28:19-20). Katram no jauna piedzimušam
ticīgajam ir jāpakļaujas Jēzus Kristus pavēlēm. Kristības ir ticīgā
pagremdēšana ūdenī Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Kristības simbolizē
sekojošu patiesību: (1) grēku piedošanu; (2) sadraudzību un vienotību ar
Kristu Viņa nāvē un augšāmcelšanās (kad mūsu Kungs iegāja ūdenī, Jānis
Viņu kristīja un pagremdēja Viņu zem ūdens tā, lai ūdens Viņu apklātu; tas
apklāja Viņu kā kaps, kas ilustrēja nāvi. Kad Jēzus iznāca no ūdens, Viņš
iznāca it kā no kapa. Kristību forma simbolizē nāvi, apglabāšanu un
augšāmcelšanos); (3) attīrīšanu no visas netaisnības un sevis pilnīgu
nodošanu Dieva valstībai un kalpošanai Dievam; jaunas dzīves uzsākšanu
(Vēstule romiešiem 6:4-10, Apustuļu darbi 22:16). Kristība ir priekšnosacījums
sadraudzībai draudzē (Apustuļu darbi 2:41). Pagremde ir būtiska kristieša
kristībai. Citas formas iznīcina simboliskuma nozīmi. Grieķu valodā vārds
“kristības” pirmām kārtām nozīmē pagremdēšanu, iemērkšanu. Ir būtiski, ka
grieķu draudzes vienmēr ir apzinājušās grieķu vārda “kristības” patieso
nozīmi un to praktizē vēl joprojām (Jāņa evaņģēlijs 3:23, Marka enaņģēlijs 1:10,
Apustuļu darbi. 8:35-39). Baptisti uzskata, ka pēc Bībeles mācības, kristība ir
svarīga, taču nav izšķirošā glābšanai. Piemēram, zaglis pie krusta (Lūkas
evaņģēlijs 23:39-43), Sauls uz Damaskas ceļa (Apustuļu darbi. 9:1-18) un ļaudis, kas
pulcējušies Kornēļa mājā (Apustuļu darbi 10:24-48) visi piedzīvoja glābšanu bez
kristības. Savā Vasarsvētku svētrunā Pēteris mudināja visus tos, kas
atgriezušies no grēkiem, un tic uz Jēzu Kristu, doties kristībā. Kristība ir
nepieciešama kā liecība tam, ka cilvēks ir izglābts (Apustuļu darbi 2:1-41).
Tādējādi, kristība ir simboliska nevis sakramentāla. Baptisti tic, ka saskaņā ar
Bībeli, kristības simbolizē to, ka cilvēks ir glābts, nevis to, ka kristības
izglābj. Kristības nav veids kā saņemt glābjošo žēlastību, bet drīzāk liecības
veids par to, ka cilvēks jau ir piedzīvojis glābjošo žēlastību. Kristības
nenomazgā no grēkiem, bet simbolizē grēku piedošanu caur ticību Jēzum
Kristum. Lai gan kristība nav nepieciešama, lai piedzīvotu glābšanu, tā ir ļoti
nozīmīga prasība paklausībai Tam Kungam. Kristus pavēlēja saviem
mācekļiem tikt kristītiem (Mateja evaņģēlijs 28:19). Un tas apliecina, ka kristības
ir veids, kā apliecināt savu paklausību Kungam Jēzum. Tas ir veids, kā
cilvēks apliecina “Jēzus ir mans kungs!"
Mācītājs Andris Briggs

Iepazīsties
Sveiki! Mani sauc Alise.
Beidzot pienākusi arī mana kārta
pastāstīt par savu dzīvi ar Kristu un kā
es nonācu līdz Ozolnieku baptistu
draudzei. Man patiesībā ir diezgan
grūti pastāstīt par sevi, it sevišķi tad, ja
tas ir plašam lasītāju lokam. Vieglāk ir
tad, ja kāds cits var pastāstīt. Bet nu
tātad...

īpašajām
meitiņām.
2007.gadā sāku dzīvot mācītāja
ģimenē, kura ir kļuvusi man par otru
ģimeni un tā es arī atradu ceļu pie
Jums - mūsu draudzē. Šobrīd
kalpoju draudzes slavēšanas
komandā. Visspilgtāk palicis atmiņā
divi īpaši notikumi mūsu draudzē kāzas, kur ļoti sajutu draudzes
ģimeniskumu un atbalstu, kur
varējām sadoties rokās un kādi no
mums varējām būt iztrūkstošie
puzzles gabaliņi - atbalstīt un sniegt
palīdzošu roku. Tās bija īpašas
sajūtas!
Novēlu Jums brīnišķīgu nākamo
nedēļu un pārējās dzīves dienas, lai
Dievs vada, pasargā un ir mums
žēlīgs.
Alise Zvaigzne

Jau kopš pašas bērnības cik
sevi atceros, knapi staigāt mācēju, bet
mammīte jau sūtīja pie rokas lielajiem
brāļiem uz svētdienas skoliņu. Esmu
vienīgā māsa starp četriem lieliem
brāļiem, un arī bijusi visatšķirīgākā.
Jau no pašas bērnības atšķīros, man
bija savādākas vērtības un intereses
jau kopš mazotnes. Esmu par to tik ļoti
pateicīga Dievam, ka Viņš mani ir
izredzējis jau kopš bērna kājiņas un
devis tik lielu žēlastību pazīt Viņu un
ticēt Viņam. Jo Viņš ir tas, kas
nocietina sirdis un Viņš ir tas, kas glābj
un dod žēlastību. Jau kopš pašas
bērnības man tika dāvāta šī žēlastība
ticēt Viņam un dāvātas lielas svētības
c a u r t o , k a e s m u Vi ņ a b ē r n s ,
pasargājot mani no lielām nepareizām
izvēlēm, nesot cauri grūtajām dzīves
situācijām, slaukot manas asaras,
dāvājot prieku, svētījot un dodot īstos
cilvēkus pareizajā laikā un vietā.
Pēdējā laikā it sevišķi sajūtu to,
kā Tētis Debesīs tik ļoti rūpējas par
mani. Laikam esmu viena no Viņa

Muriu, viens no Norskoustas draudzes
mācītājiem Kriss Brauns u.c. lektori.
Plašāka informācija par GLS, par
pieteikšanās kārtību un dalības maksu
ir atrodama http://www.glslatvija.lv

Gaviļnieki novembrī
3.novembris - Egils Strauts (dz.d.)
6.novembris - Alise Zvaigzne (dz.d.)
7.novembris - Aleksandra Līdaka (v.d.)
10.novembris - Markuss Rautmanis (v.d.)
10.novembris - Mārtiņš Bušmeisters (v.d.)
1 0 . n o v e m b r i s - M ā r t i ņ š Ze l t i ņ š ( v. d . )
10.novembris - Marks Cimermanis (v.d.)
22.novembris - Aldis Cimermanis (v.d.)
22.novembris - Vilnis Rozentāls (dz.d.)
3 0 . n o v e m b r i s - A n d r i s B r i g g s ( v. d . )
30.novembris - Andris Melderis (v.d.)

Sirsnīgi sveicam!

Klāt trešā Global Leadership
Summit (GLS) videokonference
Latvijā, kas notiks 2013.gada 22. un
2 3 . n o v e m b r ī R ī g ā . Ko n f e re n c e
visdažādāko jomu vadītājiem piedāvā
unikālu iespēju mācīties no pasaules
izcilākajiem līderiem. Latvija ir viena
no 90 valstīm pasaulē, kurās notiek
GLS konferences.
Šogad GLS piedalās: Vilovkrīkas
draudzes dibinātājs un vecākais
mācītājs Bils Haibelss, bijušais ASV
Va l s t s s e k re t ā r s Ko l i n s Pa u e l s ,
Hjūstonas Universitātes Sociālā darba
aspirantūras profesore, pētniece Dr.
Brenē Brauna, The Table Group
dibinātājs un prezidents, bestselleru
autors Patriks Lencioni, Nairobi
kapelas vecākais mācītājs Oskars

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!

