VĒSTNESIS
2013.gada decembris

Ziņojumi
Dievkalpojumi notiek katru svētdienu
plkst.12.00. (dievkalpojuma laikā
notiek svētdienas skola bērniem).
Katru trešdienu plkst.19.00 notiek
draudzes lūgšanu vakari.
22.decembrī visi ir mīļi gaidīti, lai
dievkapojuma laikā atkal no jauna
izdzīvotu Ziemassvētku stāstu, kuru
šogad Jums pastāstīs mūsu
svētdienas skolas bērni kopā ar
svētdienas skolas skolotājiem.
24.decembrī - Svētvakara
dievkalpojums.
29.decembrī pēc dievaklpojuma
svētku sadraudzības brīdis visiem
kopā draudzes kafejnīcā. Lūgums
parūpēties par cienastu visiem, kas
vēlas piedalīties!

Vīru lūgšanu brokastis
Vīru lūgšanu brokastis notiek katra
mēneša pirmajā sestdienā.
2014.gadā vīru lūgšanu brokastis tiek
plānotas 4.janvārī un 1.februārī plkst.
9.00.

Mācītāji decembrī
Ozolnieku baptistu draudzes
mācītāja Andra Briggs prombūtnes
laikā svētrunas sludinās šādi mācītāji
un sludinātāji:
• 8.decembris - Jānis Veldre
• 15.decembris - Aldis Cimermanis
• 22.decembris - Andris Briggs
• 29.decembris - Mārtiņš Zeltiņš

Šajā reizē mūs uzrunās mācītāja sieva Linda Briggs:
Sveicieni Jums, mīļie brāļi un māsas Kristū! Lai gan mūs
šķir tūkstoš jūdžu attālums, šajā Adventa laikā mana
sirds ir kopā ar Jums, pieminot mūsu Glābēja pirmo
atnākšanu un daudz domājot par Viņa otro atnākšanu.
Es lūdzu, lai Jums šis gaidīšanas laiks ir pārdomu un
lūgšanu pilns, un lai Jūs piedzīvotu Dieva klātbūtni un
mieru. Lai mūsu patiesās vēlmes piepilda mūsu mīlošais Dievs! Esmu
apņēmusies lasīt ikdienas lasījumu grāmatu ar mērķi sagatavot vietu manā
sirdī un dvēselē sava Kunga piedzimšanai, lai mans prāts būtu koncentrēts
uz Kristu šajā Ziemassvētku laikā. Aicinu arī Jūs spert šo soli un sagatavot
savu sirdi, dvēseli un prātu Ziemassvētku patiesajai būtībai – mūsu Kunga
un Glābēja Jēzus Kristus atnākšanai. Tālāk rakstītais ir izvilkums no ikdienas
lasījumu grāmatas “Lielā prieka labā vests”, kuras autors ir Džons Paipers
(John Piper) un to var lejuplādēt www.desiringgod.org. Ja Jūs lasāt angļu
valodā, tad aicinu Jūs pievienoties un lasīt ikdienas kopā ar mani līdz pat
Ziemassvētkiem. Sūtām Jums visu savu mīlestību! Domājam par katru no
Jums ikdienas!
Mīlestībā Briggu ģimenes vārdā, Linda
KO
JĒZUS
VĒLAS
ŠAJOS
ZIEMASSVĒTKOS?
“Tēvs, Es gribu, lai, kur Es esmu, arī tie ir pie Manis, ko Tu Man esi devis, lai viņi
redzētu Manu skaidrību, ko Tu Man esi devis, tāpēc ka Tu Mani esi mīlējis, pirms
pasaule bija radīta.” (Jāņa ev.17:24). Ko Jēzus vēlas šajos Ziemassvētkos? Atbildi
mēs atrodam Viņa lūgšanā. Ko Viņš lūdz Dievam? Viņa garākā lūgšana ir atrodama
Jāņa evaņģēlijā 17.nodaļā ar kulmināciju 24.pantā. Starp visiem necienīgajiem
pasaules grēciniekiem ir tie, kurus Dievs ir “devis Jēzum”. Tie ir tie, kurus Dievs ir
pievedis Dēlam (Jāņa ev.6:44,65). Tie ir kristieši – cilvēki, kas ir saņēmuši Jēzus kā
krustā sisto un augšāmcēlušos Pestītāju un Kungu, un Dārgumu savās dzīvēs (Jāņa
ev.1:12; 3:17; 6:35; 10:11,17-18; 20:28). Jēzus saka, ka Viņs vēlas, lai šie cilvēki ir
kopā ar Viņu. Dažkārt mēs dzirdam cilvēkus sakām, ka Dievs radīja cilvēku, jo Viņš
jutās vientulīgi. Tad nu viņi teic: ”Dievs radīja mūs, lai mēs būtu ar Viņu.” Vai Jēzus
tam piekrīt? Viņš patiešām saka, ka vēlas, lai mēs būtu kopā ar Viņu! Jā, bet kāpēc?
Izlasiet tālāk teikto šajā pantā. Kāpēc Jēzus vēlas, lai mēs esam kopā ar Viņu? …lai
viņi redzētu Manu skaidrību, ko Tu (Tēvs) Man esi devis, tāpēc ka Tu Mani esi
mīlējis, pirms pasaule bija radīta. Tas ir dīvains veids, kā izpaust savi vientulību. “Es
vēlos, lai viņi ir kopā ar mani, lai redzētu manu godību”. Patiesībā tas nepauž Viņa
vientulību. Tas parāda Viņa raizes par mūsu ilgu apmierināšanu, nevis Viņa
vientulību. Jēzus nav vientuļš. Viņš un Tēvs un Gars ir pilnībā apmierināti savā
Trīsvienības sadraudzībā. Mēs, nevis Viņš, ilgojamies pēc kaut kā. Un tas, ko Jēzus
vēlas, lai mēs piedzīvotu Ziemassvētkos ir tas, kam mēs esam radīti – ieraudzīt un
izbaudīt Viņa godību. Ak, kaut Dievs ļautu tam nosēsties mūsu dvēselēs! Jēzus liek
mums ieraudzīt Savu godību (Jāņa ev.1:3). Īsi pirms došanās pie krusta, Jēzus lūdz
Tēvam savas visdziļākās ilgas: “Tēvs, es lūdzu, lai Viņi var būt tur, kur būšu es, lai
redzētu manu godību.” Bet tā ir tikai viena daļa no tā, ko Jēzus vēlas šajā
kulminācijas pantā, kurā izpaužas Viņa lūgšana. Es jau teicu, ka mēs esam radīti, lai
redzētu un baudītu Viņa godību. Vai tas ir tas, ko vēlas Viņš – ka mēs ne tikai redzam,
bet baudām, priecājamies, sajūsmināmies, augsti vērtējam un mīlam Viņa godību?
Apdomājiet 26.pantu – pašu pēdējo:“ Un Es viņiem esmu darījis zināmu Tavu Vārdu
un darīšu To zināmu, lai mīlestība, ar ko Tu Mani esi mīlējis, būtu viņos un arī Es
būtu viņos.” Tas ir lūgšanas noslēgums. Kāds ir Jēzus beidzamais mērķis priekš
mums?
(turpinājums nākamaja lapā)

Vairāki mūsu draudzes locekļi arī
šogad piedalījās GLS konferencē, kas
pulcēja vairāk nekā 700 draudžu un
uzņēmumu vadītāju.
Lūk,
kas no šogad dzirdētā
visvairāk
iespaidojis dažus no viņiem:
Alise Zvaigzne: "Daudz kas man palicis
atmiņā, taču vēl viss ir skadri savās domās
jānoformulē. Skaidri iespeidusies atmiņā
doma par to, ka nevienmēr tu vari ietkmēt
kādu, uzliekot viņam sodu. Visefektīvākais
veids kā Tu to vari kādu ietekmēt - ir
mainīt viņu domāšanu."
Zane Rautmane: "Šī bija mana pirmā
piedalīšanās GLS konferencē un tā bija
ļoti, ļoti vērtīga. Ieguvu iedrošinājumu
uzdrīkstēties darīt un pamudinājumu tik
ļoti nekoncentrēties uz bailēm no kritikas,
no tā, ko par mani padomās, ja kaut ko
izdarīšu ne tā, kā gaidīts. Jo tikai tas, kurš
pats bijis arēnā un pēc tam vēlējies, lai
zeme zem kājām atveras, ir tiesīgs mani
kritizēt. Tāpat tas attiecināms uz mani pašu
– es nedrīkstu tiesāt un kritizēt otru, kurš
uzdrīkstējies, ja pati nespēju izdarīt kaut
daļu no tā, ko šis cilvēks paveicis. Ieguvu
arī interesantu definīciju vainošanai un
kritizēšanai – vainošana ir sāpju un
diskomforta izlādēšana. Šī atziņa man
deva atbildes uz daudziem jautājumiem.
Es noteikti šīs lekcijas noklausīšos vēlreiz,
lai tajās paustās vērtības, padomus un
ieteikumus sevī vairāk nostiprinātu,
atgādinātu un saklausītu tajās vēl ko
jaunu, ko iespējams palaidu garām.
Iesaku arī ikvienam no savas garīgās
ģimenes draudzē to izdarīt!"
Lāsma Cimermane: "Mana vērtīgākā
atziņa no šī GLS ir no B.Braunas teiktā par
to, ka es nevaru citiem dot to, kā man
pašai nav: ja nemāku lūgt palīdzību, tad
diez vai varu sniegt palīdzību citiem un, ja
nosodu sevi par to, ka lūdzu kādam
palīdzību, tad visticamāk nosodu cilvēkus,
kuriem to piedāvāju."
Baiba Grīnberga: Arī man bija
iedvesmojoši un stiprinoši klausīties katru
lekciju. Daudz derīgu, dzīvē pielietojamu
padomu un novērojumu saskatīju priekš

sevis, kas noderētu gan darbam, gan
draudzei, gan ģimenei. Par atbildību
izmainīt
Anonimitātes, Bezjēdzības un
Nespēju. Izvērtēt katra ieguldījumu
noteiktā jomā cilvēku vidū. Mani uzrunāja
un lika tūlīt pat paskatīties godīgi , kur un
kā tieši es uzņemos atbildību par tiem, kas
man ir apkārt kā darbinieki, ģimenes,
draudzes, skolas biedri. Mēs pazaudējam
vērtīgāko - cilvēkus, ja pret tiem izturamies
nevērīgi, paejam garām šiem cilvēkiem,
tos neievērojot, nepasakot tieši cik tie ir
nozīmīgi un cik ļoti novērtējam viņu
sniegumu vai vienkārši klātbūtni mūsu
dzīvēs. Esmu apmeklējusi daudzas
apmācības saistībā ar darbu un, ja
visspožākās idejas tūlīt un tagad netiek
pielietotas praksē, tās tā arī paliek par
idejām un tikai tu esi atbildīgs par ideju
realizēšanu dzīvē. Tā mēs ar Evu kopā tieši
nolēmām labot kādas plaisas mūsu vidū,
secināju, ka nezinu, vai viņai ir kaķis,
pajautāju un tagad zinu, ka nav, bet
atklājām daudz citu kopīgu lietu, kurās
padalīties.
Eva Meldere: "Grūti vispār vēl pagaidām
noformulēt atziņas, jo ir diezgan daudz ko
pārdomāt un zinu, ka kādas lietas ir jāsāk
pielietot ikdienā, bet domāju, ka diezgan
spēcīgi šī konference lika saprast, ka viss
kas tiek ielikts Dieva rokās - tur arī ir
drošībā un svarīgi ir pašamnenogalināt
idejas, kuras tiek liktas sirdī, aiz bailēm un
gļēvulības kaut ko uzsākt.
(turpinājums)
Ne tikai tas, lai mēs vienkārši redzētu Viņa
godību, bet lai mēs mīlētu Viņu ar tādu
mīlestību, kāda Tēvam ir uz Viņu: “…lai
mīlestība, ar ko Tu mani esi mīlējis, būtu
viņos…” Jēzus ilgojas, lai mēs redzētu Viņa
godību un tad, lai mēs mīlam to, ko redzam
ar tādu pat mīlestību, kāda Tēvam ir uz
Dēlu. Viņš nedomā, lai mēs vāji imitētu
mīlestības atspulgu. Viņš vēlas, lai paša
Tēva mīlestība kļūst par mūsu mīlestību uz
Dēlu – lai mēs mīlam Dēlu ar tādu mīlestību,
kāda ir Tēvam uz Dēlu. To dara Gars mūsu
dzīvē: Tēva mīlestība uz Dēlu caur Garu.
Tas, ko Jēzus visvairāk vēlas Ziemassvētkos
ir, lai viņa ļaudis sanāktu kopā un saņemtu
to, ko visvairāk vēlas – ieraudzīt Viņa
godību, baudīt to tā, kā to dara Tēvs uz
Dēlu. Tas, ko es visvairāk vēlos šajos
Ziemassvētkos ir būt kopā ar Tevi (un
daudziem citiem) un ieraudzīt Kristu visā
Viņa godībā, un lai mēs kopā spētu mīlēt to,
ko redzam ar mīlestību, kas ir daudz pārāka

par mūsu pašu dalītās sirds cilvēcisko
spēju robežām. Tas ir mūsu mērķis
Adventa laika pārdomās. Mēs vēlamies
kopā ieraudzīt un izbaudīt šo Jēzu, kura
pirmo Adventu (atnākšanu) mēs svinam,
un kura otro atnākšanu mēs gaidām. Lūk,
ko Jēzus lūdz par mums šajos
Ziemassvētkos: “Tēvs, parādi viņiem manu
godību un dod viņiem to pašu prieku par
mani, kāds Tev ir manī”. Ak, kaut mēs
redzētu Kristu ar Dieva acīm un baudītu
Kristu ar Dieva sirdi! Tā ir debesu būtība!
Tā ir dāvana, ko Kristus nāca atpirkt par
grēciniekiem, maksājot par to ar savu nāvi
mūsu vietā!

Gaviļnieki decembrī
3.decembris - Andris Briggs (dz.d.)
4.decembris - Baiba Grinberga (v.d.)
7.decembris - Dzintra Zilberta (dz.d.)
7 . d e c e m b r i s - I v e t a V o l i n s k a ( v. d . )
1 5 . d e c e m b r i s - J a n a J a n s o n e ( v. d . )
16.decembris - Ulvis Jansons (dz.d.)
16.decembris - Zane Rautmane (dz.d.)
18.decembris - Jānis Burkāns (dz.d.)
18.decembris - Dāvids Embrekšs (dz.d.)
19.decembris - Annija Embrekša (dz.d.)
2 0 . d e c e m b r i s - G r ē t a Ve l d r e ( d z . d . )
2 1 . d e c e m b r i s - To m a s s B r i g g s ( v. d . )
23.decembris - Anatolijs Jeršovs (dz.d.)
25.decembris - Jānis Veldre (dz.d)
2 8 . d e c e m b r i s - I n g a B a j ā r e ( v. d . )
30.decembris - Dāvids Embreksš (v.d.)

Sirsnīgi sveicam!

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!

