VĒSTNESIS
2014.gada janvāris

Ziņojumi
Dievkalpojumi notiek katru
svētdienu plkst. 12.00
(dievkalpojuma laikā notiek
svētdienas skola bērniem).
Katru trešdienu plkst. 19.00
notiek draudzes lūgšanu vakari.
26.janvārī pēc dievkalpojuma Draudzes kopsapulce.
13-14.februāris - Baltijas
Draudžu konference.
Vīru lūgšanu brokastis
Vīru lūgšanu brokastis notiek
katra mēneša pirmajā sestdienā.
Nākamās vīru lūgšanu brokastis
tiek plānotas 1.februārī plkst.
9.00.
Mācītāji janvārī
Ozolnieku baptistu draudzes
mācītāja Andra Briggs
prombūtnes laikā svētrunas
sludinās šādi mācītāji un
sludinātāji:
• 5.janvārī - Andris Briggs
• 12.janvāri - Jānis Veldre
• 19.janvārī -Aldis Cimermanis
• 26.janvārī - Mārtiņš Zeltiņš

Mācītāja sleja
Mīļā draudze, ņemot vērā, ka ir sācies jauns gads ar jauniem plāniem kalpošanai un sadraudzībai, vēlos
izmantot iespēju, lai no jauna atgādinātu par Dieva mīlestību. Ja mēs aizmirstam vai samazinām
mīlestības nozīmi mūsu draudzē, mēs visdrīzāk nespēsim nest augļus. Es mudinu Jūs izlasīt kopā ar mani
šo rakstu un izpētīt izmantotās Rakstu vietas no Bībeles. Mums katram jāapzinās, cik ļoti Dievs mūs mīl,
un tikai tad mēs spējam mīlēt viens otru un cilvēkus mums līdzās daudz pilnīgāk. Lai mūsu Ozolnieku
draudzi atpazīst, kā draudzi, kas mīl.
Mīlestībā, Jūsu mācītājs Andris Briggs
Mīlestība
Dievs ir mīlestība, un ir apliecinājis šo mīlestību it visā, ko Viņš dara. Pāvils salīdzina ticību, cerību un mīlestību un secina, ka
“lielākā no tām ir mīlestība”. (1.Kor. 13:13)
"Dievs ir mīlestība". Agape, mīlestības tēma Bībelē, var vienīgi tikt definēta ar Dieva dabu. Jānis apliecina, ka “Dievs ir
mīlestība”. (1Jņ. 4:8). Dievs ne tikai mīl; Viņš IR mīlestība. Viss, ko Dievs dara izriet no Viņa mīlestības.
Jānis vairākkārtīgi uzsver, ka Dievs Tēvs mīl Dievu Dēlu (Jņ 5:20; Jņ 17:23; Jņ 17:26) un ka Dēls mīl Tēvu (Jņ 14:31). Tā kā Tēvs
mīl Dēlu, Viņš atklāja Dēlam savu gribu. Savukārt Dēls apliecina savu mīlestību uz Tēvu, pilnībā pakļaujoties un paklausot.
Visas Bībeles centrālā tēma ir mīlestības Dieva sevis atklāšana. Ēdenes dārzā Dievs pavēlēja” bet no laba un ļauna atzīšanas
koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi” (1Moz 2:17). Mēs neesam gatavi tam, ka Dievs meklēs
Ādamu pēc tam, kad viņš kritis grēkā, saucot: “Kur tu esi?” Dievs meklē Ādamu nevis, lai viņu nogalinātu, bet gan lai atjaunotu
attiecības ar viņu. Mīlestības Dievs neļaus grēkam nostāties starp Viņu un Viņa radību. Viņš pats personīgi kļūst par tiltu pāri
aizai, kas šķir cilvēku no Dieva. Meklēšana un tuvošanās sasniedz kulmināciju, kad Dievs sūta pats Savu Dēlu pasaulē, lai glābtu
grēciniekus un dāvātu viņiem mūžīgo dzīvību (Jņ 3:16; Rm 5:7-8; Ef 2:1-5). Jānis apliecina: "No tā mēs esam nopratuši
mīlestību, ka Viņš Savu dzīvību par mums ir atdevis" (1Jņ 3:16). Dieva mīlestība nav atkarīga no tās saņēmēja rīcības (5Moz
7:7-8; Rm 5:7-8). Tā kā Dievs ir mīlestība, Dievs nevēlais, lai jelkāds ietu pazušanā, bet gan vēlas, lai visi atgrieztos un dzīvotu
(Ech 18:32; 2Pēt 3:9).
"Mīli To Kungu savu Dievu." Mēs esam pilnībā nespēcīgi mīlēt Dievu vai cilvēkus. Šo kaiti Dievam mūsos ir jāizlabo, pirms mēs
esam spējīgi mīlēt. Bībele šo izmaiņu procesu raksturo dažādi: kā "sirds apgraizīšanu" (5Moz 30:6); kā “Dievs ieraksta savu
likumu mūsu sirdīs (Jer 31:33); kā “Dievs samaina akmens sirdi pret miesas sirdi (Ech 11:19); kā “piedzimšanu jo jauna
Garā” (Jņ 3:3; 1Jņ 5:1-2); kā “veco drēbju nomainīšanu pret jaunām” (Kol 3:12-14); kā “nomiršanu vecajai dzīvei un
augšāmcelšanos jaunajai” (Kol 3:1-4); kā “iziešanu no tumsas gaismā”(1Jņ 2:9). Kamēr tas nenotiek, mēs nespējam mīlēt.
Tikai vienīgi Dievs ir mīlestības avots (1Jņ 4:7-8); Viņš ielēja mīlestību mūsu sirdīs caur Savu Svēto Garu, ko Viņš mums devis
(Rm 5:5). Dieva mīlestība veicina kādu reakciju tajos, kas pieņem šo mīlestību. Dievs mīl caur ticīgajiem, kas darbojas kā
mīlestības kanāli šajā pasaulē. Viņi ir kā zari, kam jāpaliek pie vīna koka, ja viņi vēlas saglabāt šo mīlestību (Jņ 15:1-11). Mums
ir apliecinājums, ka esam pārgājuši no nāves dzīvībā, jo mēs mīlam citus (1Jņ 3:14).
Kad mēs kā Dieva bērni esam saņēmuši Viņa mīlestību, Dievs sagaida no mums, ka arī mēs mīlēsim. Patiesībā, "Kas nemīl, nav
Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība." (1Jņ 4:8). Jūda mudina savas vēstules lasītājus palikt Dieva mīlestībā (Jūd 21.pants).
"Mīli Dievu To Kundu no visas savas sirds” Mīlestība uz Dievu ir reakcija no visas ticīgā sirds, dvēseles, prāta un spēka (5Moz
6:5; Mt 22:34-40; Mk 12:28-34). Jēzus kalpo kā piemērs ticīgajiem (Jņ 14:21; Flp 2:5-8). Paklausība Dievam (5Moz 6:7; 7:9)
un pasaules sistēmas atkal apvienošanās (1Jņ 2:16) ir svarīgi elementi mūsu mīlestībai uz Dievu.
Tomēr mūsu mīlestību ir viegli novirzīt. Mēs sākam mīlēt Dieva radīto nevis pašu Dievu. Mēs pievēršam skatu no mūžīgā uz
pārejošo. Mēs domājam par sevi nevis par citiem un Dievu. Mēs kļūstam par elku pielīdzējiem, veltot sevi kam citam nevis
Dievam. Mēs ne tikai pārkāpjam likumu, bet arī salaužam mīlestību.
1.Mozus grāmatā 22.nodaļā mēs lasām par klasisku cīņu – konfliktējošu mīlestību. Ābrahāms mīl Īzaku, dēlu, kas viņam dāvāts
vecumā, Dieva apsolījuma bērnu. Bet Dievs pārbauda viņa mīlestību. Dieva mīlestības dēļ Ābrahāms ir gatavs upurēt savu dēlu,
kuru tik ļoti mīl. Viņš atbild uz lielāku mīlestību. Jēzus šo konfliktējošo mīlestību raksturo kā “Tev būs atstāt savu tēvu un māti,
un sekot Dievam” (Lk 14:26 ).
(Turpinājums nākamajā lapā)

Iepazīsties

Gaviļnieki janvārī

(Mācītāja slejas turpinājums)
"Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” Tuvākā mīlestība ir
lēmums, kuru mēs pieņemam, lai izturētos pret citiem
ar cieņu un rūpēm, lai viņu intereses un drošība būtu
vienādā līmenī ar mūsējo. Tam ir jāizpaužas praktiski
ikdienas dzīvē, lai neļautu cilvēkiem klupt un krist
(5Moz 22:8). Mūsu darbi ilustrē mūsu mīlestību.
Mīlestība uz tuvāko ir mīlestība darbībā – darīt kaut ko
konkrētu un taustāmu citu labā.

Sveicināti! Mēs esam DeRousse ģimene no Rīgas. Nu
jau aptuveni divus gadus apmeklējas Ozolnieku
baptistu draudzi. Ar Jūsu draudzi un Briggu ģimeni
mūs iepazīstināja Brentens Povers, kura mājas draudzi
mēs iepriekš apmeklējām. Viņam patika mācīt Bībeli
pantu pa pantam, kas mums ļoti pietrūkst, jo tas ir
veids, kā Rakstus apgūt vispilnīgāk. Viņa mājas
draudzē mēs iepazināmies ar Mārtiņu Zeltiņu un
Suščiku ģimeni. Deivids ir uzaudzis katoļu ģimenē
Amerikas Savienotajās Valstīs. Viņš atbrauca uz Latviju
1992.gadā caur Miera Korpusu (brīvprātīgo ASV
valdības organizācija, kas sniedz atblastu
uzņēmējdarbības un valodas apguves jomā attīstības
valstīm). Ar maziem starpaliekiem viņš šeit atrodas
kopš tās dienas. Sveta ir dzimusi un izaugusi Igaunijā
neticīgā ģimenē. Visu savu laulāto dzīvi esam dzīvojuši
Rīgā un mūsu bērni - Katriina, Veronika, Anneli un
Eveliin - ir dzimušas šeit.
Mēs vēlētos, lai šajā draudzē cilvēki viens otru labāk
iepazītu, lai kopīgi varētu būt atbildīgi Kristus priekšā.
Lūdziet arī lai Jūs visu pārbaudītu Dieva Vārdā un būtu
tādiem, kas spēj saskatīt atšķirību, tāpat kā berojieši.
(Apd 17:11)
David, Sveta, Katariina, Veronica, Anneli un Eveliin

Baltijas Draudžu konference
Šogad 13. un 14. februārī Rīgā notiks Baltijas Draudžu
konference, kurā klātienē būs iespējams dzirdēt
lektorus Bilu Haibelsu (ASV), Džonu Bērku (ASV),
Nensiju Bīču (ASV), Dītrihu Šindleru (Vācija), kas
daudziem pazīstami no The Global Leadership Summit
(GLS) konferencēm. Šī divu dienu konference būs
iespēja mācīties no novatoriskiem praktiķiem un
domātājiem, kuriem ir izdevies izveidot draudzes kā
autentiskas Kristus sekotāju kopienas, kuras rada
pārmaiņas apkārtējā sabiedrībā. Konferences muzikālo
noformējumu nodrošinās Stokholmas Hillsong
draudzes pielūgsmes grupa. Aicinām izmantot iespēju
un piedalīties šajā konferencē.
www.balticchurchconference.com

Jaunās Derības koncepts ir cieši saistīts ar Veco Derību.
Jānis raksta "Mīļie bērni, nemīlēsim ar vārdiem, bet
gan ar darbiem un patiesībā”. Ticīgajiem ir jādalās ar
tiem, kam ir vajadzības, neatkarīgi no tā, vai šīs
vajadzības ir ēdiens, ūdens, pajumte, apģērbs,
dziedināšana vai draudzība. (Mt 25:34-4; Rm 12:13).
Mīlestība, kura tiek demonstrēta līdzībā par žēlsirdīgo
samarieti, apliecina, ka agape mīlestība nav
emocionāla mīlestība, bet gan reakcija uz kādu, kam ir
konkrētas vajadzības.

5 . j a n v ā r i s - G u s t a v s Ve l d r e ( d z . d . )
8.janvāris - Markuss Rautmanis (dz.d.)
13.janvāris - Emīlija Briggs (dz.d.)
15.janvāris - Vitālijs Stahovskis (dz.d.)
2 1 . j a n v ā r i s - A g n e s e M e l d e r e ( v. d . )
21.janvāris - Agnese Bumbiere (v.d.)
21.janvāris - Agnese Sladzevska (v.d.)
21.janvāris - Baiba Grīnberga (dz.d.)
24.janvāris - Krišs Cimermanis (v.d.)
2 6 . j a n v ā r i s - A m a n d a Z e l t i ņ a ( v. d . )
27.janvāris - Ilze Zariņa (v.d.)
2 9 . j a n v ā r i s - A i v a r s B a j ā r s ( v. d . )
29.janvāris - Aivars Bajārs ( jun.) (v.d.)
30.janvāris - Mārtiņš Bušmeistars (dz.d)
3 0 . j a n v ā r i s - T ī n a Š n e i d e r e ( v. d . )

Sirsnīgi sveicam!

Pavēle mīlēt tiek balstīta tajā, kā Dievs mūs ir mīlējis. Tā
kā ticīgie ir saņēmuši mīlestību, viņiem ir jāmīl. Tā kā
Kristus ir atdevis savu dzīvību par mums, mums jābūt
gataviem atdot savējo par mūsu brāļiem (1Jņ 3:16).
Laikā, kad Jēzus dzīvoja virs zemes, daudzi ticēja, ka
tuvākais ir kāds no Izraēla. Taču, kad Jēzum lūdza
definēt jēdzienu “tuvākais”, Jēzus citēja līdzību par
žēlsirdīgo samarieti – cilvēku, kas labprātīgi pārkāpa
tradīcijas noteiktās robežas, lai palīdzētu ievainotam
jūdam (Lk 10:29-37). Tuvākais ir ikviens, kam
nepieciešama palīdzība. Jēzus pat saviem mācekļiem
mācīja, ka “tuvākais” var būt arī kāds, kas viņus ienīst,
nolād vai izturas pret viņiem slikti. Tomēr mums jāmīl
arī ienaidnieki (Lk 6:27-36), lai mēs būtu Viņa
liecinieki.
Vecās Derības nosacījums bija “mīlēt savu tuvāko kā
sevi pašu” (3Moz 19:18). Taču Jēzus deva saviem
mācekļiem jaunu pavēli ar radikāli atšķirīgu
nosacījumu: "Mīliet viens otru kā es Jūs esmu
mīlējis” (Jņ 15:12). Pāvils apliecina, ka visi likumi ir
apvienoti vienā pavēlē “Mīliet savu tuvāko kā sevi
pašus” (Gal 5:14). Jēkabs uzskata pavēli mīlēt vienam
otru par “ķēnišķu likumu” (Jk 2:8).
Mīlestība ir evaņģelizācijas motivācija. Kristus
mīlestība ļauj mums kļūt par Kristus vēstnešiem
atkalapvienošanās kalpošanā. (2Kor 5:14).
Glenn E. Schaefer

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!

