Vēstnesis
Janvāris, 2013

Novēlam ikvienam 2013.gadā sirdī bērna ticību un patiesumu! Lai Dieva svētība uzsākot jauno gadu!
Macītāja sleja
Mīļā draudze,
Vai Jūs esat veltījuši mirkli, lai
pateiktos Dievam par visām tām labajām
lietām, ko Viņš darījis Jūsu dzīvē šajā
aizvadītajā gadā?
Viņš ir bijis tik labs pret mums! Viņš
vēlas turpināt mūs svētīt arī nākamajā gadā,
un Viņš vēlas būt kopā ar mums katru
nākamā gada mirkli!
Kā draudzei mūsu vēlēšanās ir būt
tuvāk Tēvam ar katru dienu un veidoties
arvien līdzīgākiem Kristum mūsu ikdienas
dzīvē.
Lai mums būtu labas attiecības ar
Viņu un lai mēs varētu saņemt palīdzību no
Svētā Gara, mums ir jāpavada vairāk laika
kopā ar Viņu! Mums jārod iespēja pabūt
kopā ar Dievu mūsu klusajā laikā. Mateja
evaņģēlijā 14:23 mēs redzam Kristus
piemēru un Mateja evaņģēlijā 6:6 mums to
māca. Kādu laiciņu atpakaļ mūsu dievnamā
uz galda stāvēja kāda brošūra, kura mācīja,
kā veidot savu kluso laiku ar Dievu. Tā bija
angļu valodā, tāpēc tālāk Jums piedāvāju
ieskatu tajā latviešu valodā. Ceru, ka tas
Jums nāks par svētību!

Kas ir klusais laiks?
• Sadraudzības laiks ar mūsu Kungu un
Glābēju.
• Iespēja slavēt un pielūgt (Psalms 99:9)
Kāpēc vajadzīgs klusais laiks?
• Dēļ tām problēmām, ar kurām
saskaramies dienas gaitā - Kristus ir
Vienīgais, kas palīdzēs, mierinās, vadīs un
iedrošinās.
• Tas Kungs aicina mūs uz kluso laiku
(Marka evaņģēlijs 6:30-32).
• Dēļ klusā laika ieguvumiem. 23.Psalmā
mēs lasām, ka klusā vieta mums dod:
atpūtu, atspirdzinājumu, piedošanu,
vadību, sadraudzību, mierinājumu,
uzraudzību un prieku.
Kā noturēt kluso laiku?
• Atrodi laiku, jo nekad nebūs pietiekami
daudz laika.
• Izvēlies sev īpašu kluso vietu, kur vari būt
viens pats bez trokšņiem un citām
aktivitātēm.
• Ieplāno meditācijas laiku Dieva Vārdā:
1. Izlasi kādu Bībeles grāmatu vai nodaļu,
vai arī tikai dažus pantus.

2. Pieraksti, ko Dievs Tev atklāj un kā
uzrunā.
• Lūgšana - tajā būtu jāiekļauj:
1. Grēku nožēla (1.Jāņa vēstule 1:9).
2. Slavēšana un pateicība (Filipiešiem
4:6).
3 . P i e l ū g s m e - " E s Te v i m ī l u
Kungs" (Psalms 99:9 Jāņa evaņģēlijs 4:24).
4. Iestāšanās par cilvēkiem un aktivitātēm.
• Padariet savu kluso laiku
daudzveidīgāku, papildus Bībeles
lasījumam, lietojiet dziesmu grāmatu,
dzeju vai ikdienas lasījumu grāmatu.
Cik ilgam jābūt klusajam laikam?
Tas atkarīgs tikai no tevis - noteikti ne
mazāk par 10 minūtēm. Iespējams, ne
mazāk par stundu. Tam vajadzētu ilgt tik
ilgi, kāmēr tas saglabā dzīvīgumu un
vitalitāti.
Kad noturēt kluso laiku?
Arī tas būs atkarīgs no tevis. Rīti ir
vislabākie. Piecelies 15 minūtes agrāk un
satiecies ar savu Kungu! (Psalms 63:2)

(Turpinājums nākamā lapā)

Iepazīsties
Labdien! Šajā mēnesī vēlamies Jūs
iepazīstināt ar Sladzevsku ģimeni - Renāru,
Agnesi un Sofiju! Ar Dieva žēlastību mūsu
ģimene šī gada maijā svinēs 10 gadu jubileju.
Šo gadu laikā esam piedzīvojuši tik daudz
Dieva dāvanu un brīnumu, no kuriem
vislielākais un īpašākais ir mūsu meitiņa
Sofija, kurai maijā būs septiņi gadi un kura
rudenī jau uzsāks skolas gaitas.

(Mācītāja slejas turpinājums)

Iepriekšējā gadā uzsākām kalpošanu, veidojot
mūsu draudzes ikmēneša avīzi "Vēstnesis".
Pateicamies ikvienam, kas ir atbalstījis un
iesaistījies tā izveidē. Lai šī kalpošana varētu
būt vēl labāka, aicinām Jūs droši vērsties pie
mums ar idejām, ierosinājumiem par to, ko
Jūs vēlētos redzēt mūsu ikmēneša avīzītē, un
kas varētu būt pēc iespējas uzrunājošāks.
Renārs, Agnese un Sofija

Ziņojumi
• 6.janvārī dievkalpojuma laikā būs iespēja
noskatīties B.Haibla video prezentāciju par
tēmu "Draudze - cerība pasaulei!", pēc
kuras notiks sanāksme tiem draudzes
locekļiem, kas vēlas būt iesaistīti draudzes
vadībā un kalpošanā.
• 20.janvārī pēc dievkalpojuma draudzes
kopsapulce.

Dievs caur viņu mums ik dienas
māca pacietību, dāvā prieku, bet pāri visam,
esot par vecākiem, mēs pa īstam esam
varējuši izprast Dieva bezgalīgo mīlestību uz
mums kā Viņa bērniem.
Lai gan mēs abi esam aktīvi savās
profesionālajās dzīvēs - Renārs kā jurists,
strādājot LR prokuratūrā un Agnese kā
sociālais darbinieks, vadot Centru pret
vardarbību "Dardedze", mūsu ģimenē
Ozolnieku baptistu draudzei ir ļoti svarīga un
nozīmīga vieta. Esam bijuši klāt pie mūsu
d r a u d ze s i z ve i d e s, e s a m b i j u š i p a r
lieciniekiem, kā Dievs vada un dara
brīnumus, uzceļot mūsu dievnamu, kā arī
īpaši aizkustinoši redzēt, kā izaug un
nomainās mūsu draudzes svētdienasskolas
paaudzes.
Esam pateicīgi tiem cilvēkiem, kas
šobrīd mūsu draudzē kalpo svētdienasskolā,
mācot mūsu meitiņu, jo apzinamies, ka tas ir
svarīgākais, kas veido viņas ticības pamatu
tālākajai dzīvei. Pateicamies Dievam par tām
dāvanām un talantiem, ar kuriem Dievs mūs
apveltījis, tāpēc nevaram iedomāties labāku
vietu kā draudze, kur tos likt lietā, lai
pagodinātu Dievu!

Aicinājums uz vērtīgiem piektdienu
vakariem Ozolnieku baptistu draudzē
janvārī!
Jau divus gadus Latvijā tiek rīkota Global
Leadership Summit konference, kurā tiek
piedāvāta iespēja mācīties no pasaules
izcilākajiem vadītājiem un līderiem. Šogad
konferencē piedalījās arī vairāki mūsu
draudzes locekļi. Dažas no redzētajām
prezentācijām mūs dziļi uzrunāja un
iedvesmoja, tāpēc piedāvājam arī pārējiem
mūsu draudzes locekļiem noklausīties
vairākas no tām trijās janvāra piektdienās.
Nāciet paši un aiciniet līdzi draugus! Mēs
esam droši, ka to nenožēlosiet, jo tas būs
vērtīgi pavadīts laiks!
11.janvārī plkst. 19.00. Džons Ortbergs.
Vadītājs ar neiedomājamu ietekmi.
18.janvārī plkst. 19.00. Pranita Timotija.
Drosme rīkoties.
25.janvārī plkst. 19.00. Endijs Stenlijs.
Fokusēta vadība.
Pēc noskatītām videoprezentācijām
būs iespēja pārrunāt redzēto diskusiju
grupās pie tējas krūzes!

Padariet kluso laiku par regulāru savas
dzīves sastāvdaļu jaunajā 2013.gadā!
Mūsu Debesu Tēvs ir tik daudz ko priekš
Tevis sagatavojis! Viņš Tevi mīl un gaida,
lai satiktos ar Tevi!
Kristus mīlestībā,
mācītājs Andris Briggs

Gaviļnieki janvārī
5.janvāris - Gustavs Veldre (dz.d.)
6.janvāris - Aleksandra Līdaka (dz.d.)
6.janvāris - Edgars Šneiders (dz.d.)
8.janvāris - Gatis Dembovskis (v.d.)
8.janvāris - Markuss Rautmanis (dz.d.)
12.janvāris - Reinis Zariņš (v.d.)
13.janvāris - Emīlija Briggs (dz.d.)
15.janvāris - Vitalijs Stahovskis (dz.d.)
17.janvāris - Madlēna Rautmane (dz.d.)
21.janvāris - Baiba Rošonoka (dz.d.)
21.janvāris - Agnese Meldere (v.d.)
21.janvāris - Agnese Sladzevska (v.d.)
24.janvāris - Krišs Cimermanis (v.d.)
26.janvāris - Amanda Zeltiņa (dz.d.)
27.janvāris - Ilze Zariņa (v.d.)
29.janvāris - Aivars Bajārs (v.d.)
29.janvāris - Aivars Bajārs (jr.)(v.d.)
30.janvāris - Tīna Šneidere (v.d.)
30.janvāris - Mārtiņš Bušmeisters (dz.d.)
Sirsnīgi sveicam!

Pateicība
• Liels paldies svētdienasskolotājiem un
svētdienas skolas bērniem, kā arī
Jansonu ģimenei, kas aktīvi piedalījās
Ziemassvētku priekšnesuma veidošanā
un uzdāvināja īpašu dāvanu draudzei
Jēzus Kristus dzimšanas dienā! Paldies!
• Priecājamies un pateicamies kopā ar
Veldru ģimeni par mazo Grētu, kas
nāca pasaulē 20.decembrī.

Ozolnieku baptistu draudze
Skolas iela 21,
Ozolnieki, LV 3018
www.ozolniekudraudze.org
ozolniekudraudze@gmail.com
Tālrunis
Mācītājs: 29357652.

Ziedojumiem: Ozolnieku baptistu draudze - reģistrācijas Nr.99500003601 - konts: LV81HABA0551008428829 - Swedbank
S av a s a i z l ū g š a n a s u n p a t e i c ī b a s v a r a t n o s ū t ī t u z e - p a s t a a d r e s i :
ozolniekudraudze@gmail.com un draudze nākamajā dievkalpojumā aizlūgs par to.

Dievkalpojuma laikā neaizmirstiet
izslēgt mobilā telefona skaņu!

